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Sammanfattning 

Syftet med studien var att se hur elever lär sig bäst och hur lärarna upplever att elever 
tillgodogör sig olika instruktioner. Studien är genomförd dels med en kvalitativ undersökning 
där intervjuer är gjorda med fem lärare på olika skolor och med en kvantitativ undersökning 
där enkäter är genomförd med totalt 107 elever på de skolor där lärarna arbetar. Resultatet 
visar att elever uppfattar att de lär sig bäst genom att lärare visar hur de ska göra och det 
bekräftas av hur lärarna upplever att elever lär sig bäst. Lärarna startar undervisningen på 
ungefär samma sätt genom att samla elever för en gemensam genomgång av olika moment 
och förklaring av begrepp.  Studien visar även att det skiljer sig mellan olika skolor hur elever 
lär sig. Lärarna upplever skriftliga instruktioner som svåra för elever. Skriftliga instruktioner 
består av många begrepp, långa stycken och svårtolkade texter. Det är de skriftliga 
instruktionerna som elever lär sig minst av enligt elever och lärare. Min slutsats är att de 
skriftliga instruktioner som idag finns i slöjden behövs omformuleras till att anpassas till 
elevers olika kognitiva nivåer, samt att det skulle underlätta för eleverna med instruerande 
bilder på de olika momenten. Det kommer leda till att fler elever kan tyda och följa med i 
instruktionerna. Lärarna har en viktig roll när det gäller att få elever delaktiga och motiverade 
i ämnet. Om ett hinder som elever upplever kan försvinna ökar det förhoppningsvis deras 
självkänsla och deras möjlighet att lyckas. Hur lärare startar och lägger upp sitt arbete 
kommer att påverka hur lärare får elever att vara delaktiga. Elever lär sig alla på olika sätt, 
därför behöver lärarna vara flexibla och anpassa materialet efter olika nivåer. Användning av 
formativ bedömning ger lärarna snabbt en överblick över elevers kunskap och att elever lär 
varandra ökar elevers kunskaper. 
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1 Inledning 

Under min skoltid hade jag ibland svårt att förstå olika instruktioner och även nu på senare år 

kan det ibland vara svårt att förstå vissa instruktioner. Ofta består instruktioner av långa 

stycken med text som innehåller flera olika moment och olika begrepp. Även om jag har mer 

kunskap om hur man följer en arbetsbeskrivning och kan begreppen, kan jag uppleva att 

arbetsbeskrivningarna är svåra. Det känns som att det saknas något moment, som kanske är 

självklart för de som arbetar med att utforma den typen av beskrivningar varje dag. Om jag 

har svårt att tyda instruktioner ibland, hur ska då elever förstå? Förstår inte eleven en 

arbetsbeskrivning eller vad den ska göra försvinner elevens nyfikenhet på att införskaffa sig 

nya kunskaper. 

I kursplanen för slöjd står det att som lärare ska man se till den enskilde individens 

kunskapsnivå och ge elever de förutsättningar hen behöver för att utmanas i skolarbetet 

(Skolverket 2017). Det är min uppgift som lärare att se till att elever behåller lusten att lära 

och att de får de verktyg de behöver för att utvecklas (Skolverket 2017). 

Det som är en självklarhet för den som har kunskapen, skapar stora problem för den som är 

ovan och man kan likna det med ”Skapandets våndor” ( Vygotskij 2010, s.47). Det är inte 

alltid som det är lätt att skapa något om man inte förstår det man ska göra. Något som jag ofta 

får höra av elever är. ”jag förstår inte” eller ”vad menas med?..”.    

Jag upplever att de arbetsbeskrivningar som finns färdiga i slöjden är svåra för elever. Ser 

man till de arbetsbeskrivningar som finns för elever i årskurs 3, innehåller de tydliga bilder 

som visar hur man ska göra, steg för steg tillsammans med text och som är uppdelad i 

punktform. De begrepp som elever får lära sig ligger på deras kognitiva nivå och begreppen 

som de ska lära sig används i flera olika arbeten. Allt för att elever ska öva på att förstå och 

kunna använda de nya begreppen. 

För de äldre eleverna blir det flera nya begrepp att lära sig för varje sak de gör. De färdiga 

instruktionerna blir längre och ofta är det flera moment i varje stycke. Det saknas även bilder 
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på hur de ska göra. Begreppen som elever inte har lärt sig än, gör att det skapar ett hinder för 

att de själva ska förstå vad de ska göra. I färdiga arbetsbeskrivningar saknas en sammanställd 

förklaring för vad varje begrepp innebär. Arbetsbeskrivningar har ofta förkortningar som gör 

att det blir mer rörigt, till exempel i virkningsbeskrivningar finns förkortningen fm, som står 

för fasta maskor. I arbetsbeskrivningarna för hur man ska sy ett klädesplagg finner man 

begrepp som mitt fram och mitt bak, som ställer till problem för elever. 

Med över fem års erfarenhet av slöjdundervisning i åk 3-9 har jag märkt att elever har svårt att 

förstå vad som står i arbetsbeskrivningarna och koppla det till vad de ska göra. Idag arbetar 

jag på en mångkulturell skola, jag har elever från årskurs 3 till årskurs 6 i textilslöjd. De 

arbetsbeskrivningar som finns är i regel på svenska, men det finns även en del som är på 

engelska, kan skapa problem för elever som inte kan det svenska språket.  

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om grundskoleelevers förutsättningar att 

tillgodogöra sig skriftliga såväl som muntliga instruktioner inom både trä- och metallslöjd och 

textilslöjd. Syftet är också att undersöka om det skiljer sig åt mellan olika skolor och 

slöjdarterna? Detta gör jag med hjälp av följande frågeställningar. 

x Hur uppfattar eleverna att de lär sig bäst?   

x Hur upplever lärare att elever tillgodogör sig olika instruktioner?  

3 Bakgrund 

3.1 Slöjdens historia 

Under 1800-talets senare del slog industrialismen till i Sverige och det ledde till att fler 

kvinnor började arbeta utanför hemmet. Enligt Borg och Lindström (2008) såg man en risk att 

de hantverk som kvinnor och en del av männen utförde i hemmet skulle försvinna och att 

ingen då kunde föra hantverket vidare. En del av männens hantverk hade blivit egna yrken, 

men det fanns en risk att även de skulle dö ut om inga yngre lärde sig dem. Borg och 

Lindström (2008) beskriver att det var för att bevara hantverken som det bildades olika 
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föreningar, bland annat Svenska Slöjdföreningen (1845-1976). Det startades även slöjdskolor 

med olika inriktningar, både inom textila hantverk och inom trähantverk. Otto Salomon 

(1849-1907) var med och ledde ett av de första slöjdseminarierna vid Näs 1875, som hans 

morbror August Abrahamsson (1817-1898) grundade (Borg & Lindström 2008).  Det blev 

lyckat och intresset för seminarierna och hur Sverige fått in ett praktiskt ämne i skolan spreds 

sig till andra länder. Det kom representanter från 40 olika länder till Näs för att delta i 

seminarierna. Hulda Lundin (1847-1921) var en annan innovatör som även hon startade 

slöjdseminarium under sitt eget namn i Stockholm. Lundin fick ner sina idéer och tankar om 

undervisning i skrift och blev på så vis en av de första med att skriva en bok i ämnet. Enligt 

Borg och Lindström (2008, s.57)  tar Lundin redan då upp begrepp som ”progression”, vidare 

skriver de att uppgifterna anpassas efter elever och att de varken blir för svåra eller för lätta. 

Ser man till det och jämför med hur det ser ut idag är det ingen skillnad, alla elever ska i 

skolan få en progression under sin skoltid och förutsättningar att utvecklas efter sin egen 

förmåga.  

En historisk tillbakablick visar att det svenska slöjdämnet fick sitt genombrott 

först efter man tonat ned de yrkestränande och hantverksmässiga motiven. Man 

började i stället betrakta slöjdande som ett av skolans främsta medel i arbetet 

med att fostra elever till självständigt tänkande och handlande individer. (Borg 

& Lindström 2008, s. 31). 

 Träslöjden var den del av ämnet slöjd som först kom in i skolan efter det att riskdagen tog ett 

beslut 1877. I början saknades den pedagogiska delen i ämnet, det främsta syftet var att 

bevara själva hantverket. De som undervisade var inte utbildade lärare utan var olika 

hantverkare som förmedlade kunskaperna till elever.  Det tog lång tid innan textilslöjden blev 

ett ämne, närmare 20 år skulle det ta innan det kom in på skolschemat. Slöjdarterna var skilda 

och gick under benämningen ”slöjd för flickor” och ”slöjd för gossar” ( Borg & Lindström 

2008). Flickorna skulle lära sig att sköta ett hem och gossarna fick utbildning i ett hantverk.  
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Vid införandet av allmän grundskola 1962, blev slöjd ett ämne och elever skulle ha lika 

mycket undervisningstid i slöjdarterna. Vid införande det av Lgr 80 kom slöjden med i 

betygsystemet. 

