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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om elever har tillräckliga kunskaper för att klara av 
självständigt textilslöjdsarbete. Dessutom undersöks användningen av arbetsbeskrivningar 
och hur dessa bör utformas för att gynna elevers självständighet. Jag har fördjupat mig i 
gällande styrdokument och tagit del av den nationella utvärderingen av grundskolan som 
genomfördes 2003. Relevant forskning kring kunskap, läsutveckling och inlärningsstilar har 
granskats. Därefter har strukturerade intervjuer genomförts med 20 elever i år 6, där eleverna 
besvarat teoretiska frågor och genomfört praktiska uppgifter för att undersöka deras 
kunskaper inom textilslöjd. Studien visar att ca 60 % av eleverna svarar rätt på frågor gällande 
material, verktyg och begrepp. Vidare visar den att hälften av de elever som tillfrågats 
upplever att arbetsbeskrivningar underlättar slöjdarbetet. Övriga elever undviker 
arbetsbeskrivningar då de upplever att dessa försvårar arbetet. Två huvudsakliga slutsatser 
kan dras av detta resultat: ett självständigt slöjdarbete förutsätter kunskaper och 
arbetsbeskrivningar och metoder måste anpassa efter varje elevs individuella inlärningsstil. 
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Inledning 
Jag har valt att inrikta denna studie på elevers självständiga slöjdarbete eller ska jag kanske 

säga elevers brist på självständigt arbete.  

 

Under mina första två år som textillärare har jag funderat på vad det är som stöttar eller 

hindrar elever i deras självständiga arbete. Ordet självständighet förekommer på många 

ställen i kursplanen i slöjd.  I ”Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier” betonas att 

slöjdämnet ger eleverna möjlighet till hög grad av självständighet, ansvarstagande och 

problemlösande.1 Skolverket menar vidare att om eleverna får ta del av instruktioner, 

presentera, dokumentera och värdera sina arbeten bidrar detta till deras läs- och 

skrivutveckling.2  

Som lärare upplever jag att eleverna inte arbetar särskilt självständigt. Jag upplever också att 

många elever ställer frågor först och tänker sen. Frågorna de ställer kan vara av olika karaktär;  

 

• Metodfrågor - Hur ska jag göra nu? 

• Teknikfrågor – Hur ställer jag in raksöm? 

• Redskaps/materialfrågor  - Var är saxarna? 

• Allmänna frågor – Hur mycket är klockan? 

 

Beror dessa frågor på att eleverna saknar kunskap? Har eleverna inte de kunskaper de behöver 

när det gäller material, verktyg och begrepp som används i textilslöjden? Beror frågorna på att 

eleverna helt enkelt inte har tid till eftertanke utan att de hellre vill arbeta på för att snabbt bli 

färdiga med sitt slöjdarbete så att de kan starta upp ett nytt? Finns det brister i lärarens sätt att 

bedriva slöjdundervisningen och ger läraren samma möjligheter till alla elever oavsett vilken 

inlärningsstil eleven har?  Detta gäller inte bara elever som arbetar efter egna idéer utan även 

de elever som arbetar efter färdiga beskrivningar och steg för stegbeskrivningar.   

 

 

 

 

                                                 
1 Skolverket, 2000, Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier.  Stockholm, CE Fritzes AB. s. 91 
2 Ibid. s. 93 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur självständigt elever arbetar i textilslöjden och 

om eleverna har de kunskaper de behöver för att klara detta arbete. Vidare ämnar jag 

undersöka vilka hinder det kan finnas för detta självständiga arbete och om användandet av 

arbetsbeskrivningar är ett stöd eller hinder i elevernas slöjdarbete. 

 

 

 

 
Frågeställningar 

• Har eleverna de kunskaper de behöver när det gäller material, verktyg och begrepp för 

att kunna arbeta självständigt? 

• Vilka orsaker kan det finnas till att elever har svårt att följa en arbetsbeskrivning? 

• Hur ska en arbetsbeskrivning vara utformad ( språk, layout, bilder etc ) så att eleverna 

lätt ska kunna förstå och följa den?  

• Är arbetsbeskrivningar ett stöd eller hinder i elevernas självständiga slöjdarbete? 

 

 

 
Begränsning 
Denna studie berör inte elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Bakgrund 
Som bakgrund till min studie har jag tagit del av vad styrdokumenten säger om ämnet slöjd 

och kopplat detta till ”Den nationella utvärderingen 2003, NU-03: Slöjd”. Jag har också 

granskat hur barn lär sig enligt de pedagogiska tankar och teorier som påverkat dagens 

undervisning och läroplansskrivare. Ett annat mycket intressant område, som jag presenterar i 

ett avsnitt, är forskningen kring elevers sätt att tänka, hur de förvärvar och använder olika 

typer av kunskap. I ett avsnitt har jag också berört hur barn utvecklar sin läsförmåga, vilket 

stöd de behöver för denna utveckling och vad som kan gå snett så att läsningen inte fungerar.  

Mycket intressant är forskningen kring elevers olika inlärningsstilar och lärares olika 

undervisningsstilar därför ägnar jag ett avsnitt till detta område. Avslutningsvis har jag tagit 

del av två examensarbeten, från Göteborgs Universitet, som båda behandlar elevers arbete 

med arbetsinstruktioner. 

 

Vad säger styrdokumenten? 
I styrdokument för grundskolan finns följande mål att sträva mot: 

    Skolan ska i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven 

- bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, 

- utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 

intressen, 

- utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa 

uppgifter, 

- tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och 

informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material.3 

 

Där beskrivs också slöjdprocessen på följande sätt: 

     Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess från idé  

     till färdig produkt. Detta helhetsperspektiv skapar förståelse för en produktionskedja ur  

     många aspekter, där val av material och olika berednings- och behandlingsmetoder gör 

    att  även frågor om resursanvändning och miljö kommer in i ett naturligt sammanhang. 

 

     I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar och påverkar  

 
                                                 
3 Skolverket, 2000, s. 92 
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arbetet,  blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och process naturlig. Ämnet ger 

eleverna möjlighet till hög grad av självständighet och det ligger en naturlig progression i att 

experimentera, lösa problem och göra medvetna val.4 

 

Slöjdprocessen beskrivs i olika faser från idé till färdig slöjdprodukt. Så här beskrivs idé- 

fasen: 

     Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika sätt bearbetas, åskådliggörs och formges. I 

     slöjden kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och våga 

     pröva på nya sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och  

     begreppsbildning. Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka    

    och vara delaktig i processen från början har stor betydelse för elevernas engagemang 

    och allsidiga utveckling.5 

 

I en stor nationell utvärdering, utförd av Marléne Johansson och Peter Hasselskog, anser en 

majoritet, 86 %. av de tillfrågade lärarna att deras elever har förmågan att komma med egna 

idéer till slöjdarbeten. Samtliga lärare anser vidare att elevernas egna idéer är en tillgång i 

undervisningen och 96 % av lärarna anser att elevernas engagemang ökar om de arbetar 

utifrån egna idéer. Två vanliga sätt att ge eleverna idéer till slöjdarbeten är att ge dem 

obligatoriska uppgifter i syfte att de lättare ska komma med egna idéer, och att mallar och 

steg för steginstruktioner utgör bra idékällor för eleverna.6 

 

Slöjdprocessens planeringsfas beskrivs på följande sätt:    

     Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där faktorer som funktion, utseende,  

     hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse. Genom att välja material och metod 

     för att genomföra ett arbete utvecklar eleverna sin förmåga att reflektera och tänka  

     konstruktivt för att finna lösningar.7  

 

I den nationella utvärderingen uppger hälften av eleverna att de själva letar upp en färdig 

arbetsbeskrivning att följa och 38 % får en färdig arbetsbeskrivning av läraren att följa. 

                                                 
4 Ibid. s. 92 
5 Ibid. s. 92 
6 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Slöjd. Stockholm, Fritzes, s. 52 
7 Skolverket, 2000, s. 92 
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Eleverna, 80 %, uppger också att de gör en planering innan slöjdarbetet påbörjas och 23 % 

uppger att de tillsammans med läraren gör en planering.8 

 

Slöjdprocessens genomförandefas beskrivs på följande sätt i styrdokumenten: 

    Under genomförandefasen utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta manuellt och blir 

     förtrogna med olika arbetsmetoder inom slöjdområdet. Ämnet ger också kunskaper om 

     material och om hur verktyg, redskap och maskiner fungerar samt hur ritningar, mönster 

     och instruktioner tolkas.9 

 

I den nationella utvärderingen uppger hälften av lärarna att eleverna ofta arbetar efter 

skriftliga steg för steginstruktioner i slöjden. 76 % av eleverna i textilslöjden mot 18 % i trä- 

och metallslöjden arbetar efter färdiga instruktioner och mallar. 99 % av de tillfrågade lärarna 

anger att det är viktigt att eleverna själva försöker lösa problem som uppstår och 66 % av 

lärarna uppger att eleverna ofta kan lösa problem som uppstår genom att diskutera med 

kamraterna.10 

 

 

I ovanstående avsnitt har vi läst hur eleverna ska arbeta enligt slöjdprocessen. Sammantaget 

kan sägas att eleverna har en hel del att göra. De ska: ta egna initiativ, ha egna idéer, arbeta 

självständigt, lösa problem, experimentera, göra medvetna val, stärka och utveckla sin 

kreativitet och begreppsbildning, reflektera, tänka konstruktivt, arbeta manuellt mm 

När är eleverna mogna att klara av allt detta? Jag kommer i följande avsnitt att försöka reda ut 

detta med hjälp av några stora pedagoger. 

 

Hur lär sig barn? 

I boken ”Hur och när lär sig elever?” presenterar Gerd Arfwedson forskning kring elevers sätt 

att tänka i skolans olika ämnen. Mot bakgrund av en analys av tidigare inlärningsforskning 

(Piaget, Vygotskij, Bruner m.fl.) redovisas den senaste kognitiva forskningens teorier om hur 

elever tänker kring skolans ämnen och undervisningens innehåll.11 På följande sidor (5-11) 

refererar jag till valda delar ur denna bok. 

                                                 
8 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd, s. 55 
9 Skolverket, 2000, s.93 
10 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd, s. 56  
11 Arfwedson, Gerd, 1992, Hur och när lär sig elever?, Stockholm, HLS Förlag 
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Jean Piaget 
Anses vara fadern till dagens kognitiva forskning. Hans undersökningar visade att barnet 

genomgår olika utvecklingsstadier: Det sensomotoriska (0-2 år), de konkreta (2-11 år), vilket 

delas upp i två; de preoperationella och de konkret operationella, de formella operationernas 

(11 år och uppåt). De elever vi möter i slöjdundervisningen befinner sig i det konkret 

operationella stadiet som utmärks bl.a. av att barnet lärt sig att använda bilder och texter som 

symboliska gestalter. I år 6 övergår barnet till det formella operationernas stadium och 

utvecklar då sitt logiska tänkande och sin förmåga att föra vetenskapliga resonemang.  
 

Enligt Piagets teori är handling och självdirigerad problemlösning en central del i den 

kognitiva utvecklingen. Biologiska varelser är aktiva. Individen förvärvar kunskap genom 

medveten interaktion med omgivningen. Aktivitet är nyckelordet! Barnets kognitiva 

utveckling sker i stadier i en bestämd ordning och övergången mellan stadierna markeras av 

förändringar i barnets befintliga kognitiva scheman. Barnet behöver enligt Piaget inte läraren, 

och skolan har inte mycket att ge då barnet konstruerar sin egen kunskap på grundval av sina 

konkreta handlingar. Det är meningslöst och slöseri med tid att försöka lära barnet något det 

inte är moget för.12  

 

Piagets teorier har sina motståndare och han får kritik av bl.a. Lev Vygotskji, vilkens 

alternativa teori presenteras nedan. 

 

 

Lev Vygotskij 
Människan är en biologisk varelse men också resultatet av sociala och kulturella influenser. 

Vygotskij hade sina rötter i intresset för historien och kulturen och det sätt på vilket 

människors tänkande och handlande formas av och i en historisk kultur. De frågor han ställde 

blev därför: Vad är mänsklig kultur, hur utvecklas den och hur överförs den?13 

 

Vygotskijs teser angående kommunikationens betydelse, om tänkandet som aktivitet och 

internaliserat tal, om språkets dirigerande och strukturerande roll i begreppsbildningen och 

tankeprocesser är det som forskningen tagit till sig. Även tesen om självreglering och all 

                                                 
12 Arfwedson, 1992, s. 17-24 
13 Ibid. s. 25 
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inlärnings interaktiva karaktär, att ett barn gynnas av att få hjälp av de som vet mer anses vara 

en av hans viktigaste teser. Enligt Vygotskijs teori är eleven aktiv men tar hjälp av 

handledande lärare för att ta sig igenom de olika utvecklingsfaserna. Lärarens uppgift är att 

vara lyhörd för sina elever och de individuella utvecklingsfaser de befinner sig i och planera 

uppgifter som främjar elevens fortsatta utveckling. Jämför detta med Piaget som ansåg att 

läraren inte var viktig utan att barnet självt genom sina konkreta handlingar konstruerade sin 

kunskap och gick vidare till nästa utvecklingsstadie. 

