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Sammanfattning
Syften med arbetet var tudelat, dels en skriftlig del med syftet att utreda vad som kan göra 

det svårt för elever att följa de instruktioner de får använda sig av i den textila slöjden. Dels 

en alternativ del som innefattar utformandet av ett hjälpmedel som elever fått ge sin respons 

på och därmed blivit delaktiga i det slutgiltiga utformandet. Frågeställningarna har varit: 

Vad kan vara svårt för elever att förstå i instruktionerna? Vad skulle kunna göra dessa lättare 

att förstå? Hur ska ett hjälpmedel konstruerat utifrån mina antaganden och analyser bli en 

tillgång för eleverna? Studien har utförts genom att göra en analys av 

klädsömnadsinstruktioner samt kvalitativa intervjuer med elever. Intervjuerna visar att det 

fanns en samstämmighet mellan analysen av klädsömnadsistruktioner om vad som kan vara 

svårt för elever och vad de själva anser är svårt. Däremot så är det ändå inte självklart att ett 

hjälpmedel producerat utifrån detta blir en tillgång för eleverna.  En lärdomsrik 

slutreflektion är att det textila ämnet har en stark tradition av ett arbetssätt som baseras på 

steg-för-steg instruktioner och att ett hjälp- eller läromedel som skulle innebära ett annat 

arbetssätt hade kanske tjänat den textila slöjdens elever bättre.
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Inledning
Det är tidig vintermorgon och i ett litet klassrum någonstans i Umeå surrar ett tiotal 

symaskiner i skev takt med varandra. En av maskinerna varvar upp för att sedan snabbt 

stanna till igen. Eleven lyfter upp pressarfoten, studerar sömmen och vänder sig om. Blicken 

flackar över lektionssalen, söker efter läraren. Eleven verkar överlägga med sig själv och 

beslutar sig till slut för att göra ett försök till, utan att tillkalla lärarhjälp.

Kanske ska man passa sig för att dra för generella slutsatser av en specifik händelse, men 

jag hade svårt att skaka av mig känslan jag fick vid det där tillfället. I flera av mina möten 

med elever och lärare på en högstadieskola i centrala Umeå var det som att det fanns ett gap 

mellan å ena sidan vad läraren trodde sig förmedla och å andra sidan vad elverna verkade ta 

till sig. En diskrepans mellan vad läroplanen vill uppnå och vad slöjdeleven lämnar 

klassrummet med. Jag fick känslan av att instruktionerna och det språk dessa instruktioner 

innehöll distanserade eleverna snarare än engagerade dem. Det tillsammans med elevernas 

egna tolkning av ämnets bedömningsgrunder – att det ska vara dåligt för betyget att be om 

hjälp – gjorde att klassrummet fick en underlig balans. För vad blir egentligen lärarens roll i 

klassrummet om eleverna känner sig tvingade att lära genom ett slags trial-and-error-system 

där all handledning förvandlas till avdrag i betygsbedömningen?

Många år har passerat sedan jag inledde mina studier vid Lärarprogrammet på Umeå 

Universitet. Min allra första kurs låg utanför Lärarprogrammet. Det var en kurs i 

statsvetenskap och de första veckorna var en riktig mardröm. Jag kände mig bortkommen i 

den nya världen. Hur skulle man egentligen ta in kunskap? Det språk och den diskurs som 

användes på universitetet förvirrade mig till en början, men så långsamt lade sig paniken 

och jag accepterade att det fanns ett sammanhang att lära sig av, snarare än att försöka 

pränta in varje detalj. Det var dock några år senare, när jag kom till mitt första moment i min 

textila slöjdinriktning, jag för första gången kände mig hemma på universitetet. Nu kunde 

jag äntligen både förstå och själv prata det språk som rådde. Det språket är inte lika 

självklart för alla och att lära sig en helt ny termonologi, som man kanske inte förstår, kan 

vara en konstant uppförsbacke. Det om något visade mina erfarenheter från praktiken.

I kursplanen för slöjd står att slöjdämnet ska bidra till begreppsbildning, men också ge 



kunskaper om hur instruktioner och mönster tolkas och om hur redskap, verktyg och 

maskiner fungerar. Eleven ska också ges möjlighet till hög grad av självständighet. 

Undervisningen ska dessutom sträva efter att uppnå att eleven får en tillförsikt till sin 

förmåga att slöjda. Ur bedömningssynpunkt trycker kursplanen på elevens förmåga att 

kunna arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller andra beskrivningar – precis som 

elevens nivå av självständighet i arbetet. I samklang med kursplanen visar den  Nationella  

utvärderingen -03 (NU-03) att lärare vid bedömning fäster vikt vid elevernas förmåga till 

självständighet. NU-03 visar också att man i ämnet slöjd ofta följer en färdig 

arbetsbeskrivning.  

Under mina praktikperioder har jag känt igen mig i bilden som målas upp av kursplan och 

nationella utvärderingen. Men en aspekt som jag inte känner kommit fram är att eleverna 

ofta verkar ha svårt att förstå de instruktioner de har tillgång till för att vara självständiga. 

Det är ett problem då det inverkar på betygsbedömningen. Men också ett problem för skolan 

då den misslyckats med att förmedla den kunskap eleverna behöver för att kunna känna sig 

(och vara!) självständiga. Jag tänker mig att det kanske skulle kunna finnas en nyckel till att 

göra de läromedelssystem som lärarna använder sig av idag mer tillgängligt för eleven.