Borg och Lindström (2008, s.7) skriver att ” Ämnets ställning nu och i framtiden bygger 

snarare på dess bidrag till en allsidig bildning omfattande huvud, hjärta och hand”, något som 

fortfarande passar in på slöjden i dagens samhälle. Det är inte själva produkten i sig som är 

viktig, utan hela processen från en idé, skapande och avslutningen vars avsikt är att ge eleven 

nya insikter. 

3.2 Styrdokument 

I Skollagen (2010) 4§ och i läroplanen 2011(Skolverket 2017), står det att skolan ska ”främja 

alla barns och elevers utveckling samt en livslång lust att lära ”(Skolverket 2017, s.7). Skolan 

ska ge alla elever förutsättningar för att de ska kunna utvecklas i sin egen takt och med olika 

behov. Skolan ska ge elever stimulans för att öka deras ”kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem” 

(Skolverket 2017, s.9). Elever ska få en likvärdig utbildning oavsett var i Sverige de bor, men 

det är inte sagt att pedagogerna ska göra exakt likadant. Det som avgör hur undervisningen 

ska läggas upp är elevers förutsättningar och behov (Skolverket 2017).  

När man ser till lärandet så har skapande och undersökande arbete påverkan på hur elever tar 

till sig kunskap. Elever ska lära sig olika kunskapsbegrepp så som ”fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet” (Skolverket 2017, s.10) som tillsammans bildar en helhet. 

I styrdokumenten för slöjd, står det att arbetsbeskrivningar kan vara olika, allt från att enbart 

innehålla text, till att innehålla bilder och även muntliga beskrivningar. I de lägre åldrarna ska 

det vara ”enkla skisser och arbetsbeskrivningar” för eleverna på mellanstadiet kopplas det till 

matematiska beräkningar. ” (Skolverket 2017, s.247),  På högstadiet ska elever kunna se 

sambandet mellan de olika delarna i en arbetsprocess, själv kunna läsa och följa olika 

arbetsbeskrivningar ( Skolverket 2017) . I den reviderade läroplanen för Lpo94 (Skolverket 

2000)  beskriver man att läraren får använda olika lärmetoder i sin undervisning, vad de ska 
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innehålla bestämmer läraren själv. Det är först i nuvarande läroplan som det tydligt framgår 

att elever ska använda och kunna tyda instruktioner. 

I syftet för slöjd säger läroplanen (2011) att det inte är skapandet av en produkt som är det 

väsentliga utan ”Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig 

utveckling och utveckling av förmågor som alla har användning av ” (s.6).  

I undervisningen ska elever få de förutsättningar och kunskaper de behöver för att lära sig nya 

begrepp och kunna klara av en arbetsprocess. I den nya kursplanen för slöjd som kom 2011 

lade Skolverket mer vikt på analys och värdering, detta för att elever ska lära sig att granska 

det de gör och se ett samband med sitt handlande. På så sätt menar Skolverket att elever ska få 

ny kunskap, som de kommer ha nytta av i det fortsatta arbetet. Under sin skoltid ska elever få 

en progression i sin utveckling, de ska lära sig nya begrepp och vad de ska användas till. 

Elever ska under sin tid i skolan få förutsättningar för att lära sig olika instruktioner, hur de 

används och vad som står i dem. 

Kunskapskraven för slöjd är uppdelade efter vad elever i årskurs 6 minst ska uppnå på 

vårterminen och vad elever minst ska uppnå i årskurs 9 på vårterminen. Det som skiljer dem 

åt är att årskurs 9 har två kunskapskrav mer än elever i årskurs 6 som har sju. Det som är lika 

för all slöjdundervisning i grundskolan är att, elever ska kunna tillverka enkla föremål genom 

att använda olika material och hantverkstekniker. De ska på ett säkert sätt hantera olika 

verktyg och maskiner i samband med någon form av teknik. Det förväntas att de kan 

formulera sig, beskriva processen och vid arbetets slut motivera och förklara vad de har gjort. 

De ska också kunna diskutera hur färg, form och symboler och olika material påverkar deras 

val. De ska väga in miljön i sina arbeten och kunna motivera sin val utifrån miljöaspekter, de 

ska använda sig av olika inspirationsmaterial (Skolverket 2017). Det som årskurs 9 har utöver 

de ovanstående är, hur form och funktion kan kombineras med olika hantverkstekniker och 

material. Elever ska när de skriver om sin arbetsprocess använda begrepp som är kopplade till 

det de gjort och hur form, funktion och kvalitet påverkar deras slöjdföremål. De ska även 

koppla sitt arbete till någon form av kultur, trender, traditioner och egna erfarenheter när 

eleven ger omdöme om hela slöjdprocessen ( Skolverket 2017).  
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Ser man till det kunskapskrav som berör min undersökning är det hur elever kan följa och 

framställa föremål utifrån olika instruktioner. I årskurs 6 är kunskapskravet för att eleven ska 

uppnå ett E ”enkelt och delvis” använder instruktioner, för elever som vill nå högre krävs det 

att de är mer förtrogna med att använda instruktioner. För att nå ett A i årskurs 6 krävs att 

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

slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner” (Skolverket 2017, s.249). Det som skiljer 

kunskapskravet mot årskurs 9 är att begreppet ”utvecklat och relativt väl” är för betyg C. I 

kunskapskravet för betyget A har man tagit bort ”relativt” och här spelar elevers egna initiativ 

in.  

4 Litteraturgenomgång 

Genom att blanda olika sätt att undervisa lär sig elever flera olika sätt att lära sig ny kunskap 

enligt Pennlert och Lindström (2016). Elever behöver få vetskap om vad de ska göra och hur 

det är tänkt att det ska göras. Pennlert och Lindström skriver ”Försök att göra instruktionerna 

så enkla och tydliga som möjligt”( 2016, s.59) dela upp dem i mindre delar. De menar också 

att instruktioner kan ges både muntligt och skriftligt. För att veta vilka kunskaper elever tagit 

till sig av en genomgång, bör man stämma av. Författarna är inte ensamma om att påvisa att 

det finns olika faktorer som påverkar elevers sätt att ta in nya kunskaper. Elevers kulturella 

bakgrund och hur närområdet ser, skapar olika förutsättningar för hur lärandet kan se ut enligt 

författarna. 

 

Motivationen har också stor påverkan på hur eleven lär sig kunskaper. Skaalvik och Skaalvik 

(2016), beskriver hur den inre motivationen spelar stor roll för elevens lärande, ”Det bästa 

lärresultatet uppstår när det finns en inre motivation” (s.57). Vi har två olika former av 

motivationer som påverkar hur vi lär, dels den inre motivationen som handlar om ens eget 

intresse för det man ska lära sig och den yttre motivation som handlar om vad som händer just 

nu runt eleven. Finns det en osäkerhet över vad eleven ska genomföra, påverkar det yttre 

motivationen hur eleven tar åt sig kunskaper. Skaalvik och Skaalvik beskriver den yttre 

motivationen som något som inte har betydelse för lärandet för stunden, att eleven bara gör 

det för att den ska. Vidare tar författarna upp att när elever får en uppgift värderar de först sina 
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kunskaper och vilken kapacitet de har. Eleven lägger mer fokus på att fundera om man klarar 

uppgiften, istället för ha tillit till på sin egen kapacitet. 

Johansson (2002) tar i sin avhandling upp om hur instruktioner i slöjden kan ses som ett 

verktyg för att eleven ska klara av en uppgift. Johansson tar upp att det är flera av elever som 

läser instruktionerna högt. Det kan vara ett sätt att uppmärksamma kompisen att man vill ha 

hjälp, för en del elever hjälper det att läsa och tänka högt för att få en bekräftelse på att man 

har förstått rätt. Författaren visar att det framkommit i hennes studie ”att texten i 

arbetsbeskrivningen tolkas på olika sätt och får mening av de som använder den, beroende på 

situationen” (s.159). Lärarna som är med i undersökningen ser instruktioner som ett 

hjälpmedel eller ett stöd för att elever ska förstå och klara av en uppgift. Enligt Johansson kan 

man se instruktioner som inte bara hur man tillverkar något, utan även hur man använder 

olika inställningar på exempelvis symaskinen. Vidare skriver Johansson att de facktermer som 

finns i olika typer av beskrivningar skapar ett hinder för de som inte förstår. 

Gustavsson (2004) menar att elevers lärande beror på hur engagerande lärarna är. Det gäller 

att få elever motiverade och engagerade i det som lärare presenterar för dem. Gustavsson tar 

upp skillnaden som blivit mot förut då ” Elever skulle bara vara med på något sätt” (s.193). 

Idag ska elever vara delaktiga och ta del av de kunskapsmål som finns i läroplanen. Ser man 

till elevers lärande lär de sig bäst i fördelaktiga lägen, där det finns förutsättningar som eleven 

behöver för att tillgodo göra sig nya kunskaper. Bra relationer med lärare och klasskamrater 

påverkar också hur man lär sig nya erfarenheter menar Gustavsson. 