 

 

Jerome Bruner 
Jerome Bruner intar en ställning mellan Piaget och Vygotskji. Han påverkades av Vygotskji 

men hans egna teorier överensstämmer också med Piagets teorier på många punkter. I studier 

upptäckte Bruner att människor löste problem genom att förvalta och testa olika hypoteser. 

Problem uppstod när de måste välja det beteende eller hypotes som kunde leda till lösning. 

Bruners undersökningar visar att barnet inte passivt tar emot information utan söker på egen 

hand efter mönster, regler, förutsägbarhet och koder. Precis som i Piaget och Vygotskjis 

studier konstruerade Bruners elever sin egen kunskap via konkreta operationer, men inte utan 

hjälp. Enligt Bruners bedömning, i likhet med Vygotskjis, var undervisning och social 

interaktion ett måste för elevens utveckling och syftade till att upptäcka mönster och regler. 

Bruner såg, liksom Vygotskji, sociala erfarenheter och språktillägnan som väsentlig för 

intellektuell utveckling. Men samtidigt menade han, i överrensstämmelse med Piaget, att vårt 

biologiska arv vägde tungt.14 Bruner menade i likhet med Vygotskji att effektiv undervisning 

är själva råmaterialet för inlärning och utveckling. 

 

”I skolans undervisning lär sig barnet ett visst ämne och det som Bruner kallar ämnets 

syntax”.15 Ämnets syntax innefattar ämnets begrepp och sättet att tala om ämnet, ämnets 

struktur och problemsyn, dess metodologi och problemlösningar. Varje elev skaffar sig ”lokal 

expertis” och förstår ett ämne på ett vetenskapligt sätt. Det är innehållet i ämnet som präglar 

sättet att tänka. Bruner avfärdade Piagets stadieteorier liksom han avfärdade logik som den 

enda grunden för tänkandets utveckling, han menade att logik bara var ett av flera sätt att 

tänka. Han hävdade, i opposition mot Piaget, att också mindre barn kunde och borde lära sig 

                                                 
14 Arfwedson, 1992, s. 35-36 
15 Ibid. s. 39 
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att utföra och förstå svårare saker. Detta med hjälp av lämplig undervisning och lämplig 

kunskapsrepresentation.16 

 

 

Dagens kognitiva forskning 
”Att lära sig innebär att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter man inte tidigare ägt. Det 

kan både handla om att förändra en tidigare kunskap och om att förvärva en helt ny insikt 

eller kunskap”.17 

Men hur vet man att man kan och vet något? Att veta och att kunna gör att man är så 

övertygad om sin kunskap att man vet hur det förhåller sig. Samtidigt har man tillräckligt med 

bevis på att det är så. När det gäller motoriska färdigheter är det lätt att bevisa genom att t.ex. 

visa att man kan cykla eller simma. Att visa på annan kunskap kan vara svårare. Kan man 

något inom ett visst område innebär det att man kan argumentera och presentera sin kunskap 

på ett övertygande sätt. Kunskapen ska också kunna användas i nya sammanhang. 

För att få kunskap behöver man göra erfarenheter. Dessa kan göras både på egen hand genom 

studier, resor, experiment eller andra insikter. Men de erfarenheter som det talas om i 

kognitiva sammanhang är de som planeras i skolan och som lärare arrangerar. Det kan vara 

allt från informationsförmedling till problemlösning.18 

 

Kunskap kan beskrivas i olika kategorier: 

• Formell kunskap – vetenskapligt grundad kunskap som förvaltas av skolan och som 

lärs ut till elever. Förändras genom forskningsinsatser. Denna kunskap är välordnad, 

regelmässig och kontrollerad. 

• Informell kunskap – representerar en individs, ofta kreativa, ansträngningar att 

konstruera mening ur vardagliga erfarenheter. Individens egna teorier stämmer 

dessvärre mycket sällan med den formella kunskapens syn på samma ting. Men detta 

egna tankearbete är betydelsefullt och att en elev tänker annorlunda bör tas tillvara av 

lärare och kan ligga till grund för inlärning. 

• Begreppslig kunskap – har med förklarande kunskap eller påståendekunskap att göra. 

Påståendekunskap är kunskap om fakta, om att något är fallet, om att något förhåller 

sig på ett visst sätt. Inom denna kunskap byggs en förståelsestruktur upp grundad av  
                                                 
16 Arfwedson, 1992, s. 39-40 
17 Ibid. s. 51 
18 Ibid. s. 51-52 
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fakta och förståelse. Detta är en central kunskapskategori som måste utvecklas för att 

verklig ämnesförståelse ska komma till stånd. 

• Procedurell kunskap – kan läras in genom utantill inlärning och är mer mekanisk till 

sin natur, omfattar utförandet av en handling. Eleven utför en handling utan att 

egentligen behöva förstå varför man gör så. 

• Representationell kunskap – representationer är benämningen på individuella inre 

mentala bilder som vi gör av fenomen. Läraren kan ge konkreta exempel t.ex. bilder, 

föremål, diagram eller genom verbala metaforer. Detta underlättar för individen att 

skapa korrekta inre representationer. 

• Metakognition – individens förmåga att notera och bedöma sin egen kunskapsstatus 

och sitt analytiska förhållningssätt. Med ålder och mognad stärks förmågan att 

reflektera över och bedöma kunskapens art och intellektuella prestationer. 19 

 

Det som dagens elever måste utveckla, enligt forskare bl.a. Prawat, 1989 ( citerade i 

Arfwedson, 1992) är förmågan att rationellt organisera sin kunskap och att medvetet 

reflektera kring det man kan och inte kan. Utvecklas denna förmåga föds också en strategisk 

medvetenhet och en disposition som möjliggör en utveckling av egna intellektuella resurser. 

Inte bara skolkunskaper är ut- och inlärbara utan också metoder för att förvärva dem. Eleverna 

måste lära sig att lära!20 

 

Hur ska då eleverna på bästa sätt lära sig att lära? 

Forskningen bl.a. Polya,1973, och Skemp, 1978 (citerade i Arfwedson, 1992) talar om vikten 

av relation, länkning och samband. Dessa organisatoriska faktorer styr hur individen tillägnar 

sig och använder sin kunskap. En kognitiv struktur består av element som är relaterade till 

varandra i bestämda mönster och där är relationerna kittet i strukturen. 

 

”När man kan uppfatta relationerna mellan kunskapsenheterna i respektive begrepp och 

mellan de olika kunskapselementen i kunskapsbasen, så har man enligt detta synsätt nått den 

fulla förståelsen som är undervisningens mål”.21 

Länkar i undervisningen kan vara av olika karaktär t.ex. metaforer och analogier. Metaforer 

underlättar och skapar en likhet mellan de fenomen som jämförs och underlättar 

                                                 
19 Arfwedson, 1992, s. 54-59 
20 Ibid. s. 59 
21 Ibid. s. 96 
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sammanbindningen. Mayer, 1975 (citerad i Arfwedson, 1992) gav elever instruktioner om 

datorer och exemplifierade det han sa genom att likna ”input” vid en biljettlucka och ”output” 

vid svarta tavlan. Metaforerna underlättade för eleverna att se samband och de kunde därefter 

producera egna exempel. 

Analogier har en karaktär av jämförelse som gör att de oftast är tydligare än metaforer. Enligt 

en studie, Vosniadous & Brewers, 1987 (citerade i Arfwedson, 1992) framgår att analogin är 

en mäktig mekanism för att få både barn och vuxna att överföra information från en känd 

domän till en annan och obekant domän. Att jämföra elektricitet med strömmande vatten är 

något som många lärare har använt sig av.22 

 

Eleverna måste också utveckla sin förmåga att kunna se samband. För att göra detta kan de 

använda sig av olika strategier: 

1) Konkret representation: användandet av konkret material för att eleverna ska inse samband 

mellan föremål och händelser i verkligheten och deras symboliska representation.  

2) Innebär att läraren i sin undervisning visar på vilka sätt viktiga element i kunskapsbasen är 

relaterade till varandra.  

3) Läraren måste medvetet försöka att komma i kontakt med elevens naiva och informella 

kunskap.23 

 

”Om eleverna ska kunna ha tillgång till sin kunskap, när de behöver den, krävs att de är 

medvetna om vad de vet och inte vet om ett ämne”.24 

Forskare, Polanyi1966, Bialystock & Ryan 1985 (citerade i Arfwedson, 1992) talar om 

analyserad och oanalyserad kunskap. Den oanalyserade kunskapen används på ett 

rutinmässigt och oreflekterat sätt, den analyserade kunskapen används kreativt och ger 

tillfällen till tankeverksamhet. Ett sätt att göra eleverna medvetna om sin kunskap är att ge 

dem många tillfällen till att berätta om sin kunskap. Att sätta ord på kunskap och att återge 

den, i tal eller skrift, för klasskamrater och lärare gör att eleven måste tänka till och reflektera 

över sin kunskap. 

 

Enligt Piaget är mycket av vår kunskap tyst kunskap, med tal och skrift kan vi föra upp denna 

tysta kunskap till ytan och på så sätt kontrollera den. Ett annat sätt att göra eleverna medvetna 

                                                 
22 Arfwedson, 1992,  s. 102-103 
23 Ibid. s. 99-100 
24 Ibid. s. 109 
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om deras kunskap är att utsätta dem för problem som kräver att de plockar fram den kunskap 

som behövs för att lösa uppgiften. Detta kan göras enskilt eller i grupp.25  

Forskningen, Biggs 1984, Katz & Raths, 1985 (citerade i Arfwedson, 1992) talar också om 

vikten av disposition d.v.s. den inställning eleven har till det problem eller uppgift den ska 

lösa. Två typer av dispositioner belyses i forskningen. Den ena kallas bemästrings-

dispositionen, elever med denna inriktning har som mål att öka den individuella kompetensen 

och bli kunnigare och duktigare inom ett visst område. Den andra typen av disposition är 

prestationsinriktad, eleven vill få sitt arbete gjort snabbt och smärtfritt. Det sätt som läraren 

beskriver inlärningsaktiviteten på har ett starkt inflytande på elevens motivation. Betonar 

läraren bemästring eller prestation för att påvisa kunskapens tillgänglighet och 

användbarhet?26 

 

Vidare har jag för avsikt att presentera vad som gör barnet till en god läsare och även ge en 

inblick i de problem som kan uppstå i elevers läsning. 

 

 

Barns läsutveckling 
 Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin beskriver i boken ”God läsutveckling” hur vi möter 

barnen under den första läsundervisningen och hur vi kan bidra till att de utveckla till goda 

läsare. 

     Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren oftast är aktiv och konstruktiv.    

     Läsaren är medskapare och konstruerar innebörden från texten utifrån sina egna    

     erfarenheter och förväntningar. En förutsättning för en sådan skapande aktivitet är 

     att läsaren kan genomföra ordavkodningen utan ansträngning och tillräckligt snabbt, 

     att hon/han kan uppfatta och utnyttja meningsbyggnaden i textens språk och att  

     hon/han vet vad orden betyder.27 

 

Författaren beskriver vidare hur en god läsare tar sig an en text. 

    Goda läsare är strategiska, d.v.s. de kan välja lämpligt lässätt. De gör klart för sig varför  

     och hur de vill läsa en text. Man läser ett SMS-meddelande på ett helt annat sätt och med  

ett annat syfte än när man läser telefonkatalogen, en lärobok, en bruksanvisning eller en  

                                                 
25 Arfwedson, 1992, s. 109-114 
26 Ibid. s. 134-137 
27 Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina, 2003, God läsutveckling, Stockholm, Natur och Kultur, s.15 
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     roman. En sådan flexibel och målstyrd läsning brukar inte små barn klara av. Men man 

     måste tidigt börja stöda eleverna att läsa mer aktivt, att få dem att stanna upp när de inte  

    förstår och att då göra något åt detta, t ex att läsa om ett avsnitt, titta på en klargörande 

     bild, slå upp ett ord eller att fråga någon.28 

  

 ” Att läsa kräver energi. Man måste vara koncentrerad och uppmärksam”.29 

 

Boken ger redskap till att följa elevernas läsutveckling. Utvecklingen av läsförmågan 

innefattar fem dimensioner (se bilaga 1): Fonologisk medvetenhet, Ordavkodning, Flyt i 

läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. I slutet av år 3 eller under hösten i år 4 bör eleverna 

ha uppnått de högsta eller näst högsta faserna i samtliga dimensioner. Detta betyder att de 

elever vi möter i slöjdundervisningen skall ha nått de högsta eller näst högsta dimensionerna 

och därför inte ha några problem med att läsa de texter som presenteras. 