När man ser tillbaka på den textila slöjdens bakgrund finner man redan där en pedagogisk 

tanke kretsande kring självständighet. För mig är det blandade känslor i att det hundra år 

senare har samma fokus. Man kan undra varför fokus ligger på just självständighet och inte 

på andra kvalitéer eller kunskaper. Jag känner mig inte helt tillfreds med att underbygga en 

tradition jag inte vet om jag finner så viktig som seden påbjuder. Men då det ligger i 

elevernas intresse att kunna visa på denna självständighet är det en självklarhet att de 

behöver få bästa förutsättningar för att kunna göra detta. 

Min tanke är att kunna utforma ett slags redskap eller resurs för elever som kan fungera som 

ett hjälpmedel till att förstå klädsömnadsinstruktioner bättre. Ett sådant hjälpmedel kanske 

är ett quickfix snarare än en lösning på ett pedagogiskt problem, men det är i alla fall ett steg 

på vägen eller i bästa fall ett steg mot en lösning. 



Syfte 
Arbetet består av två delar. Den skriftliga delen har som syfte att utreda vad som kan göra 

det svårt för elever att följa de instruktioner de får använda sig av i den textila slöjden. Som 

den alternativa delen i arbetet utformas sedan ett hjälpmedel som elever får ge sin respons 

på. 

Frågeställningar
Mina frågeställningar för den skriftliga delen är:

 

Vad kan vara svårt för elever att förstå i mönsterinstruktionerna?

Vad skulle kunna göra dessa lättare att förstå?

Hur ska ett hjälpmedel konstruerat utifrån antaganden och analys bli en tillgång för 

eleverna?

Avgränsningar
För att avgränsa arbetet kommer jag att koncentrera mig på de instruktioner och mönster 

eleverna använder sig av i klädsömnad i grundskolans senare årskurser.



Bakgrund 
Anna Hierta Reitzius, Hulda Lundin; Maria Nordenfelt och Andrea Enroth var alla 

verksamma i slöjdens barndom.  De spelar alla fyra en betydelsefull och central roll i 

skolhistorien med sina handböcker för praktiskt utbildning som tjänade som kurslitteratur 

och hjälpmedel för lärarinnor för att ge en homogen utbildning oberoende av var de själva 

utbildats. Dessa handböcker är en del av sin tid, med allt vad det innebär i 

kunskapsvärdering och fostran. En kärna i de praktiska ämnena var att eleven efter skolgång 

självständigt skulle kunna använda sina kunskaper till att sköta hus och hem. 

Liksom den textila slöjdens kunskaper har också dessa slöjdens pionjärers pedagogiskt 

utgångsläge gått i arv. Den textila slöjden präglas än i dag av sina föregångares grundsyn på 

självständighet. (Trotzig: 1997:17, 25, 34, 50, 63f, 106f) 

Styrdokument och läromedel
Slöjdämnet ska ge eleven med begreppsbildning, kunskaper om hur instruktioner och 

mönster tolkas, om hur redskap, verktyg och maskiner fungerar och möjlighet till hög grad 

av självständighet. Dessutom ska undervisningen sträva efter att uppnå att eleven får en 

tillförsikt till sin förmåga att slöjda. Ur bedömningssynpunkt ska elevens förmåga att kunna 

arbeta efter instruktioner, ritningar, mönster eller andra beskrivningar tas i beaktande samt 

elevens nivå av självständighet i arbetet (Skolverket: 2000). Även i praktiken fäster lärare 

mycket stor vikt vid  elevernas förmåga till att arbeta självständigt, kunna följa instruktioner 

och ta eget ansvar. (Skolverket: 2004: 75)

Styrdokument, skollag och läroplaner trycker alla på att elever ska ha inflytande över och ta 

ansvar för sin utbildning i aspekter som undervisning, kursval och ämnen. De framhåller 

vikten av att denna rättighet tillvaratas. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet finns 

det också angivet att läraren har som ansvar att erbjuda olika arbetssätt och arbetsformer. 

(Lärarnas riksförbund: 2003: 14; 23f)

Eftersom läromedelstillgången i det textila slöjdämnet i skolorna är begränsat så 

kompenseras detta genom ett läromedelssystem bestående av material tillverkat av lärarna 

själva, material tillverkat för undervisning och material tillverkat för/av den kommersiella 



marknaden. (Lindmark: 2008; Skolverket: 2006) Motivet till de olika läromedlen varierar 

mellan fakta och inspiration. De olika läromedlen fyller olika funktioner genom att ge 

faktakunskaper, uppdaterad information eller perspektiv och variation som kan väcka 

intresse för ämnet. Samtidigt som det balanseras mot ekonomiska resurser och pedagogisk 

grundsyn. (Skolverket: 2006)

I slöjdsalarna finns det en stor mängd arbetsbeskrivningar och mönster. (Lindmark: 2008) 

Att arbeta efter arbetsbeskrivning är ett av de vanligaste arbetssätten på den textila slöjden. 

76% av eleverna i textilslöjd uppger att de arbetar efter skriftliga steg-för-steg instruktioner. 