Lärares kompetens har enligt Kroksmark (1997) förhållandevis liten inverkan på elevers 

lärande. Han menar istället att elevers kulturella bakgrund, deras kognitiva förmåga och deras 

mentala förutsättningar påverkar av hur elever lär. Det handlar om att transformera 

undervisningsmaterialet för att anpassas efter elevers kognitiva nivå. Vidare säger Kroksmark 

att man kan se om det skett ett lärande om eleven under undervisning ”åtminstone har försökt 

att lära sig” (s.83). Han menar att det finns två olika sätt att se på lärandet, de första handlar 

om ”vad lärare undervisar om och vad eleven lär sig ”och det andra ” hur lärare undervisar 
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och hur eleven lär sig” (s.89). Enligt författaren handlar det om både om hur och vad som ska 

läras, vilka kunskaper eleven lär sig och på vilket sätt lärare väljer att förmedla dem. 

Enligt Jank och Meyer (1997) handlar det inte om vilka kunskaper som når fram till eleven i 

undervisningen. Det som påverkar vad eleven lär sig handlar om det den ska lära sig väcker 

intresse hos eleven och vilken metod lärare väljer när den förmedlar ut till elever. Det är det 

som avgör vilka kunskaper som elever väljer att ta till sig.  Författarna menar att lärare ska 

dela upp undervisningen i olika delmoment. Lärare tar upp med elever vad som är huvudmålet 

för arbetsområdet genom att dela in i det i flera delmål. Detta gör att det blir mer begripligt 

och lättare för elever att ta till sig kunskap. 

Håkansson och Sundberg (2015) skriver att elever behöver få följande kunskaper för att kunna 

utvecklas. 

a) Få en djup grundad faktakunskap, 

b) Förstå fakta och idéer i ett begreppsmässigt sammanhang,  

c) Kunna organisera kunskapen på så sätt som underlättar framtagning och tillämpning 

av densamma. (s.129). 

Enligt Håkansson och Sundberg (2015) är inlärning av ny kunskap något som sker över en 

längre tid. För att kunna ta in nya kunskaper är det viktigt att eleven får stöd från lärare och att 

lärare ger eleven återkoppling dels under resans gång, men också när eleven är klar med 

uppgiften. Något som också spelar roll är att det handlar om att få elever motiverade av det 

som ska göras. Saknas motivation blir det svårare för eleven att ta in nya kunskaper. 

William (2013) menar att lärare ska använda sig av en formativ bedömning och feedback till 

elever. Författaren anser att lärare ska använda sig av de tre nyckelprocesserna i sin 

undervisning, ”att ta reda på var elever befinner sig i sitt lärande”, ”att ta reda på vart de är på 

väg” och ”att ta reda på hur de ska komma dit” (William, s 60f). Den formativa bedömningen 

påverkar elevens prestationer och elevens fortsatta lärande eftersom eleven får en förståelse 

för var denne befinner sig kunskapsmässigt och vad som blir det fortsatta lärande. 
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I samspel med lärare, eleven och kamrater sker ovanstående processer och man får 

användning av de fem nyckelstrategierna som finns. 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlämningsuppgifter om tar belägg 

för lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

4. Aktivera elever att bli läranderesurser för varandra 

5. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande (William 2013, s.61) 

Formativ bedömning sker under lektionen här och nu. Genom att använda formativ 

bedömning som en del av undervisningen får lärare och eleven vetskap om vad eleven har lärt 

sig och var den ligger och var den är på väg. Det finns flera olika metoder att använda sig av. 

Ett sätt som snabbt ger lärare en överblick är att använda loggböcker (William 2013, s. 171). I 

loggböckerna, skriver William, att det ska finnas färdiga påståenden som elever får svara på. 

Lärare ser var eleven befinner sig och vad eleven behöver hjälp med, eleven får tillbaka 

loggboken med feedback från lärare och eleven visar att den äger sitt eget lärande och ser 

vilka kopplingar det har till de egna ämneskunskaperna. 

”…När lärarna ger dem en uppgift, omedelbart börjar värdera uppgiften och 

dess kontext och ta hänsyn till ett antal informationskällor, inklusive deras 

aktuella uppfattningar om uppgiften, vad de anser sig veta om ämnet, vad de tror 

om sina specifika förmågor och ansträngning roll i detta ämne, hur intresserade 

de är av ämnet och sina tidigare erfarenheter av sådana uppgifter” (William & 

Leahy 2015, s.214). 

  Enligt William och Leahy (2015) påverkar ovanstående citat hur eleven väljer att hantera de 

nya kunskaperna eleven får till sig. 

Westerlund (2015) skriver i sin avhandling om hur lärarna får lägga ner tid på att få igång 

elever, men även att vägleda elever framåt. Westerlund skriver att elevers olust till lärande 
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handlar om elevers osäkerhet i ämnet. Vidare menar författaren att det sociala samspelet har 

betydelse för lärandet. I ämnet kommer färdigheter i tekniker, material och verktyg att 

samspela med elevens praktiska färdigheter, något som kan vara svårt för en del. Författaren 

skriver att när en elev blir mer självständig ökar lärandet. Stöd i slöjd kan både var handfast 

stöd på hur man utför eller hjälp i processen, men lika mycket söker eleven stöd för att det val 

hen gör och för hur det ska utföras, menar författaren. 

5 Metod 

Studien är både en kvalitativ- och en kvantitativ undersökning.  Den kvalitativa delen utgörs 

av de semistrukturerande intervjuer som genomfördes med undervisande lärare i slöjd både på 

mellanstadiet och på högstadiet. Valet att använda semistrukturerande intervjuer är för att 

informanterna ska vara mer öppna under intervjun och svara mer berättade på frågorna 

(Bilaga 3). I den semistrukturerande intervjun använder man sig av en intervjuguide som 

innehåller huvudfrågor för att täcka in det som är huvudsaken med studien (Dalen 2011, s.  

34). När man använder frågor som inte ger ledande svar till informanterna får man dem att 

svara öppet på frågan. Nackdelen med att genomföra den här typen av undersökningar är att 

den tar längre tid, än att använda fokusgruppintervjun (Jacobsen 2017, s.106). Att genomföra 

fokusgruppintervju var aldrig aktuellt, då mina informanter arbetar på olika skolor och i olika 

kommuner. Enligt Jacobsen (s.98) är interjuver starkt förknippade med att man träffar den 

man ska intervjua och på sätt får en bild av dem. För att få informanterna att öppna sig mer 

under intervjun, börjar man inledningsfasen med bakgrundsfrågor om informanten, vilket jag 

också gjorde. Frågorna gav information om deras yrkesroll och arbetslivserfarenhet. 

I den kvantitativa delen valde jag att göra en enkätundersökning med elever som har någon 

form av de två slöjdarter som finns i läroplanen idag. När man genomför en sådan 

undersökning är det centrala att ”konkretisera de begrepp ”(Jacobsen 2018, s.164) som 

studien avser att undersöka. I denna studie handlar det om hur barn lär sig bäst. Författaren 

skriver att det handlar om på vilket sätt frågorna konstrueras och hur tydliga de är, som avgör 

vilka svar man får. Ejlertsson (2014, s.85) beskriver rangordningsfrågor som ett sätt att 

konstruera en enkät. Nackdelen med att genomföra enkäten på det sättet är att de som gör 

enkäten kan tolka den på olika sätt. En del kommer att göra det som står menar Ejlertsson, 
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medan de flesta kommer antingen bara skriva i ett par siffror eller bara sätta ett kryss på det 

alternativ som passar eleven. Jag har valt att inte låta elever rangordna enkäten efter 1,2 och 

så vidare, elever får kryssa i de alternativ som passar dem bäst. Totalt var det 107 elever som 

deltog i studien, vid de tillfällen enkäten genomfördes var det totalt 16 elever som var 

frånvarande. 

5.1 Urval 

5.1.1 Intervjuer  

Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer, eftersom jag ville veta lärarnas syn 

på hur elever tillgodogör sig instruktioner. Urvalet av lärare gjordes utifrån att jag ville se om 

det finns skillnad på var man undervisar och var skolorna ligger geografiskt och vilken typ av 

skola informanterna arbetar på. De utvalda skolorna i studien, är en mellanstadieskola i en 

större kommun, en mångkulturell mellanstadieskola i stor kommun, en högstadieskola i en 

större kommun och en mellanstadieskola i en mindre kommun. 

