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Sammanfattning 
Detta arbete undersöker problematiken i att visuellt framföra och presentera ett arbetsområde i 
ämnet träslöjd. Uppsatsen handlar även om och hur slöjdlärare kan undvika onödig stress.  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man i träslöjd kan utvidga sättet att presentera 
uppgifter för eleverna på ett inspirerande, innehållsrikt och konkret sätt. Genom att bedriva en 
praktisk visuell presentation i form av Power Point har jag fått en uppfattning om ett alternativ 
till den traditionella undervisningsformen i träslöjd. En utvärdering gjordes med eleverna efter 
Power Point presentationen och den visade bland annat att eleverna i år 4 fick mer utbyte av 
uppgiften jämfört med år 5-6. Mina egna iakttagelser har satts i relation till elevernas genom 
denna utvärdering. Av utvärderingen framgick även att bara en elev hellre ville ha 
katederundervisning istället för Power Point. Detta positiva bemötande av alternativa visuella 
metoder i träslöjden visar på en outnyttjad resurs. Intresse och engagemang hos eleverna 
påverkade mängden kunskap som eleverna kunde ta in.    
 
Sökord: Visuell Inspirera Konkretisera 
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Inledning 

Allt eftersom min utbildning sakta närmar sig sitt slut och jag ska ut i den riktiga världen där 

mina teorier som jag fått med mig ska slås samman med praktik, kommer jag att tänka på hur 

gammeldags slöjden fortfarande är. I de flesta andra ämnen har olika sätt att förmedla 

kunskap utvecklats. Jag tänker på streamade föreläsningar där eleverna får sina instruktioner 

via en inspelning som finns tillgänglig på till exempel Internet. Sätten att undervisa på är 

många och varierande för att få undervisningen intressant och givande. Därför känner jag mig 

orolig för ämnets validitet i skolan och jag vill se nya fräscha metoder i undervisningen. Allt 

eftersom utvecklingen i samhället går framåt ökar kraven också på undervisningen. Jag har 

under mina skolår som elev och även på universitet kommit väldigt lite i kontakt med nya 

moderna metoder på slöjdsidan. Slöjden kanske behöver en ansiktslyftning och ett nytt synsätt 

kan vara att ta in medier i form av Power Point eller liknande. Det är viktigt att väcka intresset 

för eleverna och fånga deras intresse. Jag anser att lusten att lära sig börjar där. 

 

Eftersom en bra genomgång kräver allas uppmärksamhet, inte minst visuellt, funderade jag på 

vilka olika medier läraren har att tillgå. Detta ville jag undersöka mer. Idag finns det flera 

enligt mig outnyttjade medier att använda sig av i undervisningen på slöjden, bland annat 

Power Point. Under praktiken har dessutom elevernas drivkraft i ämnet slöjd skapat en stress 

hos mig att hinna vara överallt, samtidigt som en del elever behöver min tid mer för att 

utveckla sig själva. Det är svårt att känna sig tillräcklig då man inte hinner hjälpa eleverna på 

ett bra och för dem, givande och utvecklande sätt.  

 

Det är allmänt känt att man måste lägga ned flera års arbete på ett hantverk för att bli riktigt 

duktig. Jag tänker på Deweys begrepp (1998) ”learning by doing”. Att man måste prova sig 

fram för att bli riktigt duktig och lära av misstagen som man med all sannolikhet kommer att 

göra. Denna teori ”att lära genom att göra” genomsyrar hela vårt liv om man tänker efter. Inte 

minst i vår yrkesutövining som professionella lärare. Att på ett kort lektionspass överföra 

kunskaper som tagit år att tillgodogöra sig är relativt omöjligt att genomföra. Lena Sjöman 

(2004) skriver om att den traditonella lärarrollen ofta utgår ifrån;  ”nu ska jag lära er det här” 

vilket är den vanliga utlärningsformen i skolan. Sjöman menar att det är inte frågan om att 

överföra kunskap utan snarare att skapa förutsättningar för eleverna att kunna upptäcka 
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kunskapen i hantverket.1 Vidare kan man dra slutsatsen att de yttre förutsättningar som 

påverkar elevers möjlighet att kunna upptäcka kunskaper i hantverk kan vara nog så viktiga. 

Att kunna se är väldigt viktigt för att kunna förstå och utföra ett hantverk efter en genomgång 

eller instruktion. Svårigheterna är många när man har en stor klass och ska gå igenom ett svårt 

moment där man lägger vikt vid att eleverna verkligen ser vad man menar och visar på.  

 

Lärande av ett hantverksmoment kan kanske bli effektivare om eleverna tydligt kan se vad 

som händer och därmed förutse vilka åtgärder som krävs i olika faser av momentet. Att 

kunna förutse orsak och verkan kan öka förståelsen för ett hantverksmoment så att 

eleverna inte själv behöver göra alla misstagen för att därigenom lära sig.2 

 

Att lära ut hantverksmoment medförde en stark stress och frustration, speciellt under 

lektionerna då jag kände att min tid spilldes ut på att ge order och direkta svar på frågor. Detta 

strider emellertid mot allt som vi fått lära oss om hur människan lär sig saker ur ett 

elevperspektiv. Eleverna är sökande och törstande efter kunskap men också villiga att gå den 

enkla vägen dit. Därför är det viktigt att i sådana situationer tar sig tid att sätta sig in i hur 

eleven i fråga har tänkt och ofta hittar den svaret på frågan själv och lär sig därigenom bättre 

än om jag ger svaret direkt. Elever i ung ålder har oftast inte hunnit träna sig så mycket på 

området som enligt mig genomsyrar slöjden i mycket hög utsträckning, nämligen den ädla 

konsten av problemlösning. Dessa saker bekymrade mig och jag funderade länge på hur jag 

skulle komma tillrätta med detta. 

 

 Idén till detta arbete föll sig då naturligt under min sista praktik då jag märkte hur svårt det 

kan vara att nå ut med kunskapen som ska förmedlas till eleverna. Att praktiskt visa hur man 

går till väga har också sina brister. Ofta är det svårt att förstå om man inte har fått med sig 

något att relatera till. Det kan också vara så enkelt att man inte ser vad läraren visar, en arm 

eller ett huvud är ivägen för sikten. 

 

Hantverkskunskaper är ofta svåra att visa på och förklara med ord. Detta beror förmodligen på 

att hantverkskunskap inte enbart är en språklig kunskap utan något som man lär kroppen. 

Borg (2001) anser att kunskapen inte alls är ordlös, utan menar att det finns en koppling 

mellan att se och uppfatta:  

                                                
1 Sjöman, Lena (2004) Kunskap i hantverk, Kunskap i det praktiska S.28 
2 Cederblad, Jarl (2007) Learning by observation S.3 
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De språkliga uttrycken finns vid sidan av det som skall demonstreras och det gäller att få 

eleven att både se och uppfatta för att ett lärande skall komma tillstånd.3 

 

Idén började ta form och utvecklades vidare när jag undrade hur jag kan göra för att framställa 

min undervisning på ett informativt, stressbesparande samt inspirerande sätt. Eftersom jag 

varit i kontakt med Power Point tidigare funderade jag kring hur en sådan presentation skulle 

fungera på slöjden. Jag fick iden att göra en arbetsinstruktion där jag skulle lägga tonvikten på 

att visa eleverna ett bildspel med en uppgift som skulle vara enkel, med konkret information 

och inspirerande bilder som skulle visa på ett överskådligare sätt, svårigheter och lösningar på 

problem i arbetsgången. Detta för att få eleverna att arbeta mer självständigt, och därigenom 

minska behovet av min ”onödiga” hjälp. Med detta menar jag frågor som eleverna själva vet 

svaret på. Om alla elever till exempel ska fråga efter vilka verktyg dom ska använda vid varje 

moment, och var de finns, tar detta värdefull tid och det är liknande situationer jag vill 

undvika. Detta borde ge resultat och minska stressmomentet för mig i min lärarroll.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Borg, Kajsa (2001) Intryck-Uttryck-Avtryck S.156 
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Syfte 

Syftet med mitt arbete är att utforska vilka effekter användandet av Power Point i träslöjden 

kan ha för eleverna och mig som lärare.  