(Skolverket: 2004: 56f ) 

Läsning av instruktioner 
Ett problem med instruktioner är att de ofta blir otydliga då man av ekonomiska skäl 

komprimerat de bilder som ska förmedla information.(Ander: 2003:280ff) Utan ett 

harmoniskt samspel mellan text och bild i bruksanvisningar och läromedel blir det svårt för 

läsaren att lära sig något. (Bergström: 2007:289) 

När man läser en text rör sig ögonen i vad som kallas saccadiska rörelser, ögat stannar till 

för att fixera ett ord och läser samtidigt omkringliggande ord. De saccadiska rörelserna 

innebär att när man inte förstår ett ord i texten hoppar hjärnan över det för att sedan skapa 

förståelse utifrån sammanhanget. (Bergström: 2007:132).  Texten och bilden i instruktioner 

kan vara för komprimerad för att skapa denna förståelse. I ett ämne där förmågan till 

självständighet är avgörande och det frekventa användandet av instruktioner är 

genomgående är det ett alarmerande problem.

Information och kommunikation
En del i att vara lärare är att kommunicera information till sina elever.  En förutsättning för 

lärande är kommunikativa processer. (Dysthe: 2003) Skolan idag är mångfacetterad i 

aspekter som etnicitet, klass och social bakgrund. (Uljens: 1997) Som lärare är det viktigt att 

utforska hur man kan kommunicera kunskap och lärande då varje människa uppfattar välden 

på sitt sätt och eftersom tilltro, interaktionsformer och miljö ger ett djupare och bredare 

lärande som är kopplat till självutveckling och möjlighet att växa intellektuellt och 



individuellt. (Skolverket: 2002:14, KK-stiftelsen: 2000:96)

Läromedel är bara en faktor av många i en undervisningsprocess och kan därmed inte vara 

ensamt ansvarigt för att kunna komma elever till gang. Ett läromedel som inte ger intrycket 

av att vara helomfattande uppmanar genom att vara ofullständigt till lärare och elever att 

utforska olika tillvägagångssätt eller svar. ( Porko- Hudd: 2005: 257f)

Bildens pedagogiska tillgång
En del av läraryrkets kärna är att till elever kommunicera ett budskap så lättförståligt som 

möjligt. Att göra budskapet så aptitligt som möjligt är eftersträvansvärt då det underlättar 

utbildningen (Ander: 2003:17) Den informativa bildens förmåga att förmedla och förtydliga 

och universella språklighet bör vara en del av det pedagogiska programmet. (Ander: 

2003:22, Wetterholm: 1992: 7f) 

Generellt används bilder sällan i undervisningen trots att de är en källa till information och 

kunskap. Ofta dominerar det skrivna ordet som källa till infomation.( Waern, Petterson & 

Svensson:  2004) trots att inlärning effektiviseras ju fler sinnen som används samtidigt. 

(Ander: 2003:22) Jan-Erik Ander skriver:

Ren text är ofta alltför abstrakt för att klara sig ensam i informations-

sammanhang, Bilder talar sällan för sig själva. Kombinationen av ord, bild och 

form är klart effektivare än varje “verktyg” för sig självt. (2003:22)

Genom att använda sig av bilder kan komplicerade fakta bli försteålig. Visualiserande 

böcker berättar i både bild och ord, därmed förstås helheten bättre eftersom båda 

hjärnhalvorna stimuleras genom text och layout.(Ander: 2003:270ff) Att använda sig av 

typografi, färg och form lockar inte bara till läsning, det ökar också förståelsen för den 

information som förmedlas. (Ander: 2003:12) 

Bo Bergström skriver: 

Text och bild har dessutom var för sig olika tempon. Vi har en tendens att stanna 

längre vid texten än bilden eftersom läsning är en ganska omständig procedur. 



Bilden har däremot en förmåga att gå direkt in och beröra andra skikt hos 

betraktaren än vad ord kan. En bra kombination innebär därmed att text och bild 

tillsammans får ett mer enhetligt och gemensamt tempo som lyfter fram 

budskapet bättre. (2007: 288)

Utforming av ett bildbaserat hjälpmedel
I utformningen av ett bildbaserat hjälpmedel eller annan typ av visuellt buren information 

kan det vara bra att tänka på att ett nytt medium inte behöver utesluta ett gammalt. (Ander: 

2003:43) Ett hjälpmedel kan därmed vara ett komplement till något som redan extisterar. 

Man bör ta ställning till hur, var och för vem hjälpmedlet kommer att vara till för. Vilka 

erfarenheter har mottagaren? Vilken konvention har kommunikationen? (Fiske: 1997:80f ; 

Bergström: 2007:130) Vanans makt är stor; ett uppslagsverk är väldigt effektivt när det 

kommer till att snabbt få den information man behöver. (Ander: 2003:43) Om behovet av 

konventioner i kommunikation skriver John Fiske:

Redundans är det som är förutsägbart eller konventionellt i ett meddelande./---/ 

Redundans är inte bara användbart vid kommunikation, den är absolut 

nödvändig. I teorin kan kommunikation utan redudans äga rum, men i praktiken 

är de situationer där detta är möjligt så sällsynta att de närmast är obefintliga. 