 

 

Att inte lyckas med läsning 

I en undersökning gjord av Perera,1984 (citerad i Arfwedson, 1992) fann många barn skolans 

texter, i olika ämnen, svåra av det skälet att de inte förstod varför olika typer av texter fanns. 

Därmed förstod de inte heller hur kraven på läsning och skrivning i ämnet skulle tolkas. 

Barnen kunde förstå meningen med att skriva till en vän eller läsa spännande böcker men 

hade svårare att förstå varför de skulle läsa det man vill att de skulle läsa i skolan. Barnen 

undrade varför det fanns texter i kemi och religion, vem sysslade med sådana ämnen och 

varför? 

 

Pereras slutsats blev att skolan i allt för liten utsträckning bidrar till barns förståelse av mål 

och användningsområden för olika ämnen. Skolan ger för få eller inga motiveringar alls till 

varför ämnen ska studeras. Pereras arbete ligger i linje med Vygotskjis texter om läs- och 

skrivförmågan. Enligt Vygotskji har de flesta barn lärt sig att läsa vid elva års ålder i 

betydelsen av korrekt avläsning och ljudåtergivning av det tecken de ser. Svårigheterna 

brukar vara att de inte på djupet kan tolka texten de läser. Resultatet blir att de inte kan läsa en 

text för att lära och förstå. Detta kallas funktionell analfabetism.30 

                                                 
28 Lundberg & Herrlin, 2003, s. 15-16 
29 Ibid. s. 17 
30 Arfwedson, 1992, s. 78-79 
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Ett mycket intressant område är forskningen kring elevers olika inlärningsstilar. Kan jag som 

lärare lära mig att anpassa min undervisningsstil så att den passar fler elever och ger dem den 

hjälp och det stöd de behöver för att klara av att arbeta självständigt? 

 

Lärstilar 
I boken ”Ledarskap och lärande i klassrummet” ställer författaren Michael Grinder frågan: 

Vad är det som gör att vissa lärare lyckas bättre i sin undervisning än andra?31 När Grinder 

detaljstuderade över hundra lärare fann han flera viktiga nycklar till förståelse av ett effektivt 

ledarskap i klassrummet. Jag skall här försöka sammanfatta delar av denna studie som jag 

finner relevanta för dagens undervisning i textilslöjd. 

 

Den modell som författaren arbetar efter heter Neuro lingvistisk programmering, NPL, och är 

grundad av John Grinder och Richard Bandler. 

”’Neuro’ innebär alla erfarenheter som kommer genom de fem sinnena (nerverna) och 

’lingvistisk’ syftar på att hjärnan kodar sina upplevelser till språk (ord). Alltså är NLP studiet 

av ’ord och nerver’”.32 

 

Utvecklingsnivån hos barn är i regel beroende av deras ålder. Därför har varje utbildningsnivå 

sitt eget kulturella mönster och sina egna effektiva inlärningsstilar: 

 

5-7 år Eleverna är kinestetiska varelser som vill smaka, lukta, banka och plocka isär 

sin omgivning. Lärare/pedagoger leder eleverna genom procedurer och det de  

 förväntas utföra. 

8-11 år Undervisningssättet ändras från kinestetiskt till auditivt. Elever som inte klarar  

 denna övergång får stödundervisning eller placeras i specialgrupp. 

12-17 år Undervisningssättet ändras och blir i huvudsak visuellt. Begrepp som används 

 blir mer abstrakta, symboliska och framställda i grafisk form på olika sätt. 

 Även här finns elever som inte klarar av denna övergång i undervisningssätt. 

Dessa placeras också i stödundervisning. Där återfinns nu elever vars inlärnings- 

 stil till största delen är kinestetisk och auditiv.33 

 

                                                 
31 Grinder, Michael, 1999, Ledarskap och lärande i klassrummet, Jönköping, Brain Books AB 
32 Ibid. s. 14 
33 Ibid. s. 19-23 
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I ett typiskt klassrum med 30 elever finns i genomsnitt 22 elever som har tillräckligt av alla  

tre begåvningarna; visuell, auditiv och kinestetisk för att inte stoppas i olika fack. Vidare finns 

det i denna klass två till tre elever som av psykologiska skäl eller hemmiljö inte lär sig. 

Fyra till sex elever i klassen kallas ”översättare” och är enbart visuella, enbart auditiva  

eller enbart kognitiva. Dessa elever stöts ofta ut ur undervisningssystemet. Elever som  

riskerar att hamna riskzonen att slås ut eller hoppa av skolan är ofta kinestetiska. De 

kämpar på och fungerar bra ibland men all information som de tar in måste översättas till  

deras viktigaste/enda lagringsmetod. När inlärningsmetoden motsvarar deras inlärningsstil 

kan dessa elever lyckas riktigt bra.34 Genom att använda flera sinnen; syn, hörsel, känsel och 

rörelse, ger vi eleverna information genom en eller flera kanaler. Detta ger också eleven 

möjlighet att stärka mindre utvecklade sinnen.  

 

För att kartlägga vilka sinnen som eleverna använder i undervisningen kan lärare observera 

varandras lektioner. Be en kollega notera hur ofta eleverna använder synen, hörseln, känseln 

och rörelser (se mall i bilaga 2). Sätt ett kryss i den yttre cirkeln när eleverna bara använder  

ett sinne, sätt ett kryss i den yttre delen av triangeln om de använder två sinnen och sätt ett 

kryss i den lilla cirkeln om eleverna använder tre sinnen. Utvärdera observationen genom att  

fundera vilka sinnen som förekom mest och minst? Vilken kombination av sinnen användes  

mest? Överensstämde de använda sinnena med aktiviteterna i lektionen? Vilken typ av elev  

hade det lätt respektive svårt?35 

Det finns yttre indikatorer som visar vilken del av hjärnan en elev använder – om eleven är 

auditiv, visuell eller kinestetisk. För den som är intresserad av dessa indikatorer så  redovisas  

de i en tabell som återfinns i bilaga 3. 

 

Hur vi som lärare undervisar beror på vilken åldersgrupp och i vilket ämne vi bedriver vår 

undervisning. För att upprätta en effektiv kommunikation med eleverna måste vi bli  

medvetna om vår undervisningsstil och vilka idéer som ligger bakom denna. Alla har vi en 

önskan om att undervisa multisensoriskt men det finns tillfällen då vi faller tillbaka i den 

undervisningsstil som vi föredrar. Genom att bli medveten om vilken stil vi föredrar och när  

vi använder den kan vi lägga märke till vilka elever som inte hänger med i denna  

undervisning. För den som är intresserad av att identifiera sin undervisningsstil så återfinns ett  

schema i bilaga 4.36 

                                                 
34 Grinder, 1999, s. 33-34 
35 Ibid. s. 35 
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I slöjdämnet förekommer ofta lärare som domineras av den högra hjärnhalvan, kinestetisk –  

visuella lärare. Styrkan hos den visuelle läraren är förmågan att systematiskt planera  

arbetsledning och framställningssätt. Den visuelle läraren ser till att klassen har kommit igång 

innan han hjälper enstaka elever. Hos den kinestetiske läraren är styrkan flexibilitet och att  

han har förmågan att infoga det som händer under en lektion i undervisningen. Relationer 

betonas i motsats till den visuelle lärarens användning av auktoritet. Detta leder ofta till en 

form av huller om buller i sättet att arbete i slöjden eller i andra ämnen där eleverna behöver 

individuell hjälp. Läraren upplever ofta att flera elever ropar och är i desperat behov av hjälp 

samtidigt, vilket beskrivs i följande citat: 

 

”När du står upp till knäna i krokodiler är det svårt att komma ihåg att du gick in i träsket för  

att dränera det”.37 

 

Här ger författaren ett förslag för att vi som lärare ska kunna hitta vägar att gå från ett 

kinestetiskt - visuellt till ett visuellt - kinestetiskt arbetssätt. 

1. Räta på ryggen och andas djupt två gånger när du har hjälpt en elev färdigt. Använd en icke  

-verbal metod för att förhindra nästa anstormning av rop på hjälp, till exempel ett stopptecken  

med handen. 

2. Se dig omkring i rummet, det vill säga bli visuell, för att kontrollera om du måste ändra på  

anvisningarna för hela gruppen innan du hjälper nästa elev. 

3. Bestäm själv vad du ska göra härnäst.38 

 

Författaren presenterar också en användbar teknik som utvecklats av en slöjdlärare: 

     Han [slöjdläraren] upptäckte att han hjälpte eleverna i följande ordning. Först hjälpte han  

     elev A, sedan elev B och gick sedan vidare till elev C och D. Han upptäckte att A behövde  

     hjälp och återvände till henne, sedan insåg han att han måste hjälpa B igen och sedan C  

     och D. Ovanstående tre råd ledde till att han måste ändra sin metod så att han först hjälpte  

     A, sedan B och sedan kollade A igen. Han förklarade detta arbetssätt med att eftersom han  

     undervisade i slöjd så måste han förvissa sig om att A och B klarade av sin uppgift innan  

     han gick vidare till nästa elev.39 

 
                                                                                                                                                         
36 Grinder, 1999, s. 50-52 
37 Ibid. s. 53 
38 Ibid. s. 54 
39 Grinder, 1999, s. 54 
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Vid genomgångar och undervisning bör vi använda multi-sensoriska metoder. Genom att  

använda både visuella, auditiva och kinestetiska metoder i vår undervisning når vi de flesta  

elever. Forskning har visat att vi använder mer än 65 % av tiden för att hjälpa 4-6 elever.  

Detta är de elever som inte är tillräckligt multi-sensoriska för att lära sig vid genomgångar 

som vänder sig till alla i gruppen. För att identifiera dessa elever ger Carol Cummings böcker 

oss en bra idé (beskriven i Grinder, 1999); 

     Varje gång du går fram till en elev för att hjälpa henne motsvaras av ett kryss [som du 

     sätter på ett papper efter elevens namn]. Inom fyra lektioner har du identifierat dina  

     översättare. De är de enda elever vars inlärningsstilar du måste känna till så att du kan  

     anpassa dig till dem.40 

 

När jag har hittat min undervisningsstil och identifierat mina elevers inlärningsstilar behöver  

jag verktyg som gör att eleverna kan arbeta självständigt. Ett användbart verktyg är de 

arbetsbeskrivningar som förekommer inom textilslöjden. I litteraturen fann jag inte mycket  

skrivet kring detta ämne så jag har därför tittat på två examensarbeten. 

 

 

Hur ska en arbetsbeskrivning vara utformad  
I ett examensarbete vid Göteborgs Universitet, ”Sömnadsbeskrivning ur elevens perspektiv”, 

utförde Sandra Holmberg och Marie Håkanssson en enkätundersökning i år 6. 

Undersökningen visade att eleverna knappt förstod hälften av de ord som förekom i sömnads- 

beskrivningarna. Elevernas förslag till en bra beskrivning var att det ska finnas tydliga bilder 

och färger som ska kompletteras med lättförståelig text. Inspirationsbilden/utsidan på en 

beskrivning ansåg hälften av eleverna vara mycket viktig, den ska vara lockande och ge lust 

och vilja till arbete. Eleverna vill känna att de skapar efter egen fantasi trots att de använder 

en beskrivning. Lärarens viktigaste uppgift är att uppmuntra och påpeka för eleverna att det 

går att göra ändringar i mönstret och i materialet. Beskrivningen kan vara en bra grund för 

eleverna men inte något de ska kopiera helt och hållet.41 

I ett annat examensarbete vid Göteborgs Universitet, ”Arbetsbeskrivningens roll i 

textilslöjden”, utförde Elin Ericsson och Anna Nyman en enkätundersökning och en 

utvärdering bland textillärare och slöjdlärarstudenter år 2000. Syftet med deras studie var att 

                                                 
40 Ibid. s. 55 
41 Holmberg, Sandra & Håkansson, Marie, 2000, Sömnadsbeskrivning ur elevens perspektiv, 
Fördjupningsarbeten 10 p, Göteborgs Universitet, Institutionen för hushållsvetenskap, s. 23 
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undersöka vilka mönster och arbetsbeskrivningar som används i skolan – hur de används och 

varför man använder dem? Vad kan uppfattas positivt respektive negativt med arbets-

beskrivningarna? Hur ska de kunna förbättras?  Av 43 tillfrågade svarade 29 på enkäten.42 

Deras resultat lyder: 

     I resultatet kom vi fram till att arbetsbeskrivningarna används i relativt stor utsträckning i      

     textilundervisningen. /-/ Textillärare använder arbetsbeskrivningar i sin undervisning bl.a. 

     för att de gör eleverna självständiga, elevernas läsförståelse tränas och situationen för  

     läraren underlättas. Arbetsbeskrivningar används på olika sätt, men vanligast är att 

     läraren hjälper eleven att läsa beskrivningen vid problem. Textillärarna anser att en bra  

     arbets beskrivning bör innehålla fackord, men även vara lättläst och ha en tydlig  

     uppdelning. De  arbetsbeskrivningar som är avsedda för skolan är på många sätt bra, men  

     vissa förbättringar skulle behöva göras.43 

 

Vidare skriver de:  

     Eftersom en arbetsbeskrivning är en form av läromedel är det viktigt hur den är utformad.  