 

Frågeställningar 

• Är Power Point ett sätt att presentera undervisningen på ett intresseväckande sätt?  

• Kan man konkretisera undervisningen med Power Point och därigenom öka 

förståelsen hos eleverna och få dem att arbeta mer självständigt?  

• Kan min upplevda stress minskas genom detta? 
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Litteraturstudie 

Kunskapens betydelse 

Människan är en sökande varelse, törstande efter kunskap. Ända från födseln strävar vi efter 

att lära oss nya saker. Kunskapen är vår biljett ut i världen, utan den blir vi aldrig 

självständiga varelser. Alla människor har en naturlig nyfikenhet efter nya spännande, 

utvecklande saker. I lärande situationer har läraren som stor uppgift att göra undervisningen 

intressant. Att väcka denna nyfikenhet hos eleverna bidrar till att göra skolmiljön bättre och 

det är en förutsättning för att lärande kan ske. Enkelt konkret tänkande hjälper oss att ta till 

oss ny kunskap, vidare bearbetar vi denna kunskap, reflekterar och gör om den till vår egen.4 

 

Utifrån Olga Dysthes teorier om inlärning menar hon att i praktiska ämnen såsom bild, slöjd 

är konkreta handlingar i centrum. Man arbetar med att snickra klart sitt arbete för att sedan 

måla det i vackra färger. Hon menar att även där är reflektionen värdefull och viktig, att man 

funderar och sätter ord på vad man gör och varför man gör det. Språket är det viktigaste 

redskapet i skolan för att förmedla kunskap. Det är genom att lyssna, titta, skriva, läsa som vi 

lär oss.5 

 

Eleverna i skolslöjden är ofta mer intresserade av att göra en produkt färdig, än av att lära sig 

hantverksmetoden fullt ut. Att tillgodogöra sig en hantverksmetod så att man behärskar den 

fullt ut hinns oftast inte med och blir därför oftast i bästa fall ett sekundärt mål. Man har helt 

enkelt inte tid att göra misstag, och detta bidrar till att eleverna frågar om de gör rätt 

upprepade gånger under ett lektionspass. Produkten blir i fokus, inte hantverket. En del 

arbetsmoment i skolslöjden är så pass farliga att eleverna helt enkelt inte får göra fel. Det är 

av yttersta vikt att eleverna tillgodogör så mycket som möjligt av informationen och 

kunskapen som läraren ger vid genomgångar. Modet sviker ofta när arbetet går sönder, eller 

ett misstag görs så alstret blir misslyckat. Cederblad menar att det alla elever borde få 

möjlighet att färdigställa och känna sig nöjda över sitt arbete, och att känna tillfredställelsen 

som infinner sig när man behärskar en teknik.6  

 

                                                
4 Dewey, John (1933) How we think. Houghton Mifflin Co S. 248 
5 Dysthe Olga (2003) Dialog, samspel och lärande S.10 
6 Cederblad, Jarl (2007) Learning by observation S.76 
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Det är således viktigt att läraren kan visa på ett tydligt och pedagogiskt sätt vad och vilka 

fallgroparna med en teknik kan vara. Inte bara för elevernas säkerhets skull, utan även för 

deras självförtroendes och skaparglädjes skull, så att arbetet fortskrider på ett sätt som 

minimerar misslyckanden för eleverna.   

 

Problemen med att lära ut kan vara många. Problemlösning ingår i vår vardag dagligen, när vi 

läser kurser på högskolan, när vi ska handla ingredienser till vår middag, hur man ska gå 

tillväga med sin slöjduppgift osv. Eftersom vi all är olika och ser världen på olika sätt med 

olika ögon kan man utgå ifrån att vi lär oss olika också. Problematiken som uppstår kring 

detta i undervisningssituationer då en lärare ska förmedla kunskap till en grupp individer. 

Bortfallet av kunskapen som man presenterar blir ofta stort om man inte kan ta del av andras 

perspektiv. Socialt lärande handlar i stor utsträckning om att kunna se saker utifrån andras 

perspektiv. Och att anpassa sin undervisning så att man når ut till så många som möjligt av 

eleverna.7 Det finns dock många fallgropar när man undervisar elever, speciellt i stora klasser. 

Att anpassa undervisningen så att den passar alla är en stor uppgift som kräver eftertanke. 

 

Fantasiprocessen 

I roll av pedagog finns en risk att man stör eleven i sitt skapande istället för att inspirera och 

stödja densamme. Man talar om fantasiprocessen och hur viktig fantasin är i allt skapande. 

Vygotskij menar att fantasin inte är en förmåga som förunnats vissa människor utan är en 

mänsklig funktion hos oss alla.8 Utifrån detta kan jag se att om man kan stimulera fantasin 

med inspirerande material kan en mycket positiv skapandesituation uppstå. Fantasin 

kombinerar intryck, bearbetar dessa och tolkar dessa till sitt sammanhang.  Den här förmågan 

lägger basen till allt skapande och Vygotskij har vidare menat att: 

 

I själva verket är fantasin grunden till varje kreativ aktivitet inom alla kulturella områden      

och möjlligör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. I denna mening är 

absolut allt som omger oss och som skapats av den mänskliga handen, hela kulturens 

värld, i motsats till naturens, en produkt av den mänskliga fantasin och det mänskliga 

skapandet som bygger på denna fantasi 9 

                                                
7 Ibid. S.16 
8 Vygotskij , L.S. (1930/1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. 
9 Ibid. S.14 



 7 

Kreativitet 

Det här med kreativitet är ganska intressant, allt som vi gör beror oftast på inspiration, så är 

det i alla fall för mig. När man inte är inspirerad blir resultatet ofta ganska torrt och tråkigt. 

Kreativitet är uppbyggt av en stor del inspiration samt en vilja att, i mitt fall tillverka något. 

Oftast ställer man för höga krav på sig själv och inspirationen tar över när man istället borde 

begränsa sitt arbete på en nivå som gör att det blir både roligt utmanande men också 

genomförbart utifrån förutsättningarna. Vi är alla olika och det är viktigt att man lär sig om 

sig själv så man vet vilket sätt man funkar bäst på. 