Viss redudans är nödvändigt för praktisk kommunikation. /---/ Konvention är en 

betydande källa till redundans och därmed till enkel avkodning (1997:22ff)

Regeln om att ett bra koncept håller och känns igen är lika sant när det kommer till 

teckensnitt. Det är lättast att läsa de typsnitt ögat sett förr, Times och Nimrod är två av de 

teckensnitt som används mest i böcker och tidningar. (Bergström: 2007:132)  

När man lägger text mot en bakgrund bör man ta i beaktande att läsbarheten är i relation till 

kontrasten mellan bokstäver och bakgrund. Dessutom så är negativ text, ljus text på mörk 

botten,   svårare att läsa än positiv text, mörk text mot ljus botten. För att förbättra 

läsbarheten av text mot bakgrund kan man ge den en kontur så att den blir mer synlig. 

(Bergström: 2007:136f)



Färgval kan göras utifrån lika premisser, en funktionell färg stödjer och förbättrar 

kommunikation men är kanske inte lika fångande som en ickefunktionell färg som kan fånga 

läsarens intresse. Man bör dock undvika att kombinera komplementfärger eftersom de kan 

störa varandra.  (Bergström: 2007:137, 256, 258) I valet av färger kan man använda sig av 

färgcirkeln för att få en översiktlig mall för färgsammanställningar. Olika val ger olika 

uttryck, färger inom en och samma kvadrant ger ett intryck som kallas viskande färger. 

Färger från angränsande kvadranter mer ett mer livligt intryck och kallas talande färger. 

Färger som ligger mitt emot varandra i kvadranter ger ett skrikigt intryck. passar bra ihop 

och ger ett viskande intryck, färger från angränsande kvadranter ger ett ett mer livligt 

intryck. (Bergström: 2007: 262f)



Metod
Enligt Lantz (1993) har jag valt undersökningsmetod och intervjuform utifrån syftet med 

examensarbetet, jag har valt en kvalitativ metod och intervjuform. 

Kärnan i en kvalitativ intervju är att få en så fullständig och komplett bild som möjligt om 

det intervjun ämnar att undersöka. Kvalitativ intervju är ett lämpligt metodverktyg för att 

synliggöra elevers attityder, värderingar eller förkunskaper. Karaktären av en kvalitativ 

intervju är sådan att då endast frågeområderna är bestämda så varieras frågorna som ställs 

utifrån vad den intervjuade tar upp. (Johansson & Svedner: 1996) . Det kvalitativa metoden 

passar undersökningen då jag är ute efter att öka min förståelse för elevers svårigheter med 

klädsömnadsinstruktioner. 

Forskningsetik
Inför, under och efter intervjuerna har de Forskningsetiska principer inom 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (2002) fyra krav om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande tagits i beaktande. Kraven har uppfyllts genom 

informationsbrev till rektor och lärare som godkänt deltagande för de elever som är under 15 

år. Eleverna har i anslutning till intervjuerna fått godkänna och fått möjlighet att avstå sin 

medverkan. I uppsatsen finns ingen information om vilka de elever som deltagit är eller 

vilken skola de går på. Resultatet från intervjuerna används endast i forskningssyfte.

Urval
Urvalet till instruktionsanalysen är mönster till en tröja och en byxa i kategorierna 

skolmönster och kommerisellt mönster. Totalt studeras alltså fyra instruktioner. Valet av 

plagg att fokusera på har gjorts utifrån kriterierna att det är plagg jag har föreställningen om 

att många elever syr samt att plaggen är könslösa och därmed relevanta för hela, och inte 

bara delar av, elevgrupper. 

Antalet medverkande i intervjuerna begränsades eftersom ett mindre antal intervjuer ger 

möjligheten att överskåda och kunna ta fasta på resultatet (Trost: 2005). De elever som 

intervjuas valdes utifrån att jag valde en skola i mitt kontaktnät som ligger lokaliserat i 



centrala Umeå. På den skolan finns flera  lärare i den textila slöjden, så på samma ställe var 

det möjligt att träffa många elever som undervisats på olika sätt. Genom ett 

informationsbrev så presenterades lärarna om karaktären av undersökningen och intervjun. 

Lärarna valde ut de klasser som kunde medverka de fick i förväg berätta för eleverna om 

undersökningen och därefter efter visat intresse välja ut sju elever från två olika klasser för 

medverkan i responsintervju.  I informationsbrevet efterfrågades fler elever från fler klasser 

men elevernas tid var begränsad så antalet medverkande reducerades. 

Procedur
Ett informationsbrev som innefattade studiens intresseområde och syfte skickades ut till 

lärare och rektorer på de utvalda skolorna. I brevet ingick en uppskattning på tidsåtgången 

för intervjun och en fråga om det var möjligt för några elever att avvara den tiden. 

(Johansson & Svedner :1996) Därefter bokades intervjutillfälle in med lärarna. Intervjuerna 

genomfördes i grupper om tre med eleverna och bandspelare samt stödanteckningar 

användes för att  fånga upp en så komplett bild som möjligt. 

Enligt Johansson och Svedners (1996) anvisningar så informerades eleverna vid 

intervjutillfällena återigen om intervjuns syfte och hur den skulle användas i 

examensarbetet. De fick ge sitt godkännande till att intervjun spelades in och försäkrades 

om att bara jag skulle lyssna på banden och att de efter undersökningens färdigställande 

skulle raderas. Det klargjordes även att det elevernas identitet inte skulle kunna urskiljas i 

examensarbetet. Därefter fick eleverna möjlighet att avstå från att delta i studien.