     Texten får varken vara för tät eller för gles. Språket bör vara anpassat till eleven, men för 

     Den skull får inte svåra begrepp bytas ut mot andra ord om de inte betyder exakt samma  

     sak. Instruktiva bilder och i arbetsbeskrivningar förekommer många bilder. Bilder ska   

    bl.a. fylla en funktion och väcka intresse.44                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 Ericson, Elin & Nyman, Anna, 2000, Arbetsbeskrivningens roll i textilslöjden, Examensarbete 10 p, Göteborgs 
Universitet, Institutionen för pedagogik/didaktik, grundskollärarprogrammet åk.4-9, s. 2 
43 Ibid. s. 21 
44 Ibid. s.22 
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Metod 

Val av metod  
För att få ett underlag till min studie valde jag att genomföra strukturerade intervjuer i år 6.  

Den strukturerade intervjun gav eleven större möjlighet till att berätta mer utförligt och svara 

mer öppet än i en enkät. Eleverna fick möjlighet att med sina egna ord förklara olika ord och 

begrepp som återkommer i textilslöjdens arbete och i de beskrivningar som används. Jag ville 

också att de skulle ge exempel på vad som gör att en arbetsbeskrivning fungerar och hur en 

bra sådan ska se ut. Jag valde också att ge eleverna möjlighet att presentera två saker de har 

producerat på slöjden, en som de var nöjda med och en som de var missnöjda med. Detta för 

att undersöka om det fanns ett samband mellan produkter de är nöjda eller missnöjda med och 

på vilket sätt de har arbetat med produkten.  

 

Att genomföra strukturerade intervjuer ställde krav både på mig som intervjuare och på mina 

informanter. Det var viktigt att jag var lyhörd och inte försökte lägga svar i den intervjuades 

mun. Det var också viktigt att den intervjuade kände sig bekväm i sin roll och kände 

förtroende för mig som intervjuare. Syftet med intervjun måste vara tydligt framfört och 

eleverna måste vara säkra på att det insamlade materialet behandlades konfidentiellt.45  

 

Anledningen till att elever i år 6 deltog i intervjuerna var att de har varit i kontakt med 

slöjdämnet i flera år och därför kunde ge exempel som var relevanta för undersökningen. De 

hade med all säkerhet arbetat efter flertalet arbetsbeskrivningar och utfört många slöjdarbeten 

efter egna idéer.  

 

 

Presentation av elever och skolor 
För att få ett underlag till min undersökning tog jag kontakt med textillärare, vilka jag träffat i 

olika sammanhang, på två skolor i mitt distrikt. Jag presenterade mitt undersökningsområde 

och vilket syfte jag hade med studien. Därefter skickade jag också ett informationsbrev ( se 

bilaga 5) som delades ut till eleverna i de aktuella klasserna. I brevet skrev jag också att 

elevernas svar skulle behandlas konfidentiellt och bara behandlas av mig. Jag tog också 

kontakt med respektive rektor på varje skola som också fick informationsbrevet men även 

                                                 
45 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, 1996, Examensarbetet i lärarutbildningen , Uppsala, Kunskapsförlaget, 
s. 26-32 



 

19 

intervjufrågorna för påseende. Tid och plats för intervjuerna bokades. Här tyckte jag att det 

var viktigt att mitt arbete inte tog för stor plats eller begränsade elevernas tid i slöjdsalen.  

 

 

Skola 1.  

En större högstadieskola ca 1,5 mil utanför Sundsvall. Elevantalet uppgår till ca 500 i år 6 – 9. 

Elva elever i en handledar grupp varav nio deltog i intervjuerna, fem pojkar och fyra flickor. 

Två elever var frånvarande vid intervjutillfället. Eleverna har undervisats i slöjd från år 3 och 

flyttade till denna skola i år 6. Detta innebar att de har haft en textillärare i år 3 – 5 och en ny 

textillärare from år 6. Eleverna har haft textil- resp. träslöjd med byte efter varje termin. 

 

 

Skola 2.  

En större låg- och mellanstadieskola ca 2 mil utanför Sundsvall. Elevantalet uppgår till ca 400 

i år F – 6. Nio elever i en slöjdgrupp varav sex elever deltog i intervjuerna, två pojkar och fyra 

flickor. Tre elever var frånvarande vid intervjutillfället. Eleverna har undervisats i slöjd från 

år 3. Detta innebar att de har haft samma lärare under hela sin slöjdundervisning och de har, 

som på skola 1, bytt slöjdart efter varje termin. 

 

 

Genomförande av intervjuer 
Mina intervjufrågor (se bilaga 6) konstruerade jag för att ge svar på mina frågeställningar och 

de tar sin utgångspunkt i uppsatsens syfte. Jag valde att ha öppna svarsalternativ för att inte 

begränsa eleverna, jag ville ge dem möjlighet att svara så öppet och ärligt som möjligt. Öppna 

svarsalternativ gav eleverna frihet att svara på det sätt som bäst beskrev deras inställning till 

slöjden. För att få tillgång till den kunskap om material, verktyg och begrepp som eleverna 

har fått under sina fyra första år i slöjdämnet valde jag också att ta med tre praktiska frågor. 

Dessa material, verktyg och begrepp förkommer ofta i slöjdundervisningen och de återfinns 

ofta i olika arbetsbeskrivningar. Till dessa frågor, 7 - 9, tog jag med mig material som jag här 

tänkte presentera. 
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Fråga 7, material.  

Jag plockade ihop relevanta material från min slöjdsal. Dessa numrerade jag från 1-9. Av 

dessa nio material ville jag att eleverna skulle plocka ut sex. Jag frågade efter ett material åt 

gången som de fick ge till mig. Detta gjorde att eleven efter varje material fick ett färre att 

välja ibland. Jag markerade varje rätt svar. 

 

Fråga 8, verktyg.  

Eleverna fick med egna ord berätta för mig om varje verktyg som jag frågade om. Jag skrev 

ned deras svar. 

 

Fråga 9, begrepp.  

Här visade jag eleverna ett antal mönster och mallar. Av dessa bad jag dem att plocka ut en 

mönsterdel och en mall. De fick också använda dessa delar för att försöka visa mig vad 

trådrikting var. 

 

Intervjuerna genomfördes på skola 1 på handledartid och tid från en SO-lektion. Eleverna 

kom till mig i slöjdsalen efter en bestämd ordning som deras lärare hade bestämt. Denna 

ordning var enbart av praktisk art. Den elev som inte hade något slöjdarbete på gång kom 

först och en elev som handledaren ville tala med efter intervjun kom sist.  

På skola 2 genomfördes intervjuerna under slöjdlektionen. Eleverna kom till mig i ett 

angränsande rum efter en bestämd ordning som deras lärare hade bestämt. Denna ordning var 

enbart av praktisk art, den elev som inte hade något slöjdarbete på gång kom först. 

Vid intervjutillfället var jag och eleven ensamma. Ingen annan elev satt i samma rum och 

deras lärare deltog inte. Detta gav eleverna möjlighet att svara utifrån sina egna åsikter och de 

behövde inte ta hänsyn till andras åsikter. Varje intervju tog ungefär 15 minuter. 

 

 

Reliabilitet och bortfall 
Intervjufrågorna utformades för att ge svar på mina frågeställningar. På grund av tidsbrist 

genomförde jag ingen förundersökning. I två frågor använde jag frekvensordet ”ofta” vilket 

gav ett oklart svar från informanterna.46 Dessa två frågor skulle ha haft ett annat upplägg och 

innehåll. Observationer av slöjdlektioner hade kunnat ge större inblick i hur eleverna arbetar 

                                                 
46 Davidsson, Bo & Patel, Runa, 2003, Forskningsmetodikens grunder, Lund, Studentlitteratur, s. 64 
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under en slöjdlektion och var i arbetet de stöter på svårigheter. Även intervjuer med 

textillärare hade kunnat ge en bredd åt studien.  

 

Tänkbara felkällor i undersökningen kan vara att antalet elever är för lågt, av de 20 tillfrågade 

eleverna var fem frånvarande vid intervjutillfället. Dagsformen kan också ha påverkat 

eleverna då alla intervjuer genomfördes en fredag och några den första timmen på skoldagen. 

Några av frågorna i intervjun besvarades inte av en elev vilken inte arbetade med något under 

slöjdlektionerna. Några av frågorna har också besvarats med ”jag vet inte” av några elever. 

Hur detta bortfall har påverkat studien har jag inte tagit med i analysen. 
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Resultatredovisning och analys 
I följande kapitel redovisas eleverna svar på mina intervjufrågor. Sammanlagt deltog femton 

elever, åtta flickor och sju pojkar. Redovisningen sker utifrån intervjufrågorna och efter varje 

fråga återfinns en sammanfattning av elevernas svar, citat som är relevanta och en analys 

kopplad till mittbakgrundsmaterial. 

 

 

Fråga 1a ”Hur väljer du vad du vill arbeta med?” 
En övervägande majoritet av eleverna, elva stycken, uppger att de själva väljer det de vill 

arbeta med. De tänker ut något, tittar vad kompisarna syr eller tittar i böcker. Här följer några 

av elevernas svar; 

”Jag väljer det som känns roligt” 

”Jag tänker ut nå´t jag vill ha” 

Tre elever uppger att deras lärare bestämmer ibland och de sedan själva får välja sitt arbete. 

T.ex. säger en av dem: 

”Fröken bestämmer i början sen bestämmer jag vad jag vill sy” 

En elev uppger att han aldrig arbetar på textilslöjden. Det är tråkigt, han arbetar med 

matematik i stället. 

 

Att elever själva väljer vad de vill arbeta med stämmer väl in på slöjdprocessens arbetssätt: 

från egen idé till färdig produkt. Det ger också eleverna en hög grad av inflytande över 

innehållet på deras slöjdlektioner. Även detta stämmer väl in på de mål och riktlinjer som 

finns i kursplaner och läroplaner. 

Men för att ge elever de grundläggande kunskaper som de behöver för att utveckla sitt arbete i 

slöjden så krävs det att läraren leder undervisningen framåt. I kursplanen, under mål att sträva 

mot, står bl.a. att eleven ”tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, 

redskap och informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material”.47 I detta arbete måste 

läraren vara den som styr arbetet. Visst är det positivt att eleverna själva får välja sina arbeten 

men läraren måste genom väl valda projekt fylla på elevernas kunskaper för att ge dem 

verktyg att kunna arbeta självständigt. Att en elev inte arbetar alls bör inte accepteras.  

 

 
                                                 
47 Skolverket, 2000, s. 91 
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Från och med fråga 1b till och med fråga 6 redovisas svar från fjorton elever då en elev 

uppger att han inte arbetar på slöjden och därför inte kan svara på frågorna. 

 

Fråga 1b ”Var kommer idén ifrån?” 
Sex elever uppger att de får idéer från sina kamrater. T.ex. säger två av dem: 

”Jag får idéer från mina kompisar” 

”Från kompisar eller saker jag har sett på stan” 

Sex elever uppger att de själva får idén till sitt slöjdarbete. T.ex. säger en av dem: 

”Från mig själv, nå´t jag vill ha” 

En elev får idén från material som finns i slöjdsalen. 

”Kollar i slöjdsalen, kollar i mappar och pärmar” 

Idéer kan också komma från det intresse eleven har, en elev uppger att han har sytt en 

ishockeytröja. 