 

Ett intressant projekt som har genomförts i Sverige 2004-2005 är Slöjdcirkus. En grundtanke i 

detta projekt är ”Att locka barnens och de vuxnas sinnen till att lära, en inspiration och modell 

för en kreativ arbetsform där handen tränas att göra det tanken vill, man ville ta in teater, 

dans, musik men även den tvärkulturella biten”10 Utifrån detta föddes iden till en turnerande 

slöjdcirkus, med handledare och artister som tillsammans skapade en speciell stämning inne i 

slöjdtältet som de turnerade runt med. Enligt undersökningen som gjordes efter den avslutade 

turnén, utvärderades arbetet: 

 

De har erfarit hur snabbt barnen tappar intresset om man tar ifrån dem deras arbete för att         

visa. Det har varit ett tydligt pedagogiskt grepp att slöjdarna har visat på sitt eget föremål 

istället. Här är processen tydligt överordnad produkten. Pedagogik handlar inte bara om 

lärande utan också om påverkan. När låter man sig påverkas? Dels påverkar stämningen, 

vilket innebär att barn vågar eller blir inspirerade att göra för dem nya saker. Dels påverkas 

barnen av att se läraren göra saker.11 

 

Vidare antyds det att effektivt lärande innefattar att alla sinnen ska stimuleras.  

Kopplingen mellan slöjd och cirkus är unik. Avsikten med Slöjdcirkus är att alla sinnen 

stimuleras, att både det konkreta och det konstnärliga inslaget blir en del av 

helhetsupplevelsen. Teatern och musiken uppfattades som ett sätt att liva upp det hela. 

                                                
10 Björkdahl Susanne & Kärrby Gunni (2004) Utdrag ur sammanfattningen om: Slöjdcirkus, att iscensätta ett 

estetiskt lärande S. 
 
11 Ibid. S 14 
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Musiken, teatern, dansen uppfattades sin inspirerande och fantasieggande. Detta gav 

barnen lust att lära12 

 

Dahlqvist menar att mellan kreativitet och fantasi ofta sätts likhetstecken. Detta är enligt 

honom inte korrekt. Att utveckla ny information ur ett redan känt material hamnar ofta som 

undantag, vilket det inte borde. Det borde förefalla rätt naturligt att kreativitet, 

uppfinningsrikedom, när man får idéer ligger ganska nära denna typ av tankeprocess som går 

ut på att utvinna nyskapande idéer.. Ändå är det de konvergenta och reproduktiva 

tankeprocesserna som uppskattas mest i dagens skola. Detta kan bero på att skolan 

förespråkar enlig Dahlqvist en förmedlingspedagogik. Vilket innebär att eleven fylls med 

kunskap av läraren, istället för att läraren får ”tända en låga”. Om man ska uppmuntra eleven 

att arbeta mer självständigt ställs nya krav på läraren. Det är ett stort arbete att förbereda 

eleven mot att tänka självständigt och undersökande.  

 

När man befinner sig i en kreativ process, kan ofta målet överstiga både medlet och 

färdigheten. Marner13 skriver om Flowkanalen och att det bör finnas en balans mellan 

utmaning och färdighet för att ligga i den kreativa zonen. Jag själv har märkt hur min 

inspiration och kreativitet blir lidande av för hög utmaning för då blir resultatet inte som man 

hade tänkt sig och man blir nedslagen i sin självkänsla. Detta påverkar naturligtvis eleverna 

också. I skolslöjden ställs man kontinuerligt inför denna balans mellan utmaningen ( I detta 

fall hyllan) och färdigheten. Blir uppgiften för komplicerad, faller också kreativiteten. Denna 

balans är svår att hitta i en klass när diversiteten mellan kunskapsnivån, färdigheterna och 

intresset är stor. Det kan tyckas uppenbart att en uppgift inte blir fängslande och intressant om 

inte man vet dess förutsättningar. Eleverna är de som blir drabbade i första hand. Vet man inte 

förutsättningarna kan man inte heller utmana dem på ett kreativt sätt (Flowkanalen). Att skapa 

handlar mycket om förkunskaper. Att veta och utmana materialets begränsningar och därmed 

även ens egna. Att som lärare ge en ide till en konkret uppgift, med tydliga ”verktyg” och 

sedan ge utrymme för eleverna att tillföra egna tankar och idéer bör främja kreativiteten och 

väcka lusten att skapa. 

 

                                                
12 Ibid. S.17 
13 Marner, Anders (2005) Möten och medieringar S.36 
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Minnet och lärandet 

Det finns många sätt att komma ihåg saker på. Många människor har lärt sig hur de bäst tar 

till sig information. En del tar till knep, att säga högt för sig själv att man stänger av 

kaffebryggaren, är ett sätt att ”hjälpa” hjärnan komma ihåg. Det beror på inkodningen när vi 

tar in och bearbetar informationen vi presenteras för, lagringen och framplockningen, om vi 

ska minnas bra. Om ett minne är rikt inkodat, dvs om vi har flera kopplingar till det vi kodar 

in, så minns vi det bättre.  

 

Minnet ses av många minnesforskare som en process. Det betyder att ett minne finns uppdelat 

och lagrat på flera ställen i hjärnan. Det gäller alltså att få fram minnesbilderna från olika 

ställen och sedan pussla ihop dem. Hela minnesbilden finns inte lagrad på ett ställe och därför 

kan nyckeln till en episod som är svår att minnas vara en bild, ovanligt ord eller en speciell 

känsla. 14   

 

Att som elev kunna utvinna information vid en praktisk genomgång förutsätter enligt 

Cederblad en viss mån förförståelse från elevernas sida. Är eleven bekant med tekniken eller 

materialet ökar genast förutsättningarna för att ta del av detaljerna som serveras av läraren. En 

elev utan förkunskaper fokuserar på andra saker, verktygens namn, teknikens grundidé etc. 

Cederbad menar att begreppet ”läsa av” vid till exempel en genomgång förutsätter att eleven 

tolkar det visade materialet mot bakgrund av egna erfarenheter i ämnet. Vår förmåga att 

minnas saker är väldigt individuell och Cederblad skriver om hur elever ser handledningen 

som en uppdelning av sekvenser med information, en process med olika steg som eleven utgår 

ifrån när den sedan ska göra om informationen till verklighet: 

 

Om man betraktar svarvningsuppgiften  utgör träklossen i dess obearbetade form en 

startpunkt…Samt en sensorisk representation av den färdiga produkten, slutmålet. Under 

den första fasen av svarvningen formas trästycket helt runt, trästycket centreras, vilket är 

det första delmålet. I nästa handlingsfas grovformas stycket…Resultatet representerar 

nästa delmål och samtidigt utgångsläge inför nästa fas…Slutproduktaen blir det sensoriskt 

specifika målet…15 

 

                                                
14 Levander, Martin, (1995) Psykologi S.245-246 
15 Cederblad, Jarl (2007) Learning by observation S.28 
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Med större inblick i olika sätt som elever har att ta till sig kunskap på, kommer vi lärare ett 

steg längre i vår strävan att nå ut med vår kunskap som vi dagligen förmedlar till eleverna. 

Seendet är centralt när man ska visa på en ”tyst” kunskap som det ofta handlar om i slöjden. 

Cederblad menar att lärande sker på åtminstone två olika nivåer: 

 

Dels sker strategiinlärning där eleven har att lära sig handlingsplanens sekventiella 

uppbyggnad i termer av tydliga delmål.  