Tillförlitlighet och giltighet
För tillförlitlighetens skull var eleverna omedvetna om att det hjälpmedel de gav respons på 

var konstruerat av den som intervjuade dem. Orsaken är för att undvika att eleven inte ska 

känna sig fri att ge kritik och påpeka svårigheter. Intervjuerna styrdes utifrån responsen på 

hjälpmedlet. Intervjuformen och uppdelningen av elever i två olika grupper gav att varje 

tillfälle fick sin egen karaktär och olika områden lyftes fram.  Det finns några begränsande 

faktorer för såväl tillförlitlihet och giltighet då lärarna utifrån okända premisser gjort ett 

aktivt val av klass och elever samt att antalet medverkande elever är kraftigt begränsat.    



Resultat
Analys av mönsterinstruktioner 
Skolmönster

I läsningen av skolmönster utifrån Almedahls 4361 Byxa med resår i midjan för pojkar & 

flickor och Almedahls 4398 Munkjacka fann jag att instruktionerna bar många av sin genres 

vanliga brister. Svartvita steg-för-steg-instruktioner som upplevs som röriga då bild och text 

snarare krockar än kompletterar varandra eftersom de är ihoptryckta på så väldigt liten plats. 

Ett exempel är Almedahls instruktion till mönster 4361, Byxa med resår i midjan för pojkar  

och flickor, som på två A4 sidor 

trängt ihop sexton steg, tolv bilder 

och en tabell. 

Bilderna var små och 

komprimerade. Ofta beskurna på 

ett sådant sätt att information som 

är särskilt viktig för den otränade 

att orientera sig med saknades. 

Bilderna eller illustrationerna låg 

dessutom inte alltid i linje med det 

steg i instruktionen de förklarade. 

Något som ytterligare försvårar 

läsningen är de facktermer som 

används. Då text och bild ofta är 

väldigt kortfattade kan det nog 

vara svårt att förstå termen utifrån 

sammanhanget.  Jag tänker mig att 

det för eleven, med tanke på 

kunskapsnivå och miljö där Bild 1. 

läsningen ska ske, är lätt att 

             snubbla på termer som knälinje, 

Byxa med resår i midjan för pojkar och flickor av Almedahls (50% 
av orginalstorlek) 



råder, infodring, stussvidd, tvärmärke, sporrmarkera, övervidd, vikningslinje och vändsy – 

bara för att nämna några.

Kommersiella mönster 

Utifrån läsningen av de kommersiella mönstren som 

utgår från Burdas Byxor 117A och Tröjor 119A, 

1/2006, finner man att de har nästintill inga 

förklarande bilder alls. De är ännu mer 

komprimerade och skriver ihop många steg utan att 

punkta upp dem. Klart anpassat efter sin tänkta 

kundkrets vilken knappast innefattar 

högstadieelever vid den textila slöjden. 

Instruktionerna har alltså ännu fler facktermer och 

förutsätter en viss kunskapsnivå hos läsaren. Jag 

kan tänka mig att upplevelsen i att försöka följa 

dessa instruktioner för eleverna kan liknas vid att de 

på matematiklektionen skulle få en lärobok avsedd 

för gymnasiets mer avancerade matematikkurser 

samt en föreställning om att de förväntas kunna 

förstå. 

Premisser för hjälpmedel

Det går inte att frångå den textila slöjdens fokus på 

självständighet. Kursplan och bedömning kretsar 

kring denna kunskap hos eleverna. För att ett 

hjälpmedel ska vara en tillgång tänker jag mig att 

det främst bör vara ett komplement till de läromedel 

som redan används i slöjdsalen. De läromedel som 

finns fyller redan olika funktioner i form av att vara 

en källa till fakta, perspektiv eller idéer.  
Bild 2. Byxor 117A av Burda (1/2006) (70% av 
orginalstorlek)



Utifrån mina iaktagelser under VFU tänkte jag mig att den största svårigheten med 

instruktionerna är att förstå alla termer och uttryck. I linje med den idén kanske ett 

uppslagsverkt skulle vara den typ av hjälpmedel som bäddar för att eleverna kan arbeta mer 

självständigt. Men efter min analys av instruktionerna har den föreställningen förändrats till 

att kanske den faktiska svårigheten för eleven är att få en helhetsbild om hur ett plagg ska 

sys. Att de förvillar sig i alla steg och detaljer och därmed inte kan se den övergripande 

bilden

Eftersom den stora majoriteten elever på den textila slöjden är vana att arbeta efter steg-för-

steg-instruktioner tänker jag mig att hjälpmedlet kan ta sin utgångspunkt i denna 

konvention. Men budskapet i instruktionen bör vara så lättfattligt som möjligt och snabbt 

kunna presentera en helhetsbild om hur man rent generellt syr ett plagg, i detta 

examensarbetets fall en tröja eller ett par byxor. 

Då detta vägs samman med att visualiserade böcker ökar förståelsen för helheten tänker jag 

mig att i sitt kända format kan en typ av pekboksinstruktion stå ut från övriga 

slöjdinstruktioner och snabbt ge eleven en helhetsbild om vilka steg som ska sys när. Men 

boken förutsätter också då vissa baskunskaper hos eleven. Men jag tror samtidigt att de är 

rimliga gentemot en elev på högstadiet. Vad som är pekbokens uppenbara problem är att när 

en elev vill göra ett plagg med många detaljer så är inte pekboken till hjälp. Det är alltså 

inget universalhjälpmedel – men åtminstone något.