 

Jag valde att intervjua fem lärare som undervisar i ämnet slöjd, detta med anledning av att jag 

antog att det skulle ge ett tillräckligt underlag för min studie.  Då jag inte visste om alla skulle 

vilja delta kontaktades sju olika slöjdlärare, genom att maila dem information om mitt 

examensarbete. I mailet förklarade jag vem jag är, anledningen till att de har blivit kontaktade 

och varför jag har valt deras skola. De har fått information om hur intervjun kommer gå till 

och via det mail som informanterna fått har de även tagit ställning till om de vill delta och om 

de väljer att delta, godkänner de frivilligt samtycke (Dahlen 2011, s.24). Det var fem som 

svarade att de ställde upp för en intervju. Informanterna benämns enligt följande, Carina, 

Bjarne, Karin, Linda och Peter. 
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5.1.2 Beskrivning av informanterna 

Här nedan skriver jag lite kort om informanternas bakgrund, de har blivit avidentifierade med 

andra namn. Informanternas bakgrund har jag valt att ta upp i denna del och i resultatdelen 

kommer inte deras bakgrund nämnas om det inte har betydelse för hur de har svarat. 

Carina 53 år, utbildade sig först som förskollärare, började vikariera i slöjd och gick ”Säl-

utbildningen” i Göteborg till textillärare. Informanten har efter att studerat klart arbetat i cirka 

18 år som slöjdlärare på olika skolor, främst mellanstadiet. Carina arbetar i dag på en 

mellanstadieskola i en större kommun och har arbetat 11 år på nuvarande skola. 

Bjarne 52, har lång erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna på olika sätt. Han har 

undervisat som spansklärare i över 12 år och har i cirka 3 år undervisat i slöjd både på 

högstadiet och på mellanstadiet. Han har arbetat 12 år på nuvarande skola i en större kommun 

och är även mentor till elever på högstadiet. Läser till lärare i spanska och slöjd. 

Karin 52 år, har lång erfarenhet av att arbeta med textilier då hon har arbetat som bland annat 

sömmerska och tillskärare, vikarierade som slöjdlärare i 2 år innan utbildning till textillärare 

och har sedan 1996 arbetat som det på mellanstadiet och på högstadiet. Hon arbetar i dag på 

högstadiet i en mellanstor kommun och har varit på skolan i 12 år och är även mentor till 

elever på högstadiet. 

Linda 44 år, har en grundskoleutbildning som SO-lärare från 2001, men under en 

föräldraledighet läste hon till slöjd i Linköping på halvfart. Hon är den enda som haft en 

ambulerande slöjdtjänst, där man åker runt till flera skolor. Hon arbetar idag på en 

mellanstadieskola i en mindre kommun och har varit 4 år på nuvarande skola. 

Peter 51 år, har en förskollärarutbildning från 80-talet, läser till slöjdlärare på halvfart i 

Linköping. Han arbetar på en F-6 skola som är mångkulturell och har arbetat som slöjdlärare 

på nuvarande skola i 2½ år. 
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5.2 Enkäter 

I urvalet för enkäterna (107 stycken) valde jag att genomföra på samma skolor som jag 

genomför intervjuerna på och det blev första steget i det som Ejlertsson (2014, s.22) 

benämner som ”tvåstegurval”, detta sker när det blir två uttagningar. Det andra urvalet för 

enkäten gjorde lärarna jag intervjuade, de fick själva välja en klass de ville genomföra enkäten 

med.  

 

5.2.1 Beskrivning av skolorna 

De olika skolorna kommer benämnas med namn på olika planeter och i analysen tar jag upp 

skillnader mellan de olika slöjdarterna och skolorna.  

x Mars är en F-6 skola i en större kommun och enkäten genomfördes med elever i en 

årskurs 5. 

x Venus är en F-9 skola i en större kommun och enkäten genomfördes med elever i en 

årskurs 8. 

x Jupiter är en F-9 skola i en mellankommun och enkäten genomfördes med elever i en 

årskurs 9 

x Pluto är en F-6 skola i en mindre kommun och enkäten genomfördes med elever i en 

årskurs 5. 

x Uranus är en F-6 skola i större kommun och enkäten genomfördes med elever i en 

årskurs 5. Skolan är den enda som i den här undersökningen är mångkulturell. 
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6 Genomförande 

6.1 Intervju 

Jag valde att genomföra alla interjuver enligt den öppna individuella intervjumetoden. 

Intervjuerna genomfördes enligt vad Jacobsen (2017, s.102) beskriver är ett öppnare sätt att 

intervjua på ”ansikte-mot-ansikte”. Fyra av intervjuerna genomfördes i informanternas 

slöjdsalar. Den femte intervjun genomfördes i informantens hem, enligt Jacobsen kan 

informanternas svar påverkas av var de intervjuas.  Den intervju som var i informantens hem 

var mer avslappnad och informanten hade kopplat av innan jag kom. De intervjuer som 

genomfördes. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes under samma vecka. 

 

6.2 Enkäten 

Informanterna har varit i kontakt med klasslärare i de klasser de valt ut, för att de i god tid 

innan enkäten genomfördes kunde skicka hem informationsbrev till vårdnadshavare. Vid 

själva genomförandet av enkäterna har varje informant fått välja när de ska gör den.  Det har 

gjorts under en slöjdlektion eller när de haft mentorstid. Då informanterna själva fått välja har 

inte jag påverkat vilka klasser det blev, de som genomförde enkäten på mellanstadiet går alla i 

årskurs fem och på högstadiet var det både elever från årskurs åtta och nio. 

 

6.3 Databearbetning 

Först presenteras den kvalitativa delen av undersökningen och därefter kommer den 

kvantitativa delen.  I den kvalitativa delen genomfördes intervjuer  med slöjdlärare, 

intervjuerna skrevs ner ordagrant i ett dokument, författaren Jacobsen menar att det insamlade 

materialet kan man jämföra med en ”textanalys” (s.130).  Den nedskrivna texten anser 

Jacobsen ska tillföra något till aktuella studien som genomförts, genom att man bland annat 

ser olika mönster av informanternas svar.  Enligt Jacobsen delas  analysen av den kvalitativa 

datan in i fyra olika delar, dokumentera, utforska,  sammanbinda, systematisera och 
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kategorisera. Hur det insamlade materialet bearbetades presenteras vidare genom de fyra ovan 

nämnda delarna.  

 

6.3.1 Dokumentera 

En transkribering genomfördes av de inspelade intervjuerna till text. Intervjuerna är inspelade 

med min mobil och det är viktigt att lyssna och anteckna allt som sägs under intervjuerna. 

Dalen (2011) menar att det är viktigt att få med allt och det tar mycket tid att transkribera 

intervjuer. Författaren anser vidare därför att intervjuerna bör lyssnas igenom flera gånger. 

Utifrån de nerskrivna intervjuerna och tillsammans med en del stödanteckningar från 

intervjuerna bildar man olika teman.  Enligt Dalen (2011) är det inte förrän man är klar med 

att analysera intervjuerna som man bestämmer vilka teman det blir. Följande sex teman 

bildades, Förutsättningar, Förmedling av instruktioner, Elevers lärande, Svårigheter, 

Undervisningsmetod och Elevers bakgrund. 

 

6.3.2 Utforska 

Efter att jag gått igenom råmaterialet av de transkriberade intervjuerna, kunde jag se olika 

mönster av informanternas svar. Jag fick en tydlig bild av om det var något som avvek i de 

olika intervjusvaren. Med hjälp av detta genomfördes den första kodningen av råmaterialet. 

Enligt Dalen (2011) är detta en öppen kodning. Den öppna kodningen delade in materialet i 

två olika delar. Den första delen som är inledningsfasen handlar om informanternas bakgrund 

och den andra delen handlar om deras svar på intervjufrågorna. 
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6.3.3 Systematisera och kategorisera 

Den insamlade datan delades in i olika teman. Det nedskrivna  råmaterialet skrevs ut och 

markerades med olika färger för att kunna se ett mönster. När all data var kodat skapades 

olika teman utifrån de frågor som informanterna fick. För att avgränsa mig till att inte skapa 

för många valde jag att hålla mig till de intervjufrågor jag haft i mina intervjuer (Jacobsen 

2017).  

 

6.3.4 Sammanbinda 

Intervjuguiden användes när temana skapades.  För att sammanbinda innehållet från 

intervjuerna med temana delades informanternas svar in under de valda temana. Datan lästes 

igenom för att i varje tema se om det fanns något som var avvikande i informanternas svar 

(Jacobsen 2017).  

 

6.4 Kvantitativa data 

Enkäten konstruerades utan att använda rangordning av svarsalternativen, något som Jacobsen 

(2017) menar kan påverka hur man svarar. Eftersom jag valde bort rangordning av 

svarsalternativen minskade riskerna att respondenterna misstolkade hur de skulle svara. 

Frågorna är stängda frågor med ”heltäckande” svarsalternativ (s.170). Svarsalternativen 

bygger på min frågeställning om hur elever lär sig bäst. 

När man genomför enkäter ska man alltid räkna med en viss procents bortfall (Trost & 

Hultåker 2016). Då mina enkäter genomfördes under en lektion eller under mentorstid, har 

elever bara kunnat genomföra den om de varit i skolan den aktuella dagen. Det bortfall som 

blev när enkäten genomfördes blev 13%. 
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I samband med att svaren registrerades i Excel delades svaren in efter vilken skola går på och 

vilken slöjdart eleverna har. Vilket kön som eleverna som svarat  har finns med på enkäten, 

men är inte medtaget i resultaten, utan där redovisas enbart elevantal i varje grupp. Inläsning 

av data är gjord manuellt och presenteras enligt ovan. Enkäterna har blivit införda i Excel allt 

eftersom de har inkommit (Trost & Hultåker 2016). 