 

Dels sker inlärning av beteendet under de enskilda handlingsfaserna så att delmålen 

motoriskt kan uppfyllas. Genom att bli medveten om det önskvärda resultatet, endera i 

form av skiss, mall eller färdig förebild i form av en produkt, kan eleven följa förloppet 

och vara medveten om vad som ska åstadkommas.16 

 

Alternativa arbetssätt 

Bengt Svenssons projekt ”Hyllor och skåp” är  en skriven arbetsgång, där eleverna får 

inspireras av en cd med bilder på slöjdarbeten i fråga. Arbetsgången påminner om mitt tänkta 

arbete där eleverna också uppmanas att arbeta självständigt. Vidare får eleverna instruktioner 

som de själva ska arbeta efter. Avsikten med detta är att ”eleverna ska utveckla en allmän 

händighet, självständighet och skapande förmåga. Instruktionerna är uppbyggda på ett  

liknande sätt som i mitt arbete och riktar sig även till läraren, som ett hjälpmedel i 

undervisningen. Arbetets avsikt är följande: 

 

• Få eleverna att hitta på personliga utformningar på sina arbeten så att de inte blir 

benägna att kopiera av, vad de sett att andra har gjort eller gör.  

• Få dem att kunna göra en tydligt genomtänkt planering innan de påbörjar 

tillverkningen. 

• Få dem att på planeringsstadiet lyckas förutse om föremålet går att tillverka som de 

tänkt sig.  

                                                
16 Ibid. S.30 
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• Få eleverna att använda arbetsmetoder som gör att eleverna inte blir osjälvständiga 

och osäkra under arbetets gång och i behov av att fråga ofta eller att få hjälp med 

utförandet.17 

 

Han anser även att: 

Slöjdandet bör inte bestå i att du ständigt går runt och ger anvisningar. Då jobbar inte   

eleverna under eget ansvar och inlärningen blir dålig. 

Slöjdandet bör istället bestå i att du samlar eleverna till gemensamma diskussioner och 

experiment. Efter dessa bör de så långt som möjligt fatta egna beslut och utföra arbetet 

helt själva. Du ägnar din tid mera åt den sociala kontakten än att hjälpa till och ge 

anvisningar. Då sker en effektiv inlärning.18 

 

Svensson menar dessutom att: 

När man då är framme vid att låta eleverna planera sina arbeten ska man sträva efter att 

planeringsmetoderna ska likna tillverkningsmetoderna i så stor utsträckning som möjligt. 

Detta för att undvika missförstånd i storleksbedömning av alstren i fråga, samt för att 

eleverna själva ska kunna se problem och förtjänster med arbetets utformning i förväg. 

Eleverna bör under denna fas kunna välja föremålets storlek utifrån gällande 

förutsättningar, även form, funktion och tillverkningsmetod. Det är en viktig aspekt att få 

eleverna att själva eller med inspiration från varandra eller läraren, till att själva komma 

med okonventionella idéer.19 

 

 

Styrdokument  

 Jag har tittat på Skolverkets texter och tar stöd i styrdokumenten för mitt arbete. 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, 

nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem.20 

 

I skolslöjden ställs eleverna inför problemlösning via förhoppningsvis kreativa uppgifter. 

Utan nyfikenhet för arbetet blir uppgiften bara en produkt som antagligen inte tilltalar eleven 
                                                
17 Svensson, Bengt. (2004). Hyllor och skåp. S.3 
18 Svensson, Bengt (1993) Skolslöjd med kvalité och personlig prägel S.13 
19 Svensson, Bengt (2000) Hundra år i skolslöjden S. 258-286 
20 Skolverket, (2000) Kursplaner och betygskriterier S.91 
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särskilt. Genom att väcka nyfikenhet bidrar uppgiften till ansvarstagande, förhoppningsvis 

även självständighet och en lust samt i förlängningen förmåga att lösa problem. 

 

Skolan ska i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven självständigt kan:  

tillägna sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och 

informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material21  

utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter22 

 

Genom att skapa kreativa situationer i slöjden vinner förhoppningsvis eleverna kunskaper om 

olika arbetsmetoder och verktyg. I förlängningen så utvecklas ett utbyte mellan elevernas 

reflektioner till lärarens arbetsätt och vise versa. Sker ett informationsutbyte kan 

undervisningen effektiviseras till bådas fördel. 

  

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda 

ny kunskap blir därför viktiga.23  

 

Att eleverna tidigt lärt sig arbeta med PowerPoint är till gagn både för elever och lärare. Vi 

går mot en mer och mer datoriserad framtid där förmågan att ta till sig kunskap på olika sätt 

blir värdefullt. 

 

Stress 

Det är ett stort problem enligt Dahlqvist att elevantalet växer i skolan och klasserna har så 

högt elevantal att det blir svårt för läraren att nå fram och otillräckligheten medför en ökad 

stress24 Hur man upplever stress är olika och det finns en rad specifika lärar-stressorer som 

riktar sig direkt mot lärare. I en studie (1988 Ellmin) där över 2000 lärare deltog, framkom 

bland annat att 41 % av lärarna ansåg att de inte kunde ge eleverna tillräckligt med 

handledning eller hjälp för att lösa deras problem i skolan. Denna stressfaktor kallas tidspress 

i undervisningen25  

                                                
21 Ibid. s. 91 
22 Ibid. s. 92 
23 Skolverket,(2000) Lpo94 S.9 
24 Dahlqvist, Folke, (1998) Kreativitetsteorin S.78-79 
25 Larsson, Gerry & Hyllengren, Christina (1989) Induviduell stressminskning för lärare. S.24 
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Det är viktigt att känna efter själv vad det är som gör en stressad och på vilket sätt detta bäst 

kan avhjälpas. Vi människor upplever stress olika och påverkas till och med positivt som 

negativt av en stressad situation. Vi skiljer oss mellan könen, ålder, etnisk bakgrund osv. Vårt 

civilstånd och våra familjeförhållanden påverkar oss och vår förmåga att hantera stress. Det 

finns många stressfällor som man inte kanske har reflekterat över så noga. Vi människor 

fokuserar ofta på negativa aspekter av problem och ser inte gärna en lösning som kanske finns 

rätt framför oss. I en situation där du agerar stöd bör du fundera kring var problemet sitter och 

inte fokusera på individen i sig. 

 

Hjälpare frågar ofta bara efter negativ information, ofta i tron att problemets orsak ligger i  

någon negativ aspekt hos personen i fråga.26 

 

Så varje människa bör lyfta huvudet och fundera över hur stress påverkar ens liv. Det finns 

dock en bra sak man bör bejaka; man bör ha en strategi för att förebygga stress och 

utbrändhet. Målet för en strategi är att bygga upp rutiner och strukturer för sin situation. Dessa 

ska främja engagemang och därigenom förhindra uppkomsten till utbrändhet. Utbrändhet är 

en följd av stress och känslan av att inte räcka till på tex jobbet, skolan, familjen etc.  

 

Varför ska man då vänta tills utbrändhet uppstår innan man gör någonting konstruktivt åt det? 

Att sätta upp mål för sin verksamhet är ett av flera bra sätt att förebygga utbrändhet. 