 

Att eleverna har egna idéer till sina slöjdarbeten stämmer väl överens med kursplanens mål: 

”Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka och vara delaktig i 

processen från början har stor betydelse för elevernas engagemang och allsidiga 

utveckling”.48. Detta engagemang bidrar till ett bibehållet intresse för ämnet, ökar deras 

motivation för ämnet och ger dem eget inflytande i undervisningen. Ämnets syfte får en 

framhållen placering i elevernas skoldag. I NU-03 framhöll 96 % av lärarna att de upplever att 

elevernas engagemang ökar om eleverna arbetar utifrån egna idéer. Två vanliga sätt att ge 

eleverna idéer till slöjdarbete är att ge dem obligatoriska uppgifter och att mallar och steg för 

steginstruktioner utgör bra idékällor för eleverna.49 På fråga 4a svarar en elev att hon fått sin 

idé till sitt slöjdarbete genom att titta på upphängda visningssaker som läraren hängt upp. 

Detta är också ett sätt att inspirera och ge eleverna idéer till slöjdarbeten.  

 

 

Fråga 2a ”Arbetar du oftast efter en arbetsbeskrivning?” 
Sju elever uppger att de oftast arbetar efter en arbetsbeskrivning. T.ex. säger två av dem: 

”Ja, kollar på mönstret, kollar hur jag ska göra” 

”Ja, vi har instruktioner i plastfickor” 

                                                 
48 Ibid. s. 92 
49 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd, s. 52 
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Fem elever uppger att de inte arbetar efter arbetsbeskrivningar. T.ex. säger en av dem: 

”Nej, jag tittar bara efter mönster. Frågar läraren hur jag ska göra”  

Två elever uppger att de arbetar efter arbetsbeskrivningar ibland vid svårare arbete: 

”Olika. Vid svårare jobb t.ex. en tröja läser jag instruktioner. Vid lättare jobbar jag själv” 

”Beror på vad jag gör. Kudde, då jobbar jag själv men vid svårare saker tittar jag i arbets- 

beskrivningen” 

 

Mer än hälften av eleverna arbetar efter arbetsbeskrivningar, fem elever gör det inte. 

Arbetsbeskrivningar kan vara ett stort stöd i elevernas självständiga arbete. I kursplanen 

betonas att ”om eleverna får ta del av instruktioner, presentera, dokumentera och värdera 

sina arbeten så bidrar detta till deras läs- och skrivutveckling”.50 Att själv kunna läsa och 

föra sitt arbete framåt leder till en ökad känsla av tillfredsställelse och eleven kan arbeta på i 

sin egen takt och är inte beroende av hjälp från sin lärare. I NU-03 uppger 99 % av lärarna att 

det är viktigt att eleverna själva försöker lösa problem som uppstår.51 Ett sätt för eleverna att 

lösa problem, som uppstår som uppstår i deras slöjdarbete, är att ta del av skrivna 

instruktioner och utifrån dessa åtgärda problemet. 

 

 

Fråga 2b ”Tycker du att arbetsbeskrivningar underlättar eller försvårar 

ditt arbete?” 
Av de nio elever som uppger att de arbetade efter arbetsbeskrivningar uppger åtta att de tyckte 

att deras arbete underlättades. T.ex. säger en av dem: 

”Underlättar, det står hur jag ska göra”  

En elev som använder arbetsbeskrivningar tycker att de försvårar hennes arbete: 

”Försvårar, mycket konstiga ord, svårt att förstå” 

Av de övriga fem eleverna uppger en att han inte arbetar efter arbetsbeskrivningar, en elev 

upplever att arbetsbeskrivningar försvårar hennes jobb p.g.a. att det är svårt att förstå texten, 

en elev uppger att det beror på vilken arbetsbeskrivning, att det ibland är svåra och konstiga 

ord. Två elever svara ”vet inte” på frågan.  

 

Åtta elever anser att arbetsbeskrivningar underlättar deras arbete. Dessa elever har troligtvis 

de kunskaper de behöver för att kunna arbeta självständigt. De övriga eleverna har med 
                                                 
50 Skolverket, 2000, s. 93 
51 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd, s. 56 
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ganska hög sannolikhet luckor i sina kunskaper som gör att de behöver mer stöd än det de kan 

få genom att följa en arbetsbeskrivning. Lärare i slöjd måste arbeta med att befästa kunskaper 

och begrepp för att ge eleverna en stadig grund att stå på. Här vill jag påminna om Jerome 

Bruners tankar om ämnets syntax. Han menar att ämnets syntax innefattar ämnets begrepp och 

sättet att tala om ämnet, ämnets struktur och problemsyn, dess metodologi och 

problemlösningar. Varje elev skaffar sig ”lokal expertis” och förstår ett ämne på ett 

vetenskapligt sätt. Det är innehållet i ämnet som präglar sättet att tänka. Får eleverna dessa 

grunder behöver de inte känna att de begränsas av svåra ord i texten i en beskrivning.52  

Pereras undersökningar visar att många elever finner skolans texter svåra därför att de inte 

förstår varför de ska läsa dessa texter. Pereras slutsats är att skolan i allt för liten utsträckning 

bidrar till elevernas förståelse till de mål och användningsområden som finns för skolans 

ämnen. Även Vygotskji anser att elever, trots att de har lärt sig att läsa, kan ha svårigheter att 

på djupet tolka en text som de läser. Resultatet blir att de inte kan läsa en text för att lära och 

förstå.53 

 

I ett examensarbete vid Göteborgs Universitet utförd av Elin Eriksson och Anna Nyman 

framkom att textillärare använder arbetsbeskrivningar för att göra eleverna självständiga, 

elevernas läsförståelse tränas och situationen för läraren underlättas.54  

 

Tittar jag lite närmare på Ingvar Lundbergs forskning angående läsutveckling så har de elever 

jag möter i slöjdundervisningen kommit så långt i sin läsutveckling att de inte borde ha några 

problem med själva läsandet. Däremot måste eleverna känna till och förstå de ord som står i 

en arbetsbeskrivning och konstruera innebörden utifrån sina egna erfarenheter.55 

 

 

Fråga 2c ”Hur tycker du att en bra arbetsbeskrivning ska se ut?” 
Här har eleverna många synpunkter. Eleverna är överens om att det ska finnas bilder i 

beskrivningen. Foton eller ritade bilder. Det ska finnas lagom med text, inte så många svåra 

ord, texten ska beskriva så att eleven förstår hur han/hon ska göra.  

”Stå så att man förstår hur vad man ska göra. Bilder, ritade eller foton” 

”Lite enklare ord, lagom med text. Foton är bättre än ritade bilder” 
                                                 
52 Arfwedson, 1992, s. 39 
53 Ibid. s. 78-79 
54 Eriksson & Nyman, 2000, s. 7 
55 Lundberg & Herrlin, 2003, s. 15 
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”Förklara på bästa sätt, inte så mycket text, bilder och foton” 

 

I ett examensarbete vid Göteborgs Universitet, ”Sömnadsbeskrivningar ur elevens 

perspektiv”, utförde Sandra Holmberg och Marie Håkansson enkätundersökningar i år 6. 

Denna undersökning visade att eleverna knappt förstod hälften av de ord som förekom i 

sömnadsbeskrivningarna.56 Elevernas, i denna undersöknings, förslag till en bra beskrivning 

stämmer bra överens med de förslag som eleverna i min undersökning ger. Bilder (foton eller 

ritade) och text som är enkel att förstå och som förklarar på bästa sätt. 

 

I Elin Erikssons och Anna Nymans undersökning framkom vidare att eftersom en arbets- 

beskrivning är en form av läromedel är det viktigt hur den är utformad. Texten får inte vara 

för tät, språket ska vara anpassat till eleven, många och instruktiva bilder är viktiga detaljer. 

Svåra begrepp får inte bytas ut om de inte betyder exakt samma sak anser de tillfrågade 

textillärarna i undersökningen. 

 

För att underlätta elevernas arbete i slöjdsalen kan jag som lärare ta del av de teorier som 

Michael Grinder framför i boken ”Ledarskap och lärande i klassrummet”.57 Han anser att 

lärare ska ta reda på vilken inlärningsstil eleverna har. Utifrån denna kan läromedelsmaterial 

göras som är kopplat till eleven mer specifikt. Andra hjälpmedel som dator, bandspelare och 

cd-spelare kan tas in i undervisningen. Vissa elever behöver kanske mycket enkla 

arbetsbeskrivningar med få ord och mycket förenklade bilder. 

 

 

Fråga 3a ”Arbetar du oftast på egen hand?” 
Fem elever uppger att de oftast arbetar på egen hand. Detta är samma elever som på fråga 2a 

uppgav att de inte arbetade efter arbetsinstruktioner. Tre elever uppger att de vid enklare 

slöjdarbete arbetar på egen hand. Fyra elever uppger att de ibland arbetar på egen hand och 

två elever uppger att de inte arbetar på egen hand. T.ex. säger två av dem: 

”Vid enklare syjobb t.ex. en kudde eller en mössa” 

”Ja, vid enklare jobb” 

 

                                                 
56 Holmberg & Håkansson, 2000, s. 19 
57 Grinder, 1999 
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Fem av de femton intervjuade eleverna arbetar oftast på egen hand. Att arbeta på egen hand 

kräver att eleverna har de kunskaper de behöver för att föra arbetet framåt. Dessa elever kan 

uppfattas som självständiga om de arbetar utan hjälp från t.ex. arbetsbeskrivningar. Men om 

deras arbete kräver hjälp från deras lärare är dessa elever inte självständiga i sitt slöjdarbete. 

 

 

Fråga 3b ”Gör du egna planeringar när du arbetar på egen hand?” 
På denna fråga uppger alla elever att det inte gör någon planering när de arbetar på egen hand 

med sina slöjdarbeten. 

 

 I slöjdprocessen har planerings delen en framträdande plats och ett av målen att uppnå i år 9 

är att eleven skall kunna i ord och bilder presentera idéer samt kunna planera sitt slöjdjobb. 

Kursplanen skriver vidare att ”Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där 

funktion, utseende, hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse. Genom att välja 

material och metod för att genomföra arbetet utvecklar eleverna sin förmåga att reflektera 

och tänka konstruktivt för att finna lösningar”.58  Eleverna måste tidigt börja med att planera i 

liten skala för att under högstadiet utveckla detta till planeringar som de arbetar efter. Denna 

planering kan ge eleverna en stor hjälp i deras självständiga arbete och kan bidra till att 

måluppfyllelsen blir större. I NU-03 uppger 80 % av eleverna att de gör en planering innan 

slöjdarbetet påbörjas och 23 % uppger att de gör en planering tillsammans med läraren.59 

 

 

Fråga 3c ”Har du gjort någon egen beskrivning till ett slöjdjobb?” 
På denna fråga uppger alla elever att de inte har gjort någon egen beskrivning till något 

slöjdarbete. 

 

Att göra egna beskrivningar till slöjdarbete skulle kunna ge eleverna en grundläggande insikt i 

i vilken ordning de måste arbeta för att nå till en färdig produkt. De skulle också ges möjlighet 

till att skriva och rita egna mönster där de måste använda sina kunskaper. Läraren får också 

tillfälle att se var elevernas brister finns och med detta möjligheter till att lägga in 

arbetsmoment som skulle kunna fylla dessa kunskapsluckor. Eleverna får här också en 

möjlighet att visa sin kunskap på ett konkret sätt. Tittar vi på vad forskningen säger om 
                                                 
58 Skolverket, 2000, s. 92 
59 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd, s. 55 
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kunskap så måste vi enligt bl.a. Prawat, 1989 (citerad i Arfwedson, 1992) ge eleverna 

möjlighet till att utveckla förmågan att rationellt organisera sin kunskap och medvetet 

reflektera kring det de kan och inte kan.60 Att ge eleverna möjlighet till att konstruera egna 

beskrivningar kan vara en väg att gå för att de ska få visa vad de kan och vad de måste lära sig 

för att gå vidare. 

 

Fråga 4a ”Har du gjort något i slöjden som du är nöjd med?” 
Tio av eleverna berättade om olika saker de har tillverkat på textilslöjden och som de känner 

sig nöjda med: 

”Mössa. Cool, den passar” 

”Mössa med tryckt initial. Blev bra, allt passar, nöjd med tygerna (fleece) 

”Liten kudde med hjärta på båda sidorna. Den blev bra, jag har den på min säng” 

”Väska med handtag” 

”Reflexhalsband till en hund. Blev fint” 

”Vantar. Passar bra. Fint tyg” 

”Stolsdyna. Fina färger. Blev bra” 

”En mössa till mamma. Den blev bra, inte konstig, passade bra, bra tyg” 

”Ett halsband, rött och vitt, av två trådar, snoddade” 

”En påse, jag sydde raka sömmar, snyggt tyg” 

Fyra av eleverna kommer inte på något de har gjort i slöjden som de är nöjda med. 