Elevrespons
Responsen från eleverna kan delas upp i olika underkategorier. Dels pratade de om vad de 

faktiskt upplever som svårt med de klädsömnadsinstruktioner som de redan använder sig av 

på slöjden och dels gav de respons på det hjälpmedel som utformats genom att ge spontan 

kritik och därefter konstruktiva förslag på förändringar som skulle förbättra läsbarheten.

Instruktioner

Gemensamt för alla elever är att de upplever en viss svårighet med att läsa de 

klädsömnadsinstruktioner som de använder sig av i slöjdsalen. Vissa av eleverna har en 

konkret bild om vad de uppfattar som svårt. För någon kan det vara att den har svårt 



generellt för att läsa. För några andra är det de termer som används i instruktionerna som är 

ett hinder, en grupp elever tycker det framförallt är bilderna som är otydliga.

Med för det allra flesta så är svårigheten något som de upplever men inte kan härleda till en 

specifik egenskap i instruktionerna.

 Asså, jag vet inte vad jag tycker är svårt. Det är typ en miljard saker man 

ska göra. Man blir osugen direkt man läser alla steg... Eh, asså, jag skulle  

liksom kunna säga att det är alla ord, men det kanske inte alls är det. För 

jag vet inte.

Hjälpmedlets problem

I instruktionerna för tröja hade jag använt mig av formen på en T-shirt och därmed valt att 

rita ut en töjsöm för att visa på den söm man använder när man syr en t-shirt. Det förvirrade 

alla eleverna i reponsintervjuerna. Eleverna menade att om man inte hade sytt med en sån 

söm tidigare eller inte skulle sy ett plagg som skulle sys i den sömmen var det bara något 

som förbryllade.

 Jag fattar inte. Vad är det här för nåt? Ska man sy så, hur? För byxorna är  

det ju bara en vanlig raksöm ju.

Bild 3. Första versionen till hjälpmedel, 
Arbetsordning för att sy en tröja

Bild 4. Första versionen till hjälpmedel, 
Arbetsordning för att sy byxor



Ett problem med hjälpmedlet var att majoriteten av eleverna upplevde det som för färgglatt. 

De tyckte det störde informationen som skulle förmedlas och menade att det skulle vara 

lättare att fokusera på bilden om bakgrunden var vit. Vissa elever tyckte dessutom att 

hjälpmedlet innehöll viss onödig information och ville gärna se att hjäpmedlet var så 

kortfattat som möjligt men ändå tydligt. 

 Som de här påminnelserna om att man ska stryka tycker jag bara är i vägen.  

Vi hör det jämt ändå så... Men det skulle vara bra att ha något som säger 

nåt om söm, kanske kan man typ ha nåt som påminer en om att man ska 

tänka på vad man ska sy med, sicksack eller så. För det glömmer jag jämt. 

Någon elev uttryckte att den var irriterad på att på slöjden alltid måste hoppa mellan olika 

instruktioner och ta hjälp av läraren för att kunna förstå vad eller hur något skulle göras. 

Den eleven menade att hjälpmedlet visst var bra, och såg kombinationsmöjligheten mellan 

mönstrets instruktioner och hjälpmedlet - men menade att då det inte höll alla svar också 

skulle komma att bli lite av en källa till frustration. Generellt så gav de yngre eleverna som 

grupp uttryck för att det är ett hinder i ämnet rent generellt att man måste kombinera flera 

källor för att få ett svar. 

 Jag bara menar att det kan vara asjobbig med att det i vissa ämnen inte  

finns typ alla svar i en bok... Jag fattar att det är så det är, ibland är det bara 

så ahhhhh! Och då ids man inte mer, så frågar man bara läraren.

Vissa elever tyckte att det var svårt att förstå hur man skulle översätta informationen från 

hjälpmedlet till tröjor och byxor som såg annorlunda ut än bilden i hjälpmedlet. Medan 

andra elever tyckte att det inte skulle vara någon svårighet alls.

Hjälpmedlets tillgångar

Eleverna uppskattar att hjälpmedlet bygger mycket på samspelet mellan ord och bild. De 

uttrycker att de uppskattar att den text som står är en uppmaning in i bilden och inte är en 

berättande text där bilden är ett med bild som utfyllnad eller komplement. 



 Det är skönt att man bara ser ett steg i taget. Man behöver liksom inte  

stressa ihjäl sig för allt annat man ska göra sen. Det är tydligare än med 

dom instruktioner vi annars använder. Det här är ju ändå bilder som visar  

allt man ska göra, det är det ju som inte alltid i sånna andra.

Eleverna uppskattar också att bilderna är stora och får ta plats. Bara genom storleken så blir 

instruktionen i bilden mycket tydligare. De uppskattar även att den söm som ska sys är 

markerad som en röd sömnadsmarkering. 

 Dom här bilderna är som ändå enkel. När det är det dom här röda 

sömmarna, när man ser vars man ska sy, det är som ändå enklare. Man fattar  

så bra med dom här bilderna. Med vissa bilder [ i instruktioner] kan det vara 

jättesvårt. Man förstår inte alls och måste fråga ganska mycket. Men här ser  

man.