Naturligtvis kan man inte förutse och undvika alla situationer där läraren kan komma att 

känna sig frustrerad, utarbetad eller dålig. Men att ha en målsättning kan utvecklas hela tiden 

och det kan förbättra förmågan att reagera effektivt på de påfrestningar som man utsätts för.27 

Att bli utbränd tycks komma som en reaktion på framför allt det dagliga tryck man utsätter sig 

för, stress tex. Det beror mer sällan på tillfälliga kriser. Som lärare utsätts man för ett ständigt 

känslomässigt tryck både från elever och kollegor. Man vill göra ett bra arbete och engagerar 

sig ofta på ett övermänskligt vis i människor som ingår i den dagliga arbetsrutinen. Däremot 

förändras med tiden ens tolerans för denna ständiga stress. Man bör vara medveten om sin 

egen situation och att arbetet i sig ofta ligger till grund för utbrändheten.28 

 

                                                
26 Maslach Cristina (1992) Utbränd. S.31 
27 Maslach Cristina & P.Leiter Michael (1999) Sanningen om utbrändhet. S.138 
28 Maslach Cristina (1992) Utbränd. S.22 
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Det finns några saker man kan göra för att komma till rätta med utbrändhet. Många saker kan 

man göra själv, det är ett högst personligt ställningstagande, men ännu mer kan man göra med 

hjälp av andra. Att dra sig undan när den emotionella påfrestningen är hög är en högst naturlig 

reaktion. Man bör dock inte isolera sig helt. Det finns många värdefulla resurser närmare än 

man kan tro. Människor kan ge så mycket som man inte kan skaffa sig själv, alla gånger. 

Insikt erkännande och feedback, emotionellt stöd, råd och hjälp av olika slag.  

 

Det har visat sig att en lärare, särskilt för emotionellt störda barn, inte kan fungera adekvat 

en längre tid utan någon initierad person att vända sig till, utan direkt tillgång till en 

mänsklig klagomur där läraren får gnälla, rasa uttrycka fruktan och bekänna misstag, 

ställa frågor och formulera sin undran…där den mänskliga klagomuren är noga planerad 

och alltid till hands, där de stödjande personerna är väl informerade, lyhörda fulla av 

medkänsla och förståelse, där blir personalomsättningen bland lärarna påtagligt reducerad, 

även under de svåraste förhållanden.29 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 ibid S. 133-134 
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Metod 

Jag har bidragit själv med erfarenhet från Vfu samt egna upplevelser från vikariat även vid 

handledningsamtal med andra lärare har jag ventilerat problem och idéer på lösningar i frågan 

om min upplevda stress samt visuell presentation i träslöjd. Detta kompletterar den 

litteraturstudie som jag genomfört trots det faktum att det inte finns så mycket skrivit om 

visuell presentation i ämnet slöjd. 

 

Jag har valt att göra ett praktiskt undersökande arbete i form av en fallstudie där jag 

genomförde och utvärderade en PowerPoint presentation med arbetsgång och inspirerande 

bildmaterial. 

Cohen och Manion (1989, s 178) menar att fallstudiens syfte är: 

 

I  grunden är forskning på platsen i syfte att bearbeta ett konkret problem som finns i en 

här och nu situation. Det innebär att de olika stegen under olika perioder alltid styrs och 

kontrolleras via många olika tekniker (till exempel enkäter, dagböcker, intervjuer och 

fallstudier) så att den återkoppling man får kan översättas till förändringar, anpassningar 

och modifieringar för att se till att den pågående processen gynnas på ett långsiktigt sätt. 

 

Fallstudier är en lämplig metod när man ska forska på egen hand. Det är möjligt att undersöka 

ett fenomen kring ett problem under en begränsad tid. En fördel med fallstudier är att 

forskaren kan inrikta sig på att studera en viss företeelse eller händelse, situation och vilken 

inverkan det kan ha på gruppen eller på en själv och vad som avgör att det blir på ett visst sätt 

i en viss situation. Oftast identifierar forskaren ett fenomen, och undersöker kring detta, varje 

situation är unik och kan uppvisa olika drag. Dessa drag är det intressant att undersöka, varför 

blir det så här? Vidare vill man om man genoför en fallstudie visa hur detta påverkar 

genomförandet av idéer eller hur det påverkar hur en organisation fungerar, och i mitt fall 

idéer kring slöjddidaktisk kunskap30.  

 

 

 

 

                                                
30 Bell Judith (1999) Introduktion till foskningsmetodik. S.16 
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Power Point presentationen 

Jag utgick ifrån min planering av examensprojektet som skulle innefatta arbetsområdet ”att 

snickra en hylla, en inspirerande genomgång” och tog digitala fotografier på arbetsgången 

utifrån de metoder i slöjd jag fann lämpliga att gå igenom i denna uppgift. Jag fotograferade i 

närbild för att visualisera svårigheterna i de olika momenten. Jag satte sedan samman 

materialet till en Power Point som jag använde på elever i år 4, samt 5-6. År 5-6 var en 

blandklass med elever från både år 5 och år 6, detta eftersom skolan var så pass liten.  I år 4 

var det 8st deltagande och i år 5-6 var det 10st deltagande. Dessa valdes dels för att det inte 

fanns möjlighet för eleverna i övriga årskurser att delta, och dels för att jag i min profession 

upplever mest otillräcklighet och stress i dessa årskurser. 

 

PowerPoint i grundskolans senare år 

Jag fick möjligheten att prova PowerPoint i de senare årskurserna av grundskolan, detta under 

en knivperiod i år 8. PowerPoint presentationen var då uppbyggd på ett helt annat sätt med 

bilder bara som inspiration för eleverna inför kommande arbetsområde. Jag introducerade 

detta vid terminsstarten 2007. Det arbetet ska ses som en vidareutveckling av detta arbete och 

jag återkommer mer om detta i diskussionsdelen. 

 

Under fyra arbetstillfällen fick eleverna möjlighet att arbeta med detta och sedan utvärdera 

arbetssättet i förhållande till den traditionella undervisningen. Första lektionen blev 

startpunkten för uppgiften och jag gick igenom uppgiftens olika delar med hjälp av min 

Power Point presentation. Jag svarade på frågor som uppkom och gick tillbaka i bildspelet när 

eleverna inte förstod. I slutet visade jag hur min färdiga hylla blev och vad jag hade tänkt på 

under arbetets gång, detta direkt kopplat till bildspelet. Efter bildspelet fick eleverna börja 

arbeta och påföljande lektioner när eleverna fick problem hänvisade jag till bildspelet och om 

eleverna kunde minnas tillbaka och locka fram lösningen på det sättet. 

 

Utvärdering av arbetet 

För att få svar på om eleverna gillade upplägget och kände sig inspirerade av bildvisningen 

valde jag att genomföra en utvärdering av arbetet där eleverna fick motivera och beskriva sina 

åsikter och funderingar kring uppgiften. Se bilaga 2. Jag använde mig av öppna svar i 

utvärderingen och den var uppbyggd på ett sätt som skulle möjliggöra för eleverna att skriva 
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om hur de själva uppfattat uppgiften. Frågorna byggde på hur eleverna tyckt om bildspelet 

och i vilken grad informationen hade uppfattats, och hur mycket dem lärt sig utifrån 

bildspelet, samt hur dem upplevde arbetssättet. Alla elever som var inblandade deltog i 

utvärderingen. Jag inledde utvärderingen med att berätta kort om mitt examensarbete, som 

dem redan var lite insatta i, samt vad jag hade skrivit i utvärderingen för att eleverna skulle 

skriva så utförligt och ärligt som möjligt. Skolan i fråga är belägen en bit utanför Umeå . 

Klass 5-6 är en blandklass där sexorna är från en närliggande skola. Klass 4 är också en 

blandad klass med elever från olika skolor. i båda klasserna fanns elever av båda könen. Ingen 

skillnad har gjorts på detta i undersökningen.  
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Resultat  

PowerPoint år 4 och 5-6 

Verktygskännedom 

Utifrån utvärderingen som genomfördes kunde jag se att eleverna i år 5 och 6 upplevde Power 

Point presentationen i huvudsak som ett bra konkret sätt att visa på ämnesområden i slöjden. 