 

Att ha nöjda elever är nog varje lärares högsta dröm. Elever som är nöjda är också positiva i 

undervisningen och kommer med glädje till lektionerna. I denna undersökning kunde tio av 

eleverna uppge något som de var nöjd med. Dessvärre kunde fyra av eleverna inte komma på 

något som de var nöjda med. Vilken inställning vittnar detta om till ämnet och hur känner sig 

dessa elever när de deltar i undervisningen?  

 

 

Fråga 4b ”Var det din egen idé eller fick du uppslag av någon annan?” 
Av de tio elever som var nöjda med en produkt uppgav fyra att det var deras egen idé, två 

uppgav att de fick idén ifrån en kompis, två elever uppgav att fröken bestämde, en elev 

                                                 
60 Arfwedson, 1992, s. 59 
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uppgav att hon tittade på upphängda visningssaker och fick sin idé därifrån och en elev 

kommer inte ihåg var han fick idén ifrån. Här följer några exempel på elevernas svar: 

”Fick idén från en kompis”(mössan och vantar) 

”Kollade på upphängda visningssaker”(väskan) 

”Fröken bestämde”(stolsdynan och påsen) 

”Egen idé” (mössa m initial, liten kudde m hjärtan, reflexhalsband, mössa till mamma) 

 

Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess från idé till 

färdig produkt.61 Att ha en egen idé till ett slöjdarbete, utföra detta arbete och i slutändan vara 

nöjd med sin produkt är det bästa betyg en elev kan få.  

 

 

Fråga 4c ”Hur arbetade du med produkten, på egen hand eller efter en 

arbetsbeskrivning?” 
Av de tio elever som uppgav att de var nöjda med en produkt arbetade fyra elever efter en 

arbetsbeskrivning, fyra elever arbetade på egen hand och en elev följde ett mönster men 

frågade fröken hur hon skulle göra. En elev berättade att fröken först visade en elev och sedan 

fick den eleven visa en annan elev hur de skulle arbeta med slöjdjobbet (stolsdynan). 

”Jag lånade mönstret av en kompis, de på egen hand” (Mössa) 

”Mönstret fanns i den upphängda väskan. Frågade fröken hur jag skulle göra” 

 

Åtta av de tio elever som uppger något de är nöjda med har arbetat med sina produkter efter 

en arbetsbeskrivning eller på egen hand. Detta går hand i hand med det som står skrivet i 

kursplanen: ”I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar och 

påverkar arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och process naturlig”.62 

 

 

 

Fråga 5a ”Har du gjort något i slöjden som du har blivit missnöjd med?” 
Två av eleverna uppgav att de inte hade blivit missnöjda med någonting de gjort på slöjden. 

De övriga tolv eleverna hade många misslyckade produkter som de kunde redovisa: 

                                                 
61 Skolverket, 2000, s. 92 
62 Ibid. 
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”Slöjdpåsen. Fult tyg” 

”En mössa. För liten, allt blev fel” 

”Handskar. Jag klippte konstigt, ena blev för stor och den andra blev för liten” 

”En kyckling. Blev ful, små delar som skulle sys ihop för hand” 

”Ett pärmfodral. Blev för slappt och för stort” 

”En frisbee, den blev inte bra” 

”Ett linne. Blev för kort, inte bra, har aldrig använt det” 

”Många saker. Slöjdpåsen blev konstig, initialerna blev inte bra” 

”Ett par byxor. Fel färg, passade inte på mig” 

”En stolsdyna. Jobbig att göra, inte rätt eller fel” 

”En mus. Blev inte bra, sömmarna sitter ihop, fötterna blev fel” 

”En hjärt-kudde. Den blev sned och ojämn” 

 

Att elever blir missnöjda med sina slöjdjobb kan vi aldrig komma ifrån. Eleverna hade vid 

intervjutillfället lättare att komma på saker de var missnöjda med än saker de var nöjda med. 

Detta kan bero på många saker. Min erfarenhet som slöjdlärare säger mig att eleverna ofta 

försöker efterlikna produkter de sett på bild eller i verkligheten. Stämmer deras produkt inte 

överens med detta blir de i regel besvikna. 

 

 

Fråga 5b ”Var det din egen idé eller fick du uppslag av någon annan?” 
Av de tolv elever som uppgav att de blivit missnöjda med någon slöjdprodukt uppgav fem 

elever att deras lärare hade bestämt vad de skulle arbeta med, fyra elever hade kommit på idén 

själva och tre elever hade fått sin idé från en kompis. Här följer två exempel av elevernas 

svar: 

”Av en kompis som gjort en sådan” (Kycklingen) 

”Vi skulle sy kläder, fick välja ett plagg” (Byxorna) 

Fem av eleverna som var missnöjda med sin produkt uppgav att läraren hade bestämt vad de 

skulle arbeta med. Detta kan tolkas som att dessa elever själva vill bestämma över vad de vill 

arbeta med.  
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Fråga 5c ”Hur arbetade du med produkten, på egen hand eller efter en 

arbetsbeskrivning?” 
Av de 12 eleverna uppgav sju att de arbetat efter en arbetsbeskrivning, tre elever uppgav att 

deras lärare berättade hur de skulle göra och två elever arbetade på egen hand med sitt 

slöjdjobb. Av de tre elever som uppgav att deras lärare berättade hur de skulle göra uppgav en 

elev att deras lärare berättade och att det samtidigt fanns en arbetsbeskrivning: 

”Fröken berättade fast att det fanns en arbetsbeskrivning”(Slöjdpåsen) 

Av de tre elever som uppgav att de arbetade på egen hand följde en elev en beskrivning ur en 

bok: 

”Efter en beskrivning som fanns i en bok” (Kycklingen) 

Här tycker jag mig kunna se ett samband mellan missnöje med produkten och med att följa en 

arbetsbeskrivning. Sju av eleverna arbetade efter en arbetsbeskrivning till deras produkt som 

de sedan blev missnöjda med. Kring detta faktum kan jag bara spekulera i orsaker. Det kan 

visa på att eleverna har brister i sina kunskaper som gör att de inte kan följa arbets-

beskrivningens olika moment men även andra faktorer kan påverka.   

 

 

Fråga 6 ”Hur löser du problem som uppstår i ditt arbete? Försöker du lösa 

problemet själv, frågar du en kompis, frågar du din lärare eller tittar du i 

arbetsbeskrivningen (om du arbetar efter en sådan)?” 
Åtta elever uppgav att de försökte lösa problemen själva, av dessa åtta vände sig sex sedan till 

sin lärare och två vände sig till sina kompisar för att få hjälp och i sista hand frågade de sin 

lärare. T.ex. säger en elev: 

”Provar först själv, frågar kompisarna sen. Vid stora problem frågar jag fröken” 

Fyra elever försökte inte lösa sina problem utan satt och väntade till deras lärare kunde hjälpa 

dem. En elev vände sig i första hand till sina kompisar för att få hjälp och en elev försökte 

fixa sin problem med stickningen själv. T.ex. säger tre elever: 

”Väntar tills fröken kan hjälpa mig” 

”Sitter och väntar på fröken” 

”Med stickningen försöker jag fixa det själv om jag tappar en maska” 

 

Mycket positivt att så många som åtta elever själva försöker att lösa problem som uppstår 

under deras arbete. Att ta hjälp av sina kompisar ser jag också som ett positivt resultat, men 
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att så många som fyra elever bara sitter och väntar på hjälp ser jag däremot mindre positivt på. 

Jag undrar hur länge de är beredda att vänta och hur de upplever sitt arbete under 

slöjdlektionerna? Att lösa de problem som uppstår är ett led i slöjdarbetet och visar på att 

eleven är självständig i sitt arbete. I Kursplanen betonas att eleverna på ett konstruktivt sätt 

ska lösa uppgiften. När eleverna löser problem så måste de använda sig av de kunskaper och 

färdigheter de har inom ämnet, saknar de dessa kunskaper blir problemet svårt att lösa. Mina 

egna erfarenheter säger att det är de elever som har brister i kunskapen som blir sittande och 

väntar på hjälp från sin lärare. Men även här vill jag påminna om Michael Grinders forskning 

om elever olika lärstilar. De elever som inte försöker att lösa problem som uppstår kanske 

behöver stöd i alternativa undervisningsmetoder. Kan vi lokalisera dessa elevers bästa sätt att 

lära på så kan vi kanske minimera tiden de bara sitter av och väntar på hjälp. 

 

 

Fråga 7 Material. 
Elev nr  1 

 
2
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15 
 

Summa 
rätt/material 

Bomull, 3 4 5 3 6 8 3 3 3 4 8 3 8 8 8 2 5 
Fleece, 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 
Velour, 2 2 2 2 8 2 8 6 2 2 3 2 4 7 2 4 8 
Manchester,6 6 1 6 4 6 6 4 6 6 6 6 9 6 6 6 11 
Vliesefix, 1 3 9 1 1 9 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 9 
Vlieselin, 9 4 6 9 2 1 1 9 1 9 1 9 3 9 9 9 7 
Summa 
rätt/elev 

 
3 

 
1

 
6 

 
2 
 

 
3 

 
3

 
4

 
4

 
5

 
2 

 
6 

 
2 

 
4 

 
5 

 
4 

54 av 90= 
60 % 
 

Elev 1-9 är skola 1, elev 10-15 är skola 2 och fet siffra, i elev nr, markerar pojke. Fet siffra i 

tabellen markerar rätt svar. 

 

Elevernas materialkännedom är något som vi slöjdlärare måste arbeta vidare på. Att eleverna 

har 60 % rätt uppfattar jag som ett lågt resultat. I år 6 har de haft slöjd i fyra år och mer 

materialkännedom än så måste fastna. Kanske är det så att lärarna inte lägger tid på att lära 

eleverna vilka material det finns och skillnaden på dem. För elevernas självständiga arbete är 

det grundläggande att de känner till och själva kan välja det material de ska använda till sina 

slöjdprodukter. Fleece är det material som fick flest rätt och sannolikt beror detta på att de 

flesta elever kommer i kontakt med detta material när de köper kläder t.ex. tröjor och vantar. 
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Manchester får också många rätt men detta är i dag ett populärt material i byxor och kjolar 

som många av eleverna stöter på när de handlar kläder. 

 

Däremot är det troligt att slöjdundervisningen får ta på sig äran att så många som nio elever 

känner till materialet vliesefix. Detta material kommer eleverna inte i kontakt med på något 

annat ställe än på textilslöjden. Fler än hälften av eleverna känner också till materialet velour, 

sannolikt är detta också kopplat till innehållet i undervisningen då sömnaden av gosedjur 

oftast utförs i velour. 

 

 

Fråga 8 Verktyg. 
Elev nr 1

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14 
 

15 
 

Summa 
rätt/ 
verktyg 

Tvärnåla - x x x x x x - x x x - x - x 11 
Sprättare x x x x x x x x x x x x x x x 15 
Sporre - - - - - - - - - - - - - - - 0 
Markerings- 
papper 

- - - - - - - - - - - x - - - 1 

Markeringspenna/ 
krita 

- - - - x x x x x x x x x x x 11 

Sömsmån - x x x x x x x - x x x - x x 12 
Fästa - - x - - x x x - x x x x x x 10 
Summa rätt/  
elev 

 
1

 
3 

 
4 

 
3 

 
4

 
5

 
5

 
4

 
3

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

60 av 
105= 57% 

Elev 1-9 är skola 1, elev 10-15 är skola 2 och fet siffra, i elev nr, markerar pojke. Fet 

markering i tabellen markerar rätt svar. 

 

När det gäller elevernas kunskaper angående verktyg är resultatet lågt. Lite mer än hälften av 

svaren var rätt. Här gäller samma sak som för material, lärare måste arbeta mer med de 

grundläggande kunskaperna som eleverna behöver som stöd i sitt självständiga arbete. Att alla 

elever känner till vad en sprättare kan tolkas på två sätt. Positivt att det är ett namn på ett 

redskap som eleverna har lärt sig men har de lärt sig det genom att göra misstag i sitt 

sömnadsjobb är det mindre bra. Visserligen lär man sig också genom sina misstag men att 

behöva sprätta upp sina arbeten ger inga positiva signaler till eleverna. Förhoppningsvis kan 

elevers misslyckanden ge dem nya vägar till att lyckas! Lärare i slöjd kan prova att hitta nya 

vägar till lärande genom att följa Michael Grinders teorier angående elevers inlärningsstilar. 
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Med nya metoder i undervisningen, där varje elev kan hitta sin väg till lärandet, kan 

möjligheterna att lyckas bli större. 