 

6.5 Forskningsetiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra allmänna huvudkrav när det sker forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

Informationskravet upplyser forskaren deltagarna om syftet med uppsatsen.  Informanterna 

fick i god tid ut information om hur intervjuerna skulle genomföras och vilka områden som 

frågorna kommer att beröra. Ett missivbrev (Bilaga 1)med information om studiens syfte och 

bakgrund skickades till vårdnadshavare för de elever som valts ut att delta, i god tid innan 

enkäten genomfördes. Både lärarna och eleverna har fått informationen om att insamlat 

material endast kommer användas till studiens syfte. I samtyckeskravet fick deltagarna 

information innan genomförandet att de har rätt att tacka nej till att delta innan och att de har 

rätt att avbryta intervjun när de vill. Då eleverna som genomförde enkäten var under 15 år har 

vårdnadshavare via missivbrevet tagit ställning till om de vill att deras barn ska deltaga i 

studien eller inte vilket meddelades till mentorn eller till mig. Alla deltagare har fått 

information om konfidentialitetskravet, vilket innebär att all insamlad information ska 

förvaras så att ingen utomstående ska kunna komma åt det. För att ingen ska bli igenkänd har 

både informanterna och respondenterna i studien avidentifierats och fått fingerande namn. 

Nyttjandekravet fick deltagarna ta del av innan de deltog i studien och på så sätt fått 

informationen att all insamlad information endast kommer användas till studien.   
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6.6 Validitet och Reliabilitet 

Hur hög är reliabiliteten och validiteten i de metoder jag använde? Enkäterna mäter det som 

var avsett att de skulle mäta, vilket är hur elever lär sig bäst enligt dem själva. Trovärdigheten 

på svarsfrekvensen kan påverkas då resultaten införts manuellt och inget program har använts, 

elevernas dagsform kan även påverka deras svar. Trovärdigheten kan också påverkas av om 

eleverna gör enkäten ihop med någon kamrat. Genom att använda ord och förklaringar som 

respondenterna är vana vid ökar reliabiliteten (Trost & Hultåker 2016), enkäten bestod av 

svarsalternativ som eleverna troligtvis är  bekanta med och därför behövde inte lärarna 

förklara orden . Enkäterna var anonyma och det enda som går att utläsa av dem är vilket kön 

och vilken slöjdart de har (Ejlertsson 2014). Trovärdigheten i deras svar kan bli högre då de 

fått vara anonyma, än om de fått ange sitt namn. Reliabiliteten är hög då undersökningen 

genomförts på flera olika skolor. I svaren ser man att det finns liknande mönster om hur 

elever markerat sina val på de olika skolorna.  

 

6.7 Metoddiskussion 

Ser man till de intervjuer som genomfördes kan informanternas svar påverkas av var de blir 

intervjuade och hur dagen varit. De intervjuer som genomfördes efter arbetsdagen var mer 

avslappnade än de som genomfördes under deras arbetstid.  Intervjuerna är genomförda med 

”ansikte-mot-ansikte” metoden (Jacobsen 2017) vilket gjorde att det blev en mer öppen 

intervju. Hade man använt sig av telefon- eller mailintervju kunde svaren varit mer kortfattade 

och det hade inte på samma sätt inbjudit till att ställa följdfrågor. Nackdelen med att använda 

sig av personliga intervjuer är att de tar mer tid att genomföra och transkriberingen av 

inspelade samtal tar längre tid.  Fördelen med att genomföra intervjuer är att man får bredare 

svar av informanterna än om man gjort en kvantitativ undersökning.  

Intervjuerna var uppdelade i två olika moment där den första delen handlade om 

bakgrundsfrågor, för att få en bild av informanterna. När det krävdes användes följdfrågor. 

Jacobsen (2017) menar att man inte ska avbryta under en intervju, men att det kan vara 
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nödvändigt att i bland ställa följdfrågor eftersom den som intervjuar är intresserad av att få 

reda på mer eller fördjupa svaren från respondenterna. 

Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är att det är lättare att hålla sig till det 

som är syftet med intervjun och jag fick med det som var syftet med intervjun (Dalen 2015). 

Genom att jag använde mig av den ovannämnda av intervjumetod fick alla informanter svara 

på samma frågor. 

Nackdelen av att enkäterna genomfördes på papper var att de tog längre tid att sammanställa 

än om de hade varit digitaliserade. Fördelen med att enkäterna genomfördes på papper var att 

det var lätt att få ut enkäterna till informanterna och att eleverna inte behövde använda en 

dator för att svara. Att eleverna fick enkäterna i pappersform underlättade för lärarna när det 

gällde deras förberedelse inför att eleverna skulle besvara enkäten. 

7.0 Resultat 

Jag har valt att presenteras resultaten av min studie i följande ordning, intervju, enkäter och 
sist en sammanställning av varje skola. 

 

7.1 Intervju  

Här nedan presenteras resultaten på de sex teman som bildades. 

7.1.1 Förutsättningar 

Informanterna har olika syn på hur stora elevgrupper bör vara, alla utom Karin menar att det 

är optimalt med max 12 elever. Karin är den som avviker och menar att grupper med 16 

elever är bra. Det är inte självklart att de elever som är i behov av elevassistent har den med 

sig på slöjden, Bjarne menar att elevassistenten kan ”stjälpa eleven” och det är olika hur 

elevassistenterna arbetar med elever i de olika skolorna. De nämner att det finns en nackdel 

när det saknas personal och man då använder elevassistenten som vikarie för den personal 
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som är borta, den enskilde eleven som har en elevassistent blir då drabbad. Informanterna har 

alla elever med olika funktionsnedsättningar och det kan påverka undervisningen på olika sätt. 

Bland annat de elever som är dyslektiker, som behöver få instruktionerna upplästa och 

förklarade. Linda undervisar även elever från särskolan, där funktionsnedsättningarna varierar 

och hon kan få nya elever under terminen. Budgeten skiljer sig lite mellan skolorna, Carina 

tycker att budgeten är bra, men menar att det kan bero på att de arbetar mycket med återbruk. 

Övriga informanter tycker att de hade en bra budget förra året. 

 

7.1.2 Förmedling av instruktioner 

Alla informanter berättar att de har genomgångar i början av lektionen och att de då visar 

elever hur ett moment går till och då går igenom de skriftliga instruktioner som finns till varje 

moment. När de visar hur man gör ett moment samlar de elever runt sig, man får en överblick 

över vilka som verkligen är med och tittar. De går igenom nya begrepp och förklarar 

innebörden av begreppen. Både Bjarne och Peter har ibland workshop (elever samlas runt ett 

bord som lärare har förberett med material, ett tema, och arbetar utifrån det tillsammans) med 

elever i samband med att de får lära sig handskas med ett nytt verktyg, till exempelvis hur 

man sågar med olika sågar. Linda berättar att hon säger efter en genomgång ” att nu vet jag att 

ni inte kanske kommer att komma ihåg, och det är okej att fråga igen”. 

 

7.1.3 Elevernas lärande 

Karin säger att det är olika hur eleverna lär sig, att det beror på vilka förkunskaper och hur 

elever är, hon tycker att det är ”väldigt individuellt”.  Carina och Linda upplever att eleverna 

lär sig genom att repetera. Linda tar upp att elever i årskurs fem får göra en hoodie och när de 

är klara får de göra en till och ”då blir det att finslipa på tekniken där och … det blir så 

mycket bättre”.  Bjarne säger att det handlar om hur tydlig man är om eleven ska lära sig 
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något. Genom att använda sig av workshops tillsammans med genomgångar anser både 

Bjarne och Peter att elever lär sig bäst. Fyra av fem säger under intervjun att de upplever att 

elever vill ha en bekräftelse på att de har läst rätt när det gäller de skriftliga instruktionerna.  

Ofta handlar det om att bara de läser för eleven, förstår eleven vad den ska göra.  

 

7.1.4 Svårigheter 

Informanterna är eniga om att de skriftliga instruktionerna är svåra och att det i samma stycke 

kan innehålla flera moment. Linda berättar ”att det är som en social berättelse” och Carina 

beskriver att det ibland kan stå ” klipp ut en del i tyget och en del i fodret”, men att det är ett 

moment innan man ska klippa ut nämns inte och då det inte står, skapar det problem för 

eleven. Vidare berättar Carina att det som är självklart för lärare är inte lika självklart för en 

elev.  Informanterna upplever att inte alla elever lyssnar vid en genomgång av ett moment.  