De flesta eleverna tyckte att genomgången av verktygspraktisk användning var svår att ta till 

sig men ändå bra för att efter bildgenomgången kunde några minnas delar av fakta som sedan 

pusslades ihop med hjälp av andra elever eller läraren. Trots detta var det bara en elev som 

ville se verktygsgenomgången i verkligheten istället. De andra eleverna tyckte att det var 

relativt lätt att ta till sig kunskapen om hur man använder verktygen.  

Alla eleverna i åk fyra visste hur man skulle använda ett strykmått, och ingen ville byta ut 

bildspelets verktygspraktiska information mot en vanlig genomgång i verkligheten. En av 

eleverna tyckte att: ”Man såg bättre hur man skulle göra när bilderna var så stora.” 

 

Skiss 

De flesta eleverna fick användning av sin skiss och hade förstått dess funktion i 

sammanhanget: ”Skissen var bra för att man fick se hur det skulle bli när det var klart” En 

annan elev skrev: ”Skissen var bra för att man inte skulle slösa på träet” Skissen var de allra 

flesta positiva till och hade förstått innebörden och en del av fördelarna med den.  

 

Inspiration 

Alla eleverna tyckte att de fått mer inspiration från bildspelet än andra slöjdlektioner. En 

bidragande orsak var att läraren visade relevant inspirationsmaterial i form av egentillverkade 

alster. Eleverna tyckte att det gav inspiration att se arbetsgången på ett ”nytt” sätt. De flesta 

tyckte att presentationsformen skulle vara med mer på slöjden och ville lära sig genom fler 

bildspel.  

 

Bildspelet 

De flesta elever hade svårt att tänka tillbaka på bildspelet när de körde fast i arbetet och hade 

vid den tiden glömt bort mycket. Eleverna uttryckte att bildspelet var för långt och att det var 
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för mycket information att ta in på så kort tid. Eleverna i alla årskurserna tyckte att 

undervisningen blev för konkret och faktaspäckad. Jag tappade flera av elevers intresse på 

grund av att bildspelet var för långt och komplicerat i sin uppbyggnad för eleverna att minnas. 

Eleverna visste vad de skulle göra men inte varför. 

 

Alla tyckte att bilderna var skarpa och lätta att förstå, en förutsättning för att informationen 

ska gå fram. Hälften visste vad de skulle börja med att göra när bildspelet var slut. De tyckte 

att det var svårt att minnas i vilken ordning man skulle ta de olika momenten och en del tyckte 

att det var svårt att komma igång på grund av tidsbristen på lektionen.  

 

De flesta tyckte dock att det var roligt och ville ha fler bildspel som presentation för ett nytt 

arbetsområde. En elev tyckte att det skulle ha varit bättre att fråga läraren istället för att ha en 

Power Point. Eftersom de flesta eleverna visat på att de förstått och tagit till sig uppgiften och 

arbetat självständigt har bildspelet förmedlat kunskapen på ett konkret sätt.  

 

Divergenser 

Skillnaden mellan år 4 och år 5-6 var stor. Eleverna i år 4 arbetade mer självständigt och 

kunde minnas mera av bildspelet än de i år 5-6. Intresset och engagemanget i år 4 var större 

än i år 5-6. En elev i år 5-6 uttryckte: ”Jag vill inte jobba med det här, jag förstår ingenting.” 

Eleverna i år 4 ville ha fler uppgifter presenterade på detta sätt: ”Det var ett bra sätt att få lära 

sig på”.   

 

Skillnaden mellan pojkar och flickor var inget som undersökningen i huvudsak riktade in sig 

på. Jag fick dock ett allmänt intryck av att flickorna i båda klasserna arbetade i större 

utsträckning utifrån vad de fått lära sig från bildspelet. Flickorna verkade mer mottagliga för 

informationen än vad pojkarna gjorde, detta oavsett årskurs. Många av pojkarna hade ”myror i 

kroppen” och arbetade fokuserat direkt med uppgiften istället för att tänka tillbaka på 

bildspelet när de körde fast. 

 

PowerPoint i åk 7-9 

Under min tid som vikarie i Sävar har jag haft möjligheten att utveckla PowerPoint 

användningen i skolslöjden ytterligare. Knivperioden i åk 8 fann jag lämplig att utveckla med 
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en inspirerande och tilltalande bildspelsgenomgång. Kort kan sägas att den gick ut på att hitta 

elevernas intresse och visa på olika sätt att göra knivperioden personlig för varje individ. 

Olika exempel på knivar visades via projektor och en kort genomgång av grundtanken i 

knivtillverkning. Detta kompletterades ytterligare med en arbetsgång i pappersform och en 

muntlig genomgång av frågor som kom upp. Resultatet av detta blev mycket positivt för min 

del. Jag känner en positiv energi från eleverna och kan hänvisa till arbetsgången vid 

stressrelaterade situationer. I jämförelse med året innan då jag inte arbetade med PowerPoint 

under knivperioden kan jag skönja en mer självständig anda i slöjdlokalen. Enligt muntliga 

uttalanden från eleverna finner de en röd tråd i arbetet och vet vad som förväntas av dem. Jag 

kan se att det sprids ett lugn i klasserna när målen och syftet är tydligt. Om man ställer 

uppgiften att göra en kniv, mot att göra en enkel hylla är det svårt att dra några slutsatser vid 

en jämförelse av arbetet som eleverna utförde. Detta på grund av att  PowerPoint-uppgiften 

som högstadieeleverna arbetade utifrån var främst fantasi och kreativitets främjande, och inte 

uppbyggd som bildspelet i år 4 samt5-6 där en hel arbetsgång skulle förmedlas. 

 

Min analys av lektionerna 

Eleverna har tagit till sig uppgiften och använt sig av bildspelet när de löst uppgiftens delar. 

Det har varit, om jag jämför med tidigare erfarenhet lika stressigt under lektionerna men 

eleverna har visat på bättre förståelse inför uppgiften. En mycket positiv feedback har 

projektet fått från eleverna vilket har medfört god atmosfär och bra arbetsgång i slöjdlokalen. 

Detta har påverkat stressmomenten positivt för mig, och jag har upplevt förutsättningen för 

min insats utifrån detta som bättre. Jag har hunnit med att hjälpa eleverna på ett mer 

tillfredställande sätt med tanke på hur frågornas natur på lektionerna var utformade från 

elevernas sida. Eleverna kunde minnas från bildspelet och utifrån det komma ihåg var 

hammaren hänger istället för att fråga mig. En fråga som skulle vara helt onödig för mig att 

svara på när eleven själv kan leta eller fråga en klasskamrat. Ett positivt tillvägagångssätt när 

det gäller arbetsgången har kunnat lockas fram från elevernas minnen av bildspelet. Genom 

detta har jag ökat situationerna där jag gett eleverna möjlighet att fundera mer självständigt. 

Eleverna har reagerat med bra inställning och en positiv attityd.  

 

Lektionerna har jag upplevt som lugnare, eleverna har effektiviserat sitt arbete utifrån att de 

har kunnat planera bättre när de har vetat vad som förväntats av dem. Jag märkte även att jag 

hade mer tid över att hjälpa eleverna. Detta berodde delvis på att de minns många små bitar av 
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bildspelet vilket medförde att de kunde ta hjälp av varandra och komma fram till rätt lösning 

när dem körde fast. Att ta fram ett annat sätt för att introducera nya arbetsområden än det 

traditionella i slöjd har jag lyckats med. Eleverna har kunnat arbeta självständigt och klarat sig 

bra och självgående. Det visar även utvärderingen som eleverna gjorde, samt den grad av 

hjälp de frågat efter under lektionerna som varit förhållandevis liten. 