En annan tillgång för eleverna är att de upplever att hjälpmedlet ger dem intrycket att det 

inte är så komlicerat att sy vare sig en tröja eller ett par byxor. Eleverna uttrycker i någon 

form att hjälpmedlet ger dem en klarare överblick om hur man kan sy ett plagg, för vissa 

elever trots, för andra kanske tack vare att det inte anger hur detaljer ska sys. En elev 

Bild 5. Första versionen till hjälpmedel, 
Arbetsordning för att sy byxor



menade att det gjorde att den kände sig mer fri att sy utifrån sina egna erfarenheter.

 Det kan vara ganska konstigt annars, man typ frågar läraren om hjälp för att  

man inte fattar det som står i instruktionen, å så säger hon typ att man inte  

behöver följa den exakt utan man kan göra som man gjort förr.  Så med den 

här [arbetsordningen] kanske man tänker så själv. Vad man gjort förr alltså.

Konstruktiva förslag på förändringar

Förändringar som gjordes efter elevernas respons rörde sig i fälten färgsättning, 

sömnadsmarkering, borttagning av stryksidor. Även om inte alla elever delat samma åsikt så 

har jag fokuserat på att ta bort de element som visat sig vara ett störningsmoment.

Eftersom töjsömmen var förvirrande för eleverna så ändrade jag sömmen i hjälpmedlet för 

att sy ett tröja. Jag skalade även bort färgbakgrunden på deras inrådan. Intrycket kändes 

dock lite platt. Några elever hade gett förslaget att plaggen skulle vara i färg istället för 

bakgrunden så jag färgsatte plagget i en dov grå färg.

Bild 6. Den stegvisa förändringen av 
hjälpmedlet Arbetsordning för att sy  
en tröja efter elevernas respons



Diskussion
Av den orsaken att responsintervjuerna utgjort en relativt stor del i formgivningen av 

hjälpmedlet är det av vikt att ta i beaktande vilka elever jag fick träffa och varför innan 

några slutsatser görs. Eftersom lärarna fick spela in i urvalet av elever till intervjun så kan 

det innebära en del problem. Då lärarna gjort ett aktivt val av klass och elever så är det svårt 

att veta på vilka premisser deras val är gjorda. Mitt antagande är att det är utifrån 

möjligheten till tid för intervju utifrån de datum som fanns till förfogande. Men det finns ju 

också en risk att de klasser och elever som valts är de elever som är de mest talföra och 

ambitiösa eleverna eller för den del det motsatta. Resonemanget är att resultatet och 

påverkan på hjälpmedlet därav har en möjlighet att vara totalt ogiltiga i en annan grupp. 

Då man i utformandet av hjälpmedel bör ta ställning till mottagarens erfarenheter och vilken 

tradition av kommunikation som förekommer där läsandet ska ske, och eftersom konvention 

är en källa till enkel avkodning är det betydande att utgå ifrån att steg-för-steg instruktioner 

är ett dominerande arbetssätt samt kommunikationsmedel i den textila slöjden (Bergström: 

2007:130; Fiske: 1997:22ff; 80f ; Skolverket: 2004: 56f ) Med avstamp i sedvänjan av 

instruktioner som läromedel har jag försökt att utreda exakt vad som kan vara svårt för 

elever att förstå i klädsömnadsinstruktioner är  svårt. Det är en utmaning att läsa något där 

man ska bortse från sin egna kunskap, försöka läsa utifrå novisens perspektiv och dessutom 

ta i beaktande i vilken miljö läsandet sker. Elever ska förstå instruktioner i en miljö full av 

ljud och i viss mån stress. 

När eleverna pratar om vad de tycker är svårt att förstå med de klädsömnadsinstruktioner de 

har till förfogande i sina klassrum är samstämmigheten från min analys och antaganden 

ganska god. Klädsömnadsinstruktionerna använder ibland ett för eleverna för komplicerat 

språk. Trots att  instruktionerna tillhörande skolmönstrena har både bild och text som 

förmedlare av budskap  och därmed har en kombination som skulle kunna öka förståelsen 

för tillvägagångssätt så misslyckas dem ändå med kommunikationen med eleverna. De 

saknar alltså det harmoniskt samspel mellan text och bild som krävs i bruksanvisningar och 

läromedel för att läsaren ska kunna att lära sig något. Att eleverna fastar vid termer kan 

mycket väl bero på att text och bild i instruktioner är för komprimerade och att det därmed 



är svårt att få ett läsande med saccadiska ögonrörelser där man når förståelse genom 

sammanhang. (Bergström: 2007:132; 288f) 

Framförallt så kanske svårigheten är en effekt av ekonomiska faktorer, då man komprimerat 

bilderna så mycket att de blir otydliga istället för att förtydliga den skriftliga anvisningen. 

(Ander: 2003:280ff) Formen för instruktioner, med mycket information på lite plats, är 

kanske framförallt det som skapar ett pedagogiskt problem, för utan ett harmoniskt samspel 

mellan text och bild i bruksanvisningar och läromedel blir det svårt för läsaren att lära sig 

något. (Bergström: 2007:289) Det är där hjälpmedlet jag utformat framförallt vinner mark 

och blir ett hjälpmedel, ett komplement, med sina tydliga bilder som är i samspel med sin 

tillhörade text men också den text som finns i befintliga mönsterintruktioner.