Alla tar upp att det kan skilja mellan olika årskurser hur elever lär sig instruktioner, men att 

det kan finnas elever i alla årskurser som förstår och har egen initiativförmåga. De nämner 

också att begreppen och hur texterna är skrivna kan vara svårt. Elever har svårt att komma 

ihåg de olika begreppen, ”som vad menas med att tvärnåla” (Linda). Informanterna som 

undervisar i textilslöjd Carina, Karin och Linda menar att det har betydelse om elever har 

pysslat hemma. Informanten Karin tycker att det märks att de elever som kommer från ”ett 

finare område” (socioekonomiskt starkt område) inte har pysslat lika mycket, men menar att 

det kan finnas undantag. 

 

7.1.5 Undervisningsmetod 

Karin säger att ”man måste känna av elevgruppen och eleven”, en metod funkar i en klass och 

i en annan fungerar det inte.  Informanterna börjar sina lektioner med att ha en genomgång 

och prata om upplägget för lektionen. Carina och Linda vill att elever ska bli mer självgående, 

de ställer frågor som gör att eleven behöver tänka till innan den svarar. Carina tycker inte om 
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att elever frågar ”vad ska jag göra nu?”. Linda berättar att ibland når man inte fram så att 

eleven förstår och då kan lärare ta hjälp av klasskamrat som med sina egna ord berättar. Det 

kan hjälpa eleven att förstå, när de får höra en kompis berätta med sina ord. Karin upplever att 

den metod hon kör fungerar och ” då har jag inte provat något annat”. 

 

7.1.6 Elevers bakgrund 

Det som skiljer sig menar informanterna är vilka områden de undervisar i, i områden där det 

är socioekonomiskt starkt har elever en annan bakgrund och syn på hur man handskas med 

materiella ting. Kommentarer som ”Varför ska jag göra det här?” och ”Det här kan ju min 

mamma köpa”, förekommer mer i socioekonomiskt starkare områden, något som påverkar 

klimatet under lektionerna. Linda och Peter upplever att det är mer svårarbetat i sådana 

områden och Carina menar att hon kan ha blivit ”hemmablind” efter att ha arbetat mer än 11 

år på en och samma skola. Bjarne säger under intervjun att det syns om eleven har fått gener 

efter föräldrar som har gåvan och är konstnärer, ” Vilka idéer liksom wow”. Informant Karin 

menar att elever måste ha lusten att göra saker”. Alla menar att elevers sociala bakgrund kan 

spela roll avseende hur de lär sig, men inte alltid. De har haft elever som levt nära hantverket i 

sitt hemland och då har en annan förståelse för slöjd. Men det finns även elever som har mor- 

och farföräldrar som håller på med ett hantverk som har gjort att eleven har ett visst intresse 

för ett hantverk. Informanterna Carina, Karin och Linda nämner att de hör mer sällan av 

elever att de sett någon utföra någon form av hantverk i hemmet. Enligt Linda är det mer 

vanligt att elever säger att de har en symaskin hemma, ” någon slags basutrustning”. 

 

7.2 Enkäten 

När enkäten gjordes valde jag att elever skulle kryssa i vilken slöjdart de har, för att se om 

deras svar skiljer sig åt avseende hur de uppfattar att de lär sig bäst. I resultaten av enkäten 

kommer först en samanställning av alla svar från elever, hur elever på varje skola svarat i 

respektive slöjdart och i slutet av resultatdelen kommer jag att presentera en sammanställning 

av alla skolor. 
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Skola/ Art / 
Antal 

Läsa 
själv 

Muntliga 
instruktioner 

Läsa/ 
muntliga Bilder Film 

Kompisar 
visar 

Läraren 
visar 

E1 / Trä/ 12 3 5 5 3 0 1 9 
E1 / Textil/ 11 2 4 4 2 2 7 6 
E2 / Trä / 15 1 10 9 7 1 10 14 
E2 / Textil / 9 3 5 5   5 3 8 
E3 / Trä / 10 3 1 4   6   9 
E3 / Textil / 11 3 1 3 4 3 2 6 
E4 / Trä / 10 1 6 7 6   8 9 
E4 / Textil / 8 1 7 3 2 4 5 8 
E5 / Trä / 11 6 7 9 5 6 7 9 
E5 / Textil / 10 7 5 6 3 4 3 5 
Summa 107 30 51 55 32 31 46 83 

Tabell 1. Tabellen visar hur eleverna på de olika skolorna har markerat sina svar på hur de uppfattar att de lär 

sig bäst. De presenteras i de olika slöjdgrupperna. 

Mars. Elever som har trä- och metallslöjd uppfattar att de lär sig bäst om lärare visar hur man 

ska göra. Genom att lärare ger muntliga instruktioner påverkar det hur de lär sig, tillsammans 

med muntliga är det bra att även få dem skriftligt. Elever som har textilslöjd uppfattar att de 

lär sig bäst om kompisar visar hur man ska göra, men det skiljer sig inte mycket mot att de lär 

sig bäst när lärare visar. Av de 23 elever som genomförde enkäten är det fem elever som har 

svarat att de lär sig genom att läsa instruktioner. 

Venus. Elever i båda slöjdarterna uppfattar att de lär sig bäst genom att lärare visar hur man 

ska gör. Sen skiljer sig slöjdarterna åt. Elever som har textilslöjd tycker att de lär sig mer om 

kompisar visar. Men om lärare ger muntliga instruktioner i kombination med att elever får det 

skriftligt påverkar hur de lär sig. Trä- och metallelever har svarat att de lär sig bäst genom att 

se film på hur de ska göra. De har även svarat att muntliga instruktioner i kombination med att 

få det skriftligt påverkar hur de lär sig. Det som är avvikande är att av 24 elever är det bara 

fyra som tycker att det lär sig genom att läsa instruktioner. 
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Jupiter. I trä- och metallgruppen är det fler som har svarat att de uppfattar att de lär sig bäst 

när lärare visar hur de ska göra än vad det är bland textilelever. Textilelever har till störst 

delen svarat att lärare visar, i övrigt är det relativt jämnt. Det som utmärker deras svar är att 

det bara är en som uppfattar att den lär sig när lärare ger muntliga instruktioner. Ingen av trä- 

och metalleleverna uppfattar att de lär sig genom bilder eller att kompisarna visar. Genom att 

läsa instruktioner är det sex av 21 elever som har svarat att det lär sig genom att läsa. 

Pluto. Här har elever från båda slöjdarter svarat att de uppfattar att de lär sig bäst genom att 

lärare visar. I textilslöjd har elever svarat att de uppfattar att de lär sig genom flera av 

alternativen, det är inte någon som lär sig genom att se på film. Ser man till samma 

svarsalternativ hos trä- och metallelever  fick filmalternativet fler svar. Båda grupperna 

uppfattar att de också lär sig genom att lärare har muntliga genomgångar. Ser man till hur 

många som har svarat att de lär sig genom att läsa instruktioner är det två av 18 elever. 

Uranus. Här är det i totalt sett jämnt mellan att lärare visar och genom att elever får både 

muntliga och skriftliga instruktioner. Trä- och metallelever uppfattar att de lär sig lika mycket 

på muntliga instruktioner som att kompisar hjälper dem. Bland  textilelever är det få svar på 

de andra alternativen. Det är fem elever som uppfattar att de lär sig genom att läsa 

instruktioner av 21 elever. 

Figur 1. Alla skolor. Diagrammet visar en samlad sammanställning av hur de olika skorna har svarat. 
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Totalt har 74 elever svarat att de uppfattar att de lär sig bäst genom att lärare visar hur man 

ska göra och i kombination med att de får muntliga och skriftliga instruktioner. Jupiter är den 

skola som avviker från de andra skolorna avseende hur eleverna uppfattar att de lär sig bäst 

och har svarat att det är genom att se på film de uppfattar att de lär sig bäst. Eleverna uppfattar 

att de lär sig även genom att få muntliga instruktioner av lärare och genom att kompisar 

hjälper varandra. Att läsa skriftliga instruktioner är det som elever uppfattar att de lär sig 

minst av. 

  

7.3 Skolor 

  
Figur 2. Diagrammet visar en samlad sammanställning av hur Mars har svarat. De presenteras i de 

olika slöjdgrupperna. 

Carina säger att elever lär sig bäst när hon visar hur de ska göra och diagrammet visar att 

elever lär sig bäst genom att lärare visar.  Det som skiljer sig åt mest mellan trä- och 

metallslöjd och textilslöjd är att  hur de uppfattar att de lär sig bäst, är att elever som har 

textilslöjd uppfattar att de lär sig mer av att kompisen visar än i trä- och metallslöjd.  Carina 

tror att elever ”vill ha det bekräftat att de läser rätt”, vilket man ser tydligt i diagrammet ovan. 

Både att lärare ger muntliga instruktioner och att elever har skriftliga instruktioner påverkar 

hur de lär sig. Ser man till vad Carina svarat på hur elever lär sig och hur elever svarat kan 
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man tydligt se att det är när lärare visar och berättar som har betydelse för elevers lärande. 

Diagramet visar att det är få elever som lär sig genom att läsa de skriftliga instruktionerna. 