 

Resultatet som jag kommit fram till måste ses i relation till begränsningen av tillgång på 

elever. Ett större projekt med fler involverade elever skulle kunna ge större bredd åt projektet 

och en mer rättvis bild av verkligheten. En optimal förutsättning hade varit om jag i egenskap 

av lärare hade haft möjlighet att alltid arbeta med elevgrupperna i fråga. Detta skulle då 

innebära att jag känner mina elever bättre och kan enklare jämföra nivån av stress jag 

upplever och elevernas beteende, förmåga att ta emot information skulle enklare och 

förmodligen bättre kunna kodas av. 

 

Jag drar resultatet att min upplevda stress i klassrumsituationen är beroende av olika 

påverkningsbara faktorer som framkom under denna undersökning.  

Elevernas intresse/motivation bör stimuleras på ett sätt som passar allas förkunskaper och 

nivå annars blir bortfallet av genomgången stort och många ”onödiga” frågor ställs som i sin 

tur leder till en stökig och negativ klassrumsituation. Detta kunde ha undvikts om jag lärt 

känna klasserna bättre före och därefter anpassat undervisningsmaterialet. Vidare kan man dra 

resultatet att bildspel av denna typ lämpar sig bättre i åk7-9. Detta framgick när jag utifrån 

detta resultat testade Power Point i 5 högstadieklasser. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån enkätundersökningens fråga: ”kunde du tänka tillbaka på bildspelet när du körde 

fast?” kan jag se att en uppgift av detta slaget lämpar sig bättre i  högstadiet kanske främst 

eftersom informationen som eleverna kan lyfta ut ur genomgången blir begränsad utifrån 

deras förkunskaper i ämnet. Syftet var att undersöka möjligheten till att använda Power Point i 

skolslöjden och jag finner att det var mer användbart i år 7-9 än i 6års. Min utformning av 

Power Point fungerade bättre som inspiration (7-9) än som arbetsgång (4 och 5-6). Detta 

berodde mycket på min utformning av bildspelen. En Power Point som inriktar sig på att vara 

en arbetsbeskrivning bör vara mycket tydlig och konkret för att fungera i de lägre åldrarna. 

 

Det skulle vara intressant att veta mer om eleven som ville ha en vanlig genomgång istället. 

Om jag hade varit lärare för dem och vetat mer om eleverna skulle detta arbete ha gett mer 

information. Eleven som inte uppskattade bildspelet kanske hade svårigheter som jag inte 

visste om. Eleven hade kanske uppskattat bildspelet mer om arbetsgången varit anpassad mer 

efter eleverna som individer. Jag har riktat min uppgift mot elever som grupp eftersom jag 

inte vet så mycket om just dessa elever. Detta medför ett bortfall i sig. Enligt Dahlqvist så kan 

man inte förändra något, åtminstone inte till det bättre, utan att det finns en bra funktionell ide 

bakom.31  

 

Resultatdiskussion 

De flesta människor håller med om att stress är något som vi möter dagligen. Vissa människor 

fungerar bättre under stress, vissa gör det inte. 

 

En arbetsbörda, emotionell eller fysisk, som överstiger vad en människa orkar med är 

precis vad man menar med stress32 

 

För att undvika negativ stress måste alltså arbetsbördan minska. En viktig aspekt borde då 

vara att man har god kontakt med eleverna. Det hade varit en fördel om jag hade haft 

möjlighet att lära känna elevgruppen mer ingående och därigenom fått en bättre förutsättning 

                                                
31 Dahlqvist, Folke, (1998) Kreativitetsteorin S.78-79 
32 Maslach Cristina (1992) Utbränd. S.53 
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att anpassa min uppgift. Detta är emellertid ingen omöjlighet när jag börjar arbeta som lärare. 

Det har uppdagats för mig att den mesta stressen och otillräckligheten sitter hos mig, läraren. 

En väl igenomtänkt uppgift har även den sina bristande punkter. 

 

Att komma till rätta med stressen på slöjden är en tuff uppgift. Alla vill så mycket och alla vill 

göra klart sina alster så fort som möjligt. Människor hanterar stress olika och jag inser att 

desto mer jag är ute i skolor och undervisar hur den påverkar mig. Att lägga upp en strategi 

för att hantera stress i situationer kan vara en bra början. Jag anser att jag har reagerat 

effektivt på de påfrestningar jag har utsatts för och jag har arbetat mot att utarbeta en strategi 

för att förebygga stressen som jag upplever i skolan. 

 

En stor negativ aspekt av projektet var att tekniken krånglade. Projektorn gick varm och 

datorn skar ihop osv. Detta problem som ofta står ivägen för en god undervisning. 

Förhoppningsvis finns det datorer i framtiden som inte hänger sig och trasslar, diabildernas tid 

kanske inte är förbi ändå? 

Arbetet kring att minska stressen för mig i min lärarroll kommer att ta tid. Jag har insett att ett 

väl fungerande koncept bör vara baserat främst utifrån elevernas förutsättningar att lyckas i 

undervisningen.  Jag sitter med facit i hand och vet att min uppgift skulle ha delats upp i 

mindre delmål. En genomgång per lektion som inte varit lika lång, lika full med fakta skulle 

ha fått eleverna mer inspirerade och de skulle ha förstått mer av innehållet. Eleverna fick svårt 

att pussla ihop bitarna när de skulle börja arbeta och tyckte att det skulle ha varit bättre att få 

uppgiften uppdelad i mindre block. En snabb genomgång av arbetsordningen efter bildspelet 

kanske hade förtydligat ännu mera. Naturligtvis måste man prova olika sätt att undervisa för 

att hitta saker och bitar som passar en själv som lärare och som man tycker fungerar bra.  

 

Svensson menar att det är viktigt att eleverna blir vana vid arbetsformer såväl som material 

och tekniker. ”Detta för att hålla intresset vid liv, genom att hela tiden inspirera dem till nya 

intressanta idéer inom de aktuella material och teknikområdena.” 33 Eleverna var inte så vana 

vid arbetsformen Power Point och var inte bekanta med detta sätt att arbeta. Arbetsgången när 

man arbetar med Power Point blir speciell och det tar nog ett tag att komma in i hur man ska 

tänka. Många elever kanske bara var förvirrade och kunde inte se sambandet med bilderna 

                                                
33 Svensson, Bengt. (2004). Hyllor och skåp. S.1 
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och verkligheten. Jag tror att resultatet definitivt hade påverkats om eleverna hade varit mer 

bekanta med Power Point. Svensson skriver att: 

 

Elevernas planeringsmetoder bör vara så konkreta som möjligt, för att eleverna ska kunna 

förstå vad som är utförbart och hur det färdiga föremålet kommer att bli.34  

 

Att arbeta konkret med slöjd har många fördelar. Detta var även något som jag fick höra 

under praktiken men som jag fick tillfälle att utöva fullt ut nu under detta arbete. Även här 

skulle jag ha fått ett mer tillfredställande resultat om jag kände eleverna bättre och hade då 

kunnat anpassa metoderna, upplägget och utformningen på ett lämpligare sätt. 