 

Mycket positivt att eleverna känner till sömsmån och att fästa då detta är återkommande ord i 

arbetsbeskrivningar. Detta är också viktiga kunskaper för sömnadsarbetet och rätt använt är 

dessa begrepp verktyg som leder till att eleverna uppnår resultat som de kan känna sig nöjda 

med och som är viktiga för de produkter de framställer. Det låga resultatet på sporre beror 

troligtvis på att detta verktyg inte används i undervisningen nu som det gjorde förr. I vissa 

sömnadsbeskrivningar står det dock att sporre ska användas. Markeringspapper däremot 

borde fler elever känna igen då detta kommer i användning vid flera olika moment i 

slöjdarbetet. 

 

 

Fråga 9 Begrepp. 
Elev nr 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 
 

15 
 

Summa rätt/
begrepp 

Avigsida - x - x x x x x x x x x x x x 13 
Rätsida - x - x x x x x x x x x x x x 13 
Mönsterdel - x x x x - - x x x - x x - x 10 
Mall - x x x x - - x x x x x x x x 12 
Trådriktning - - - - - - - x - x - x - x - 4 
Summa rätt/ 
elev 

 
0 

 
4 

 
2 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2

 
5

 
4

 
5 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

52 av 75 = 
69 % 

Elev 1-9 är skola 1, elev 10-15 är skola 2 och fet siffra, i elev nr, markerar pojke. Fet 

markering i tabellen markerar rätt svar. 

 

Mycket bra resultat på de fyra första begreppen som alla är viktiga redskap i eleverna arbete. 

Att bara fyra elever känner till ett så viktigt begrepp som trådriktning är anmärkningsvärt. Jag 

undrar hur deras gossedjur ser ut och hur kläder de syr ser ut efter tvätt? Detta begrepp måste 

komma in tidigt i slöjdundervisningen för att befästas hos alla elever då denna kunskap är av 

största vikt i elevernas arbete med sina slöjdprodukter.  
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Diskussion 

Jag ska i denna diskussion försöka reda ut huruvida jag har fått svar på de frågor jag ställde i 

min inledning. För att underlätta för läsaren så väljer jag att diskutera utifrån mina 

frågeställningar, i den ordning jag ställde dem. Efter denna diskussion kommer också vissa 

funderingar kring min metod och möjligheter till vidare forskning att redovisas. 

 

 

• Har eleverna de kunskaper de behöver när det gäller material, verktyg 

och begrepp för att kunna arbeta självständigt? 
 

För att få svar på denna fråga började jag min studie med att titta på vad läroplaner, forskning 

och pedagogiska teorier säger om begreppet kunskap.  I läroplanen betonas att undervisningen 

i slöjdämnet ska sträva efter att eleven utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande 

utifrån egna erfarenheter och intressen. Eleven ska vidare utveckla förmågan att självständigt 

planera sina arbeten och på ett konstruktivt sätt lösa uppgifter den ställs inför.63 

 

Hur elevers kunskaper utvecklas har våra stora pedagoger olika tankar kring. Vygotskji anser 

att eleven själv är aktiv och lär bäst med handledning av lärare. Läraren är lyhörd för sina 

elever och planerar uppgifter som främjar elevens fortsatta utveckling. Piaget anser också att 

eleven är en aktiv varelse men att den kognitiva utvecklingen sker i stadier i en bestämd 

ordning. Barnet behöver inte läraren och skolan har inte mycket att ge då barnet konstruerar 

sin egen kunskap på grundval av sina konkreta handlingar. Bruner intar en ställning mellan 

Vygotskji och Piaget men hans teorier överensstämde med dessa fast på olika punkter. I likhet 

med Vygotskji menar Bruner att undervisning och social interaktion är ett måste för elevers 

utveckling och att effektiv undervisning är själva råmaterialet för inlärning och utveckling. 

Bruner talar också om ämnets syntax d.v.s. ämnets begrepp, sättet att tala om ämnet, ämnets 

struktur, metodologi och problematik. Det är innehållet i ämnet som präglar sättet att tänka.64 

 

Utifrån dessa kognitiva pedagogers tankar och teorier anser jag att läraren måste styra 

undervisningen i slöjd i en riktning som ger eleverna de kunskaper de behöver för att arbeta 

självständigt mot de uppsatta målen. Läraren måste ge eleverna det som Bruner kallar ämnets 

                                                 
63 Skolverket, 2000, s.92 
64 Arfwedson, 1992, s. 17-36 
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syntax. Detta är visserligen redan beskrivet i slöjdprocessen men jag anser att denna lägger 

för stort ansvar på eleverna då de själva ska komma med idéer till sina slöjdarbeten. Utan 

kunskaper blir det svårt för eleverna att veta vad de kan eller inte kan ta sig an för arbeten. 

Risken finns att de påbörjar för svåra arbeten och misslyckas med detta arbete. Detta kan leda 

till motvilja och en negativ inställning till slöjden som ämne. Det kan också leda till att 

eleverna behöver mycket hjälp i sitt arbete då de inte har de kunskaper de behöver för att lösa 

problem som kan uppstå. På samma sätt kan slöjdprocessen användas som ett begrepp för att 

undervisning i slöjd inte behövs då arbetet ska utgå från eleven och dennes idéer.   

Ett grundläggande ”kunskapsförråd” måste ges under de första åren i ämnet för att sedan 

successivt byggas ut under kommande år i ämnet. Det är dessa kunskaper som ger eleverna 

det självförtroende de behöver för att utvecklas till självständiga elever!  

 

I intervjuerna med de 15 elever jag träffade framkom att deras kunskapsnivå var låg. 

Framförallt var eleverna kunskap om material låg. Även elevernas kunskaper om verktyg var 

låg. När det gäller begrepp var elevernas kunskaper lite högre vilket var mycket positivt då 

många av dessa begrepp är grundläggande för att eleverna ska klara av att arbeta självständig. 

Användningen av dessa begrepp är också mycket viktigt för hur elevernas produkter slutligen 

ska se ut. 

 

I intervjuerna framkom också att ingen av eleverna själv gjorde någon planering till sitt 

slöjdarbete. Detta skulle kunna vara ett sätt för att eleverna ska få använda de kunskaper de 

har. Denna planering kan göras enskilt, tillsammans med en kamrat eller tillsammans med 

läraren. Här finns många vinster att hämta både för lärare och elev. En planering ger eleven 

det stöd han/hon behöver för att självständigt arbete med sin produkt. För läraren ger den en 

inblick i vilka kunskaper eleven har och vilka kunskaper som saknas. Här finns också en 

möjlighet för läraren att se om eleven behöver använd andra metoder och sinnen för att 

lärandet ska effektiviseras och inte vara så beroende av läraren. Michael Grinders teorier om 

inlärningsstilar och undervisningsstilar är något som alla slöjdlärare borde ta till sig.65 Vi 

måste försöka kartlägga vilka elever som ställer mest frågor, behöver mest hjälp och vilka det 

är som strular omkring. Dessa elevers sätt att lära kanske inte alls överensstämmer med det 

sätt på vilket vi bedriver vår undervisning. För att hjälpa och stötta dessa elever måste vi hitta 

                                                 
65 Grinder, 1999 
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alternativa metoder som passar. Det kan vara alltifrån tydliga arbetsbeskrivningar till bilder 

eller inspelade instruktioner på band.  

 

 

 

• Vilka orsaker kan det finnas till att elever har svårt att följa en 

arbetsbeskrivning? 
 

Av de 15 elever som deltog i intervjuerna arbetade sju oftast efter en arbetsbeskrivning. Fem 

arbetade inte efter arbetsbeskrivningar, två elever använde arbetsbeskrivningar vid svårare 

slöjdarbeten och en elev arbetade inte alls under slöjdlektionerna.  

Av de nio elever som arbetar efter arbetsbeskrivningar uppgav åtta att de tyckte att deras 

arbete underlättades. En elev tyckte att arbetsbeskrivningar försvårade hennes arbete: 

”försvårar, mycket konstiga ord, svårt att förstå”. 

Av de övriga fem uppgav en att han inte arbetade efter arbetsbeskrivningar, en elev upplevde 

att arbetsbeskrivningar försvårade hennes arbete p.g.a. att det är svårt att förstå texten. En elev 

uppgav att berodde på vilken arbetsbeskrivning, ibland är det svåra och konstiga ord. Två 

elever svara ”vet inte” på frågan. 

 

Här hade en följdfråga kunnat reda ut lite mera! Varför arbetade inte fem elever efter 

arbetsbeskrivningar? Deras svar hade kunnat ge fakta och insikter om vad i arbetet med 

arbetsinstruktioner som gör att detta inte lockar dessa fem elever.  

 

De orsaker som elever uppgav till att de inte arbetar efter arbetsbeskrivningar var att de 

försvårar deras arbete. De upplever att det är svårt att förstå texten p.g.a. svåra och konstiga 

ord. Barns läsutveckling har vid tiden för dessa elevers slöjdundervisning kommit så långt att 

själva läsningen inte ska vara några problem enligt Ingvar Lundberg.66 Utvecklingen av 

läsförmågan innefattar fem dimensioner; fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse.  I slutet av år 3 eller i början av år 4 bör eleverna ha 

uppnått de högsta eller näst högsta faserna i samtliga dimensioner. Läsningen är alltså så 

utvecklad att den inte är något hinder i elevernas arbete med arbetsbeskrivningar. 

 

                                                 
66 Lundberg & Herrlin, 2003, s. 18 
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Även Pereras forskning kan vara intressant här. Hans slutsatser från undersökningar är att 

skolan i allt för liten utsträckning bidrar till barns förståelse av mål och användningsområden 

för olika ämnen. Skolan ger för få eller inga motiveringar alls till varför ämnen ska studeras. 

Detta leder till att eleverna inte förstår varför vissa texter finns och varför de ska läsas. 

Eleverna får svårigheter att på djupet tolka de texter de läser och resultatet blir att de inte kan 

läsa en text för att lära och förstå. Detta kalls funktionell alfabetism.67 Slöjdlärare måste bli 

bättre på att visa på varför slöjd är ett skolämne på schemat. Ger vi eleverna insikt i ämnets 

betydelse, varför det är ett skolämne, så ökas sannolikt deras förståelse och motivation. 

 

Eleverna uppgav att det är svåra ord som hindrar dem från att använda arbetsbeskrivningar i 

slöjarbetet. Dessa ord måste befästas tidigt i undervisningen. Vi måste, som jag tidigare 

refererat till Bruner, ge eleverna ämnets syntax. Kunskaper som hela tiden fylls på: ord, 

begrepp och verktyg. Detta leder till en stabil kunskapsgrund som eleverna kan vila stadigt på 

och med denna grund bygga vidare i sitt slöjdarbete. 

 

Även de arbetssätt och metoder som används i undervisningen kan inverka på hur eleverna 

läser en arbetsbeskrivning. Ett nytt arbetssätt kan vara att eleverna jobbar två och två eller i 

större grupper. De elever som har kunskaper skulle kunna dela med sig av dessa till elever 

som inte har samma kunskaper. Detta ger möjlighet till ett befästande av kunskaper som finns 

och en påfyllnad av kunskaper hos elever som känner sig mindre säkra på t.ex. begrepp. 

 

Elevers olika lärstilar kan också påverka hur de läser en arbetsbeskrivning. Har jag många 

auditiva och kinestetiska elever så behöver dessa andra möjligheter och metoder för att kunna 

arbeta självständigt. Till detta återkommer jag i nästa frågeställning. 

 

En annan orsak till att eleverna har svårt att följa en arbetsbeskrivning kan vara att det inte har 

tid att läsa den och sätta sig in i hur arbetet ska utföras. Det går fortare att fråga sin lärare än 

att arbeta själv. Dagens elever kan ibland uppfattas som bekväma. De är vana att få allt 

serverat och vill få snabba resultat. Viktigt i frågan är också vilken disposition d.v.s. vilken 

inställning eleven har till sin uppgift. Forskningen, Biggs, 1984, Katz & Raths, 1985 (citerade 

i Arfwedson, 1992) talar om två olika dispositioner. Bemästringsdispositionen innebär att 

eleven har som mål att öka sin kompetens och bli kunnigare och duktigare. Den andra typen 

                                                 
67 Arfwedson, 1992, s. 78-79 
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av disposition är prestationsinriktad och eleven vill få sitt arbete gjort så snabbt och smärtfritt 

som möjligt. Det är på vilket sätt som läraren beskriver inlärningsaktiviteten som har ett starkt 

inflytande på vilken disposition som eleven väljer att använda.68  

 

Av detta kan jag dra slutsatsen att det är på vilket sätt jag som lärare bedriver min 

undervisning som bestämmer hur mina elever väljer att arbete. Om jag genom min 

undervisning visar på betydelsen av kunskap och färdigheter, istället för snabba resultat och 

många produkter, kan eleverna också få insikt i att slöjd är inte bara är att producera utan 

också att tillägna sig så mycket kunskaper som är möjligt. 