   
Figur 3. Diagrammet visar en samlad sammanställning av hur Venus har svarat. De presenteras i de olika 

slöjdgrupperna. 

Bjarne upplever att elever lär sig bäst när han visar och pratar samtidigt, något som stärker det 

han säger är hur elever svarat. Enligt diagrammet uppfattar elever att de lär sig bäst genom att 

lärare visar hur det är tänkt att de ska utföra en uppgift. De muntliga instruktioner som ges av 

lärare har enligt både elever och lärare betydelse för hur de uppfattar att de lär sig. Bjarne 

använder sig av gruppararbeten och i arbetena hjälper de varandra, något som elever också 

svarat att de lär sig av varandra. Bjarne upplever att det eleverna har svårast med att läsa 

skriftliga instruktioner, vilket även eleverna tycker. 

0 5 10 15 20 25

Genom att läsa skriftliga instruktioner

Genom att läraren ger muntliga instruktioner

Både muntliga och skriftliga instruktioner

Genom att se på bilder

Genom att se på film hur man ska göra

Genom att kompisar visar

Genom att läraren visar hur man ska göra

Alla Trä Textil



30 

 

   
Figur 4. Diagrammet visar en samlad sammanställning av hur Jupiter har svarat. De presenteras i de 

olika slöjdgrupperna. 

Karin säger att det är individuellt hur elever lär sig ” ibland fixar man skriftliga instruktioner 

till elever”, hon tycker att det svårt att avgöra hur elever lär sig bäst. Elever på hennes skola 

uppfattar att de lär sig bäst om hon visar. Karin berättar att hon ofta försöker visa filmer på 

olika moment, något man ser i hur elever har svarat. Genom de muntliga instruktionerna 

uppfattar elever att de lär sig elever minst på. Det är få elever som uppfattar att de lär sig 

genom att läsa skriftliga instruktioner. 

  
Figur 5.. Diagrammet visar en samlad sammanställning av hur Pluto har svarat. De presenteras i de 

olika slöjdgrupperna. 
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Linda upplever att elever lär sig bäst i när de upprepar det de nyss har gjort. Elever på samma 

skola har svarat att de uppfattar att de lär sig bäst när lärare visar hur de ska göra. Elever och 

lärare svar visar  att eleverna uppfattar att de lär sig mer av de muntliga instruktionerna på än 

om de skulle läsa de skriftliga instruktioner som finns. Linda säger att elever lär sig mer om 

de får skriftliga instruktioner muntligt förts, för att senare följa med i de skriftliga. 

   
Figur 6.  Diagrammet visar en samlad sammanställning av hur Uranus har svarat. De presenteras i de 

olika slöjdgrupperna. 

Både Peter och elevernas svar visar att de uppfattar att de lär sig bäst på att få instruktioner 

både skriftligt och muntligt. När lärare visar hur elever ska utföra ett moment bidrar det till att 

elever lär sig mer än om elever ska försöka själva. När elever får se film eller när kompisar 

visar varandra hur man ska göra uppfattar elever att de lär sig minst på. När det gäller de 

skriftliga instruktionerna hamnar de på en tredje plats enligt elevers sätt att se på hur de 

uppfattar hur de lär sig bäst. Peter upplever att skriftliga instruktioner är svåra för elever. 

 

8  Analys och diskussion 

Studien visar att informanterna har olika arbetslivserfarenheter innan de började arbeta som 

slöjdlärare. Deras förutsättningar för att bedriva undervisning skiljer sig inte mycket åt. Karin 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Genom att läsa skriftliga instruktioner

Genom att läraren ger muntliga instruktioner

Både muntliga och skriftliga instruktioner

Genom att se på bilder

Genom att se på film hur man ska göra

Genom att kompisar visar

Genom att läraren visar hur man ska göra

Alla Trä Textil



32 

 

är den enda som tycker att elevgrupper runt 16 elever är bra, medan de andra föredrar mindre 

elevgrupper. Deras syn på elevassistents roll skiljer sig, Bjarne menar att det kan påverka 

eleven negativt att ha med en elevassistent. De andra lärarna vill att elever som har behov av 

en elevassistent i klassrummet även ska finns med under lektioner i slöjd. Elever med olika 

funktionsnedsättningar möter alla informanterna i sina grupper, stödet elever behöver skiljer 

sig åt beroende på funktionsnedsättning. Det skiljer sig stort mellan den som har arbetat längst 

som lärare och den lärare som har kortast erfarenhet av att undervisa i slöjd. Det är två lärare 

som håller på att utbilda sig och har kommit olika långt med sin utbildning. 

 

8.2 Förmedling 

Resultatet visar att informanterna förmedlar instruktionerna till elever på liknande sätt. 

Genom att börja lektionen med att gå igenom begrepp som är kopplade till dagens moment 

och vidare visa elever hur de ska använda den nya kunskapen. Dela upp undervisningen i flera 

delmoment, som lärarna i studien gör i sin planering är något som Jank och Meyer (1997) 

skriver om. Författarna menar att det blir lättare för eleven att lära sig nya kunskaper, både 

författarna och informanterna är överens om att man måste väcka elever intresse för nya 

kunskaper. Resultatet visar att vid gruppgenomgångar ser lärarna vilka elever som förstår på 

en gång och vilka som behöver mer hjälp. Två av informanterna använder sig av workshops 

tillsammans med elever. Det alternativ fanns ej med på enkäten och visar då inte hur elever lär 

sig genom workshop. Både lärare och elever uppfattar att elever lär sig bäst genom att lärare 

visar. 

 

8.3 Instruktioner 

När det kommer till instruktioner upplever informanterna att elever vill få det bekräftat att de 

läst rätt, något som styrks av respondenternas svar då både muntliga och skriftliga svar har 

högre svarsfrekvens än enbart muntliga. Detta bekräftas av Johansson (2002) som skriver om 

elever som läser högt av osäkerhet över att läst fel och som en bekräftelse på det man nyss har 
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läst är rätt. Enligt Håkansson och Sundberg (2015) är det viktigt att elever får återkoppling 

under hela processen och som bekräftar det informanterna säger om att elever vill få det 

bekräftat att de förstått rätt. 

Enligt Pennlert och Lindström (2016) och Jank och Meyer (2016) ska instruktioner delas in i 

mindre delar. Informanterna anser att de instruktioner som finns färdiga har mycket text och 

att det finns begrepp som är svåra för elever. Det är en stor skillnad mellan att använda de 

instruktioner som finns i olika böcker och att använda instruktioner som lärare ger uppdelade i 

delmoment med text som eleven förstår. Det upplevs lättare av eleverna när lärare ger 

instruktionerna i delmoment detta instämmer både författarna och informanterna i. Det tar 

längre tid för elever att förstå långa stycken text med många olika begrepp om vad de ska 

göra. Ofta behöver eleverna ha hjälp av lärare, vilket gör att lärare enligt informanterna ofta 

får förklara ord och begrepp som eleven inte förstår. Det blir lättare för eleven att läsa mindre 

stycken och begreppen blir lättare att förstå då eleven inte kan blanda ihop det med ett annat 

moment.  Det blir mer arbete för lärare då de flesta av instruktionerna som idag används i 

undervisningen är långa textstycken, lärare behöver avsätta tid för att göra om instruktionerna 

så de blir lättare för eleverna att förstå. Fördelen är att elever, efter att instruktionerna gjorts 

om, kan arbeta mer på egen hand. 

Läsa instruktionerna själva har en låg svarsfrekvens och bekräftas av informanterna, då de 

tycker att de arbetsbeskrivningar som finns färdiga i slöjden är svåra, många nya begrepp och 

långa textstycken med flera olika moment, vilket gör att det enligt informanterna skapar 

svårigheter för elever. Nya begrepp och nya kunskaper tar tid att lära in och är enligt 

Håkansson och Sundberg (2015) något som får ta tid. Enligt informanterna upprepar de 

begreppen i slutet av lektion och i kommande lektioner, allt för att elever ska lära sig 

begreppen och komma ihåg hur de används. Instruktioner kan ses som ett verktyg enligt 

Johansson (2002) och för att elever ska kunna se instruktioner som ett verktyg behöver de 

anpassas efter eleverna. 
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8.4 Lärande 

Hur elever lär sig bäst enligt informanterna och respondenterna är att lärare visar momenten 

för elever, vilket även styrks av Kroksmark (1997). Enligt honom handlar det om hur lärare 

väljer att undervisa för att eleven ska lära sig. När man ser till hur undervisningen i slöjd såg 

ut när den  kom in i skolan, var det de med hantverkskunskap som drev undervisningen. 

Jämför man hur det var förr och hur elever och lärare anser att elever lär sig bäst nu, är det 

ingen skillnad. Det som skiljer undervisningen mellan förr och nu, är att det nu står i det 

centrala innehållet att elever ska kunna läsa och följa arbetsbeskrivningar (Skolverket 2017).  