 

Skillnaden mellan årskurserna, och hur eleverna tog sig an uppgiften var stor. En orsak till 

detta kan vara att eleverna i år 4 kanske fick mer pedagogisk hjälp av mig vid bildspelet 

eftersom de är yngre och oerfarnare. Jag bemötte förmodligen eleverna i år 5-6 på ett mindre 

utförlig vis, då jag förutsatte att de kunde mer om slöjd. Vilket de kanske inte gjorde. 

Eleverna i år 4 verkade mer mottagliga och det kan ha berott på att de fick en mer pedagogisk 

start, eller att de var en mottagligare grupp.  Förståelsen för uppgiften och förmågan att ta in 

och ta till sig information utvecklas mer och mer allt med årskurserna och denna uppgift 

visade på mångsidighet eftersom att den gick att genomföra även i de lägre årskurserna. 

Eleverna anpassade uppgiften efter deras egen förmåga och slutprodukterna blev personliga 

och olika. Detta stämmer väl överens med Svensson som menar att ”för att stimulera 

elevernas intresse för slöjdämnet, är det viktigt att du lyckas få dem att skapa egna idéer, 

ämnet blir därigenom långt mer utvecklande för dem.”35 

 

Utifrån Svenssons ”Hyllor och skåp” och de fakta som presenterats tidigare i 

litteraturgenomgången, har jag också märkt att eleverna fungerar bra när man samlas till 

diskussioner och undersöker varför saker blir på ett visst vis tillsammans.  

 

Ömsesidighet handlar om att mötas. Det är bara möjligt om båda parter är överens om vad 

man pratar om men, också att det ur barnets synvinkel är relevant och meningsfullt. Möten 

med barn kan äga rum när pedagoger får ”tillträde” till barnens värld,,dvs deras tankar, 

                                                
34 Svensson, Bengt. (2004). Hyllor och skåp S.28 
35 Ibid. S 28 
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upplevelser och erfarenheter. Denna värld finns inte enbart lagrad i barnets medvetande 

som man får tillgång till genom att fråga på ett visst sätt, utan den skapas och omskapas i 

dialoger med vuxna och andra barn.36 

 

Jag som lärare ska naturligtvis lära ut kunskap, men är det så att eleverna lär sig minst lika bra 

på egen hand om de bara sätts in i arbetsgången. Jag håller med Svensson när han skriver om 

vikten av planering och utförande. Det verkar som att en av vinsterna med PowerPoint är att 

eleverna får en bra överblick på arbetet de ska uträtta och kan i den fasen reflektera över hur 

de själva vill lägga upp arbetet, materialåtgången, mängden virke osv. Genom detta får 

eleverna en egenkänsla för arbetet, de gör arbetet till deras eget och min roll i planeringen 

minskar. Utvärderingen som eleverna fick göra kan vara ett positivt inslag med tanke på att 

eleverna inte känner mig sedan tidigare, och har inga känslomässiga band som skulle påverka 

det dem skriver i utvärderingen. Detta gör utvärderingen mer ärlig. Möjligheten att använda 

sig av alternativa undervisningsmetoder finns och Power Point var bara en av dem. Ett 

bildspel kräver minst lika mycket arbete som en vanlig genomgång och kan i detta fall bäst 

ses som ett verktyg i kombination till den praktiska genomgången.Ett komplement för att 

eleverna sedan ska kunna komma ihåg och locka fram kunskapen som presenterats för dem.  

 

Att verbalt förklara hur en rörelse ska gå till har i regel mycket liten effekt. Eleven måste 

ju då försöka översätta orden till en rörelse och detta är svårt. Det är ju både lättare och 

effektivare att i stället få se rörelsen.37 

 

Att kombinera både verbalt och visuellt är naturligtvis att föredra när man ska visa ett 

praktiskt moment som detta. Jag tror vidare att det är av yttersta vikt att man utvärderar sin 

undervisning för att få uppdagat brister och förbättringar. Utifrån resultatet i denna uppgift har 

jag märkt att om man ska introducera ett arbetsområde, moment eller hur ett verktyg används, 

är en viktig del att sätta sig in i var eleverna befinner sig. Annars missar man varandra och når 

inte fram med kunskapsutbytet som måste ske för att man ska kunna förstå varandra. Det är 

viktigt att eleverna får träna sig i problemlösning, dels för deras egna lärandes skull men även 

för att minska träslöjdslärarens stressiga situation. Man bör anpassa och konkretisera 

undervisningen utifrån deras förutsättningar.  

                                                
36 Lindahl, Ingrid (2002) Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet. S. 174 
37 Uneståhl, Lars-Erik (2000) Självkontroll genom mental träning S.28 
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Slutord 

Jag känner att jag har kommit en bit på väg i detta arbete och jag hoppas att eleverna själva 

utvecklas som en följd av det. Ett bildspel verkar inspirerande för eleverna i detta fall.  Det 

inbjuder i förlängningen eleven mot att tänka självständigt och undersökande, även om eleven 

följer en arbetsgång så finns möjligheten att tillverka, i detta fall en hylla, som ser ut hur 

eleven vill. Vidare skulle man kunna tänka sig att ha en dator i slöjdsalen där eleverna  kunde 

gå in och bli inspirerade. Man kan tänka sig ett mappsystem med olika enkla uppgifter som 

eleverna själva kunde lära sig av och på så sätt göra kunskapen till deras egen. Om det var 

något de inte förstod, kunde eleverna gå tillbaka själva och titta i anvisningen. Detta skulle 

spara mycket tid som ibland lärare inte har. Att inspireras är en viktig del i läroprocessen 

enligt mig. 

 

Jag kommer att ta med mig bitar ur denna uppgift som jag genomfört och utveckla min ide 

vidare när jag börjar arbeta. Jag kommer i framtiden att arbeta mot att konkretisera min 

undervisning på fler sätt än bara med hjälp av Power Point, bryta ner det viktigaste av fakta 

och lyfta fram det, och det hjälper mig och eleverna att hitta en fungerande undervisning där 

vi alla i klassrummet mår bra och utvecklas på en gynnande sätt för alla. Jag kommer 

definitivt att använda mig av Power Point igen, och det har varit en mycket givande uppgift 

att ta sig an.  
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Enkätundersökning 

 
Förstod du utifrån bilden på strykmåttet hur du sedan skulle använda det? 
                
 
 
 
Skulle du hellre ha velat att jag visade hur man använde det i verkligheten, 
varför/varför inte? 
 
 
 
 
 
Kände du dig mer eller mindre inspirerad än du brukar att börja jobba jämfört 
med när läraren i slöjd visar som ”vanligt” framme vid tavlan (Sätt kryss på linjen) 
 
 
 
  Inte mer än vanligt!    Mer än vanligt! 
 
 
Varför blev det så tror du? 
 
 
 
 
 
Skulle du vilja att jag gör fler bildspel till nästa lektion, varför/varför inte? 
 
 
 

 
 
 
Kunde du se bilderna bra, var dem skarpa lätta/svåra att förstå? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Visste du vad du skulle göra när bildspelet var slut? 
 
 
 
 
 
Varför tror du att du skulle göra en skiss, fick du användning av den? 
 
 
 
 
 
Kunde du tänka tillbaka på bildspelet när du körde fast? 
 
 
 
 
Nämn något som du tycker kunde ha varit bättre! 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga tankar och synpunkter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din tid!    Johan Eriksson 