 

 

 

• Hur ska en bra arbetsbeskrivning vara utformad (språk, layout, 

bilder) så att eleverna lätt ska kunna förstå och följa den? 
 

Eleverna i undersökningen gav många förslag på hur en bra arbetsbeskrivning ska vara 

utformad. Eleverna var överens om att det ska finnas bilder i beskrivningen. Det kan vara 

foton eller ritade bilder i färg. Det ska finnas lagom med text, inte finnas så många svåra ord, 

och texten skall förklara på bästa sätt hur arbetet ska utföras.  

I Sandra Holmbergs och Marie Håkanssons examensarbete framkom att eleverna i deras 

undersökning knappt förstod hälften av de ord som förekom i arbetsbeskrivningarna.69 Dessa 

elevers förslag till en bra arbetsbeskrivning stämmer väl in på de förslag som eleverna i min 

undersökning gav.  

I Elin Erikssons och Anna Nymans undersökning framkom att en arbetsbeskrivning är en 

form av läromedel och därför är det viktigt hur den är utformad. Texten får inte vara för tät 

och språket ska vara anpassat till eleven. Textillärarna i deras undersökning ansåg att en bra 

arbetsbeskrivning bör innehålla fackord och att svåra begrepp inte får bytas ut om de inte 

betyder exakt samma sak. Lärarna ansåg vidare att arbetsbeskrivningar är ett bra verktyg för 

att göra eleverna självständiga, för att träna deras läsförståelse och för att underlätta lärarnas 

situation.70  

 

                                                 
68 Arfwedson, 1992, s. 134-137 
69 Holmberg & Håkansson, 2000, s.23 
70 Eriksson & Nyman, 2000, s. 7 
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För att ge alla elever möjlighet att använda arbetsbeskrivningar i sitt slöjdarbete måste jag 

som lärare undersöka vilka inlärningsstilar mina elever har. Detta kan ses som ett stort och 

tidskrävande arbete men att börja i det lilla och med tiden bygga ut sitt ”beskrivnings- 

bibliotek” kan vara ett sätt att starta. Jag kan kartlägga den elevgrupp som jag upplever som 

minst självständiga för att se på vilka sätt de minst självständiga eleverna bäst lär sig. Har jag 

en elev som är mest auditiv så är det inte självklart att det är jag som lärare som ska berätta 

för den eleven hur arbetet ska utföras. Ett annat alternativ kan vara att elever jobbar i par, en 

visuell som kan avläsa en arbetsbeskrivning och en auditiv som får beskrivningen återberättad 

för sig av sin kamrat. För elever som är mest kinestetiska kan steg för stegbeskrivningar av 

uppsydda slöjdarbeten vara en bit på vägen till självständigt arbete.  

 

 

 

• Är arbetsbeskrivningar ett stöd eller hinder i elevernas självständiga 

slöjdarbete? 
 

I kursplanen för slöjd så beskrivs slöjdprocessens genomförande fas på följande sätt:  

     Under genomförandefasen utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta manuellt och blir 

     förtrogna med olika arbetsmetoder inom slöjdområdet. Ämnet ger kunskaper om material 

     och om hur verktyg, redskap och maskiner fungerar samt hur ritningar, mönster och  

     instruktioner tolkas.71 

Tittar jag lite närmare på detta så ser jag tydligt att ritningar, mönster och instruktioner skall 

ha en framträdande plats i slöjdundervisningen. Eleverna skall använda arbetsinstruktioner i 

sitt slöjdarbete och enligt kursplanen skall detta vara ett stöd i deras arbete. Enligt Piagets 

teorier så befinner sig de elever jag möter i år 6 i det konkret operationella stadiet. Detta 

innebär att de kan använda bilder och texter som symboliska gestalter. Detta innebär vidare 

att de kan använda bilder och texter för att tillsammans med sina kunskaper följa en 

beskrivning. 

Även forskningen kring inlärningsstilar talar för att elever, om de får material utformat för att 

passa sin inlärningsstil, har stora möjligheter att följa arbetsbeskrivningar och instruktioner. 

Elever i år 6 skall inte heller ha några problem med att läsa en instruktion. Dessa elever har 

                                                 
71 Skolverket, 2000, s. 93 
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enligt Ingvar Lundberg kommit så långt i sin läsutveckling att de ord de möter i texter i 

slöjden skall vara väl förankrade i deras ordförråd.72  

Av de femton elever som deltog i min undersökning svarade åtta att de tyckte att 

arbetsbeskrivningar underlättade deras arbete. En elev svarade: 

”Underlättar. Det står hur jag ska göra”. 

Dessa åtta elever har de kunskaper de behöver för att kunna arbeta självständigt med hjälp av 

en arbetsbeskrivning. 

Allt detta tillsammans visar att arbetsbeskrivningar kan vara ett stöd i elevernas självständiga 

arbete.  

 

Av de övriga sju eleverna i undersökningen uppgav fem att de inte arbetar efter 

arbetsbeskrivningar. Här hade en följfråga kunnat ge mer information om varför dessa fem 

elever inte arbetar efter instruktioner. Själv kan jag bara spekulera kring orsakerna till detta. 

En orsak kan vara att dessa elevers kunskaper inom slöjdämnet är låga. Saknas kunskaper blir 

arbetet för svårt och dessa elever behöver hjälp från lärare eller kamrater. Min uppfattning är 

att eleverna i denna undersökning hade för låga kunskaper när det gäller material, verktyg och 

begrepp. Kunskaper fylls på under elevens tid på slöjdlektionerna och det är lärarens uppgift 

att se till att detta sker. Eleverna måste också ges tillfällen och möjligheter att reflektera kring 

vad de kan och inte kan inom ett ämne enligt Prawat, 1989 (citerad i Arfwedson, 1992). 

Läraren måste också i sin undervisning visa på vilka sätt viktiga element i kunskapsbasen är 

relaterade till varandra.73 Enlig Piaget är mycket av elevernas kunskaper tyst kunskap. Den 

finns hos eleven men måste föras upp till ytan. Detta kan ske genom tal och skrift men även 

genom att utsätta eleverna för problem som kräver att de plockar fram den kunskap som 

behövs för att lösa uppgiften.74 

 

En annan orsak till att dessa elever inte arbetar efter instruktioner kan vara att de 

arbetsbeskrivningar som finns inom textilslöjden inte passar deras sätt att lära. En elev i 

undersökningen uppgav att arbetsbeskrivningar försvårade hennes jobb: 

”Förvårar. Mycket konstiga ord, svårt att förstå” 

                                                 
72 Lundberg & Herrlin, 2003, s. 18 
73 Arfwedson, 1992, s. 59 
74 Ibid. s. 109-114 
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Denna elevs inlärningsstil kanske kräver ett annat upplägg av slöjdens läromedel. Detta är 

något som lärare inom slöjdämnet måste utveckla för att undervisningen skall passa alla 

elever vi möter. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att arbetsbeskrivningar är ett stöd för lite fler än hälften av 

eleverna i denna undersökning. För de övriga eleverna kan jag bara spekulera i orsakerna till 

att de inte använder arbetsbeskrivningar vid sina slöjdarbeten. 

 

 

Funderingar kring metod och vidare forskning 
Under insamlandet av fakta till denna studie har vissa frågor uppstått, framförallt kring min 

metod. Jag önskar att jag haft tid och möjlighet till att komplettera mina intervjuer med 

observationer i slöjdklasser. Dessa observationer hade kunnat ge en bredare bild av hur elever 

jobbar, vilka kunskaper de har, var deras brister finns och hur de löser problem som uppstår. 

Jag inser också att intervjuer med slöjdlärare hade kunnat vara ett komplement till studien. 

Detta för att få ta del av deras erfarenheter och tankar kring elevers självständiga arbete och 

vad de anser fungerar eller inte fungerar i elevernas arbete med arbetsbeskrivningar. 

Intervjuer med slöjdlärare angående hur självständiga de upplever sina elever och 

observationer i dessa klasser hade också kunnat ge ett underlag till vidare forskning kring 

självständighetsbegreppet. Även intervjuer med lärare i andra ämnen kan ge en inblick i hur 

självständiga skolelever är överhuvudtaget. Dagens elever är i många fall fostrade med ”egen 

planering” och ”eget arbete” och den stora frågan blir därför: leder detta arbetssätt till 

självständiga elever? 

 

Att allt detta skulle kunna rymmas i ett tio poängs arbete är kanske att önska för mycket men 

det visar också på att under ett sådant arbete väcks många tankar och idéer. 

Det som jag ändå har fastnat mest för och som jag skulle vilja utveckla och lära mig mer om 

är hur elever lär utifrån sin individuella inlärningsstil. Att jag som lärare utvecklar min 

undervisningsstil så att den passar alla elever oavsett vilken inlärningsstil de har. Denna 

anpassning av undervisningsstil gynnar de elever som har svårigheter i slöjdundervisningen 

samtidigt som de övriga eleverna klarar av att följa undervisningen oavsett hur den bedrivs. 

Detta kan leda till att eleverna upplever en större tillfredsställelse i sitt arbete. Vilket leder 

vidare till en större måluppfyllelse för varje enskild elev. 
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Bilaga 1. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1, forts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. 

 
 



 

 

Bilaga 4. 

 

 



 

 

Bilaga 5. 

 

Hej! 
 
Jag heter Lena Österlund och arbetar som textillärare i Njurunda 
skolområde, på Essvik-, Nyland-, Svartvik- och Solede skola. Under 
de senaste tre åren har jag parallellt med mitt arbete studerat på 
lärarutbildningen vid Umeå Universitet, med inriktning mot 
textilslöjd.  
 
Som avslutning på mina studier skriver jag just nu min C-uppsats 
(examensarbete) där jag tittar lite närmare på hur självständiga 
eleverna är i sitt slöjdarbete. Jag är också intresserad av hur de 
väljer sitt slöjdjobb och om de arbetar efter färdiga 
arbetsinstruktioner.  
 
För att få bakgrundsmaterial till min forskning planerar jag att 
genomföra intervjuer med elever i åk.6, tio elever: 5 flickor och 5 
pojkar. De får svara på ett antal frågor om hur de arbetar i 
textilslöjden och även visa på vilka kunskaper de har om metoder och 
begrepp som förekommer i slöjdarbetet. Jag vill också att de tar 
med sig två produkter som de har tillverkat i slöjden, en som de är 
nöjda med och en som de är mindre nöjda med.  
Det material som samlas in behandlas enbart av mig själv och min 
handledare och är självklart anonymt och konfidentiellt. 
 
Tack på förhand! 
 
Sundsvall 061117 
 
 
Lena Österlund 
 

 



 

 

Bilaga 6. 

Intervjufrågor år 6        Flicka____  Pojke____ 
 
1 a Hur väljer du vad du vill arbeta med? 
1 b Var kommer idén ifrån? 
 
2 a Arbetar du oftast efter en arbetsbeskrivning? 
2 b Tycker du att arbetsbeskrivningar underlättar eller 

försvårar ditt arbete? 
2 c Hur tycker du att en bra arbetsbeskrivning ska se ut? 
 
3 a Arbetar du oftast på egen hand? 
3 b Gör du egna planeringar när du arbetar på egen hand? 
3 c Har du gjort någon egen beskrivning till ett slöjdarbete? 
 
4 a Har du gjort något i slöjden som du är nöjd med? 
4 b Var det din egen idé eller fick du uppslag av någon annan? 
4 c Hur arbetade du med produkten? På egen hand eller efter 

en beskrivning? 
 
5 a Har du gjort något i slöjden som du har blivit missnöjd 

med? 
5 b Var det din egen idé eller fick du uppslag av någon annan? 
5 c Hur arbetade du med produkten? På egen hand eller efter 

en färdig beskrivning? 
 
6  Hur löser du problem som uppstår i ditt slöjdarbete? 

Försöker du lösa dem själv, frågar du en kompis, frågar du 
din lärare eller tittar du i arbetsbeskrivningen (om du 
arbetar efter en sådan)? 

 
 
 
 
 



 

 

7 Material: Visa vad som är rätt material 
 
Bomull  Manchester   
Fleece  Vlisefix 
Velour  Vliselin  
 
8 Verktyg: Förklara med egna ord. 
 
a)Tvärnåla___________________________________________
___________________________________________________ 
b)Sprättare__________________________________________
___________________________________________________ 
c)Sporre_____________________________________________
___________________________________________________ 
d)Markeringspapper____________________________________
___________________________________________________ 
e)Markeringspenna/krita_________________________________
___________________________________________________ 
f)Sömsmån___________________________________________
___________________________________________________ 
g)Fästa______________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
9 Begrepp: Visa vad som är vad 
 
Avigsida   Rätsida 
Mönsterdel  Mall 
Trådriktning 
 
 