Lärandet inom slöjden påverkas även av hur det undervisningsmaterial som finns i slöjden är 

utformat. Kroksmark (1997) skriver att för elever ska lära sig nya kunskaper behövs det 

material som finns transformeras om till att passa elever kognitiva nivåer. Lärarna berättar att 

de i genomgångar försöker fånga elevers intresse och engagemang i undervisningen, något 

som Gustavsson (2004) skriver om. Enligt Gustavsson handlar allt lärande om hur engagerade 

lärare är.  Under intervjuerna berättar informanterna om hur de försöker fånga elevers intresse 

i det som ska göras. Enligt Westerlund (2105) kan britsen på intresse vara osäkerhet hos 

eleven och det påverkar lärandet. Både Westerlund och informanterna beskriver att eleven 

behöver stöd i lärandet, allt från att läsa instruktioner till att få en bekräftelse på att man gör 

rätt. Flera tar upp att det kan vara svårt att fånga alla, men med rätt förutsättningar för alla 

elever efter deras kognitiva nivå lyckas de på olika sätt få alla elever att känna sig 

inkluderande i undervisningen. Flera av lärarna berättar att de använder elever som 

lärarresurser  åt varandra, genom att använda sig av varandra stärker man elevers lärande. Det 

är en av de nyckelstrategier som Willam (2013) använder sig av i formativ bedömning. 

Lärandet påverkas av hur det sociala samspelet fungerar under lektion enligt Westerlund 

(2015), både mellan elever och tillsammans med lärare. Lärandet sker enligt William  i ett här 

och nu perspektiv, från det att eleven kommer in lektionssalen tills det att lektionen är slut. 

Informanterna använder sig av loggböcker på olika sätt och där ser de var eleven är i sitt 

lärande och de berättar att det styr hur de lägger upp kommande undervisning. 
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8.5 Motivation 

Hur motiverade elever är att tillgodogöra sig nya kunskaper visar studien kan bero på elevers 

sociala bakgrund, hanverkserfarenheter och om eleven har ett intresse för ämnet. I de 

socioekonomiska starka områdena upplever informanterna att det är tuffare, då elevers 

inställning till att införskaffa sig nya saker väger högre än att själva tillverka något. Den yttre 

motivationen påverkar elever då det händer andra saker än bara lärandet under lektioner, 

enligt informanterna är det dagsformen hos eleven som avgör om den är mottaglig för nya 

kunskaper. De elever som har en stark inre motivation och har intresse av att lära kommer lära 

sig mer (Skaalvik & Skaalvik (2016).  Elevernas dagsform och hur motiverade de är att lära 

sig nya kunskaper är avgörande för vad de väljer att ta till sig. 

 

8.6 Skillnader 

Det finns skillnader mellan skolorna, dels i vilket socialt område de ligger och vilka 

förutsättningar informanterna har. Kunskaper om ämnet slöjd hos elever skiljer sig mellan 

skolorna. Utländska elever har en annan bakgrund till slöjd och det finns elever som har en 

negativ bild på ämnet.  Det är två informanter som ej är behöriga i ämnet, deras svar skiljer 

sig inte mot hur de andra informanterna har svarat.  

 

8.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis stämmer informanternas svar med hur respondenterna har svarat. Elever 

lär sig bäst genom att lärare visar hur man ska göra och som styrks av bland annat Pennlert 

och Lindström (2016). Informanterna upplever att instruktionerna är svåra, många olika 

begrepp och moment i samma stycke. Ser man till hur respondenterna svarat är det låg 

svarsfrekvens på att läsa skriftliga instruktioner. Något som kan stämma överens med hur 

informanterna upplever instruktioner. Upplever informanterna instruktionerna svåra, hur 
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uppfattar då respondenterna dem? Studien tar inte upp vad elever anser om skriftliga 

instruktioner utan belyser enbart hur de hur de lär sig bäst.   

 

Av materialet som kommit in går det att utläsa att skriftliga instruktioner är svåra för elever, 

de behöver som Kroksmark (1997) skriver transformeras om till att anpassas efter elever 

kognitiva nivåer. Det framkom under intervjuerna att flera av informanterna gör om 

instruktionerna till muntligt för elever, för att de ska förstå. Detta  behöver skrivas om, något 

som tar tid och kräver lärares engagemang. 

Informanterna använder sig av formativ bedömning under lektionerna och ger hela tiden 

elever feedback som leder lärandet framåt. Det ökar elevers motivation och lust att lära när de 

får bekräftelse på att de gör rätt. 

 

9. Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se hur det skiljer sig mellan könen och de olika slöjdarterna. 

Finns det en skillnad mellan hur flickor och pojkar uppfattar instruktioner? Är det skillnad 

mellan de olika slöjdarterna och hur flickor och pojkar uppfattar det? I resultaten av de 

enkäter som är gjorda går det att se skillnader, jag har valt att inte ta upp det i den här studien. 

Det skulle även vara intressent att göra en uppföljning på intervjuerna och se om lärarna 

upplever att det finns en skillnad mellan hur flickor och pojkar lär sig. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

Jag är student vid Umeås universitet och läser sista terminen på VAL-utbildningen, där jag 

läser till slöjdlärare, där jag nu skriver ett examensarbete i pedagogik. Mitt ämne för 

examensarbetet är Hur lär sig elever bäst?  

Syftet med min uppsats är att se om det skiljer sig mellan de olika slöjdarterna, olika skolor, 

mellan mellanstadiet och högstadiet. Skiljer sig det mellan en skola på landet och en skola i en 

större kommun? Upplever lärarna på de skolor jag valt ut samma sak? Vad säger forskningen 

om instruktioner? Syftet är att få ökad kunskap om grundskoleelevers förutsättningar för att 

tillgodogöra sig såväl skriftliga och muntliga instruktioner inom både trä och metallslöjd och 

textilslöjd.  

För att få en bild av hur elever lär sig såväl skriftliga och muntliga instruktioner, kommer jag 

låta elever från både mellanstadiet och högstadiet svara på en enkät. Enkäten kommer att vara 

anonym, elever ska bara fylla i om de har textilslöjd eller trä och metallslöjd. Det kommer att 

vara en fråga som har fler svarsalternativ.  

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket innebär att det är 

frivilligt att delta och om ni inte vill att ert barn ska delta, meddela er mentor eller mig. All 

insamlad data kommer enbart att användas till studien. 

Resultatet av enkäten kommer bara att användas till mitt examensarbete.  

Har ni har några tveksamheter eller funderingar angående ert barns deltagande i enkäten, är du 

välkommen att kontakta mig eller min handledare.  

Med Vänliga hälsningar  

Marie Wennberg  wennbergmarie@hotmail.com  

Handledare: Monica Diehl  monika.diehl@umu.se  



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide. 

Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad har du för bakgrund?  

Arbetslivserfarenhet?  

Har du några andra ämnen? 

 

3. Hur länge har du arbetat som slöjdlärare på din nuvarande arbetsplats?  

 

4. Har du arbetat på andra skolor innan och i så fall vilka klasser undervisade då i?  

 

5. Vad har du för förutsättningar för att bedriva undervisning?  

Budget ?  

Elevantal?  

Elever med svårigheter? 

Har du tillgång till resurs under lektion? 

 

6. Hur förmedlar du instruktioner till elever? 

 

7. Hur upplever du att elever lär sig bäst?   

Om du jämför skriftliga instruktioner med muntliga?  

Hjälper det elever att först få det muntligt för att sedan kunna följa de skriftliga? 

Har du andra erfarenheter om hur instruktioner kan nås fram till elever? 

 

8. Vad upplever du är svårt med instruktioner?  

Är det skillnad på vilken uppgift elever gör?  

Skillnad mellan olika årskurser?  

Elevers bakgrund? 

9. Vilken undervisningsmetod föredrar du och varför? 



 

 

 

10. Är det skillnad var man undervisar? 

Mångkulturell skola?  

Mindre kommun?  

Storstad?  

 

11. Upplever du att elevers bakgrund spelar roll för hur de lär sig bäst? Etnisk 

bakgrund? Kunskaper hemifrån? 

 

12. Något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Enkät 

Enkätfrågor till elever i grundskolan  
Kryssa för de alternativ som passar in på hur du lär dig bäst. Välj de alternativ som stämmer 

på dig. 

Är du            Pojke □ Flicka □ 

Vilken klass går du i? 

Årskurs 4 □  

Årskurs 5 □ 

Årskurs 6 □ 

Årskurs 7 □ 

Årskurs 8 □ 

Årskurs 9 □ 

Vilken slöjd har du nu?   

Textilslöjd  □  Trä- och metallslöjd □ 

 

Hur tycker du att du förstår instruktioner bäst? Kryssa för de alternativ som stämmer in 

på dig. 

Genom att läsa skriftliga instruktioner □ 

Genom att lärare ger muntliga instruktioner □ 

Både muntliga och skriftliga instruktioner □ 

Genom att se på bilder □ 

Genom att se på film hur man ska göra □ 

Genom att kompisar visar □ 

Genom att lärare visar hur man ska göra □ 

 

Tack för din medverkan.   Marie Wennberg 