Det som skulle kunna öka läsbarheten av de klädsömnadsinstruktioner, som används i 

skolslöjdens klädsömnad, är formmässiga förändringar i stil med färg och form.  De elever 

jag intervjuade uppskattade alla att hjälpmedlet hade tydligare och större bilder samt var 

formgiven mer än de instruktioner de använde sig av i den textila slöjden. Kanske blir 

uppskattningen lättfångad då det rent generellt i undervisning är det skrivna ordet som 

dominerar som informationsbärare och bilder sällan används som en källa  till information 

och kunskap. ( Waern, Petterson & Svensson:  2004) Samtidigt så är det inte bara en 

lättfångad kvalitet utan också en pedagogisk tillgång då visualiserande böcker kan göra 

komplicerad fakta mer lättförstålig då båda hjärnhalvorna stimuleras. Då färg, form och 

typografi lockar till läsning och ökar förståelse för det som läses är det ett viktigt 

pedagogiskt verktyg.  (Ander: 2003: 12; 270ff) 

Vid responsintervjuerna upplevde jag en dualitet, i vissa fall är det som är negativt för någon 

positivt för någon annan. T.ex att hjälpmedlet innan responsintervjuerna innehöll sidor som 

skulle påminna användaren om att stryka. Det fanns elever som uppskattade det tilläget. Då 

det dock var ett störningsmoment för de som tyckte det var negativt överväger den känslan i 

formgivningen. Man kan diskutera det avvägandet och mena att det är bättre det är för 

mycket information än för lite. Om tanken var att hjälpmedlet skulle stå för sig själv hade 

jag nog varit mer benägen till att behålla information även om vissa tyckte det var 

överflödigt, men då hjälpmedlet ska vara ett komplemet till de material som redan existerar 



vinner idén att störningsmoment gör att hjälpmedlet inte blir lika tillgängligt.  

Då mina antaganden om vad som skulle kunna vara svårt för elever att förstå i instruktioner 

överrensstämde med de elever som intervjuades, och då de uppskattade formgivningen 

skulle man kunna tänka på hjälpmedlet som en succé. Det är en framgång utifrån att det är 

en del av läraryrkets kärna är att till elever kommunicera ett budskap så lättförståligt som 

möjligt. Det är också ett hjälpmedel som elever uppfattar som tilltalande och lockande, 

vilket är några förutsättningar som gynnar lärande. Hjälpmedlet är dessutom ett tillskott till 

det pedagogiska programmet då det är baserat på den informativa bildens förmåga att 

kommunicera och förmedla kunskap.(Ander: 2003:17; 22, Wetterholm: 1992: 7f) 

Min känsla för hjälpmedlet är dock inte att det är en succé. Jag känner än mer än förr att 

olika individer behöver olika medel för att tillgodogöra sig kunskap. I linje med den tanken 

kan man säga att slöjden trots allt tjänar på att ha den uppsjö av olika läromedlel i lärosalen 

och inte bara utgår från en källa. Förutsatt att dessa läromedel har olika karaktär.  Jag känner 

också att ett läro- eller hjälpmedel bara kan bli så bra som det är möjligt om mottagaren och 

den pedagogiska situationen motsvarar konstruktionsvalen. Jag menar att ett läromedels 

användbarhet är lika beroende på hur, när och av vem det används, som dess pedagogiska 

egenskaper. 



Slutreflektion
När man ser tillbaka på slöjdens historia tycker jag också att man bör diskutera ett 

hjälpmedel som reproducerar ett arbetssätt. Jag vill inte ge mig in i en diskussion i huruvida 

det är ett bra eller dåligt arbetssätt. Men när ett ämne har en sån stark tradition kanske man 

kan räkna med att merparten av de instruktioner och hjälpmedel som finns baserar sig på 

just den traditionen. Det är ju dessutom en skyldighet som lärare att erbjuda olika arbetssätt 

och arbetsformer. (Lärarnas riksförbund: 2003: 14; 23f)Om man kopplar det till 

resonemanget om att det i en slöjdsal sitter inte bara elever utan individer, och att var och en 

av dem uppfattar ämnet utifrån sig själv, torde  det finnas ett behov av läromedel och 

hjälpmedel som bryter mot det arbetssätt som den textila slöjden använder sig av mest; steg 

-för-steg-instruktioner. Idéuppslag som finns just nu är inspirationsböcker som visar på den 

textila slöjdens mångfald. Jag tänker mig allt från foton på textilkonst av olika art till den 

textila slöjden i vår vardag. Två element som kan vara världsskilda och samtidigt detsamma. 
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Bilaga 1

Hej

Jag heter Frida Allberg och jag läser till textillärare på Umeå universitet. Jag gör nu ett 
examensarbete med avsikten att konstruera ett hjälpmedel för att underlätta för elever att 
kunna läsa klädsömnadsinstruktioner. För att ta reda på om det hjälpmedel jag konstruerat är 
en tillgång för eleverna skulle jag behöva få träffa några elever och få deras respons på 
hjälpmedlet. 

Jag undrar om det skulle vara möjligt att träffa totalt nio elever från tre olika klasser. 
Eleverna kommer att att intervjuas i grupp och intervjuerna kommer att ta kring en 
halvtimme, resultatet kommer att redovisas skriftligt i examensarbetet och eleverna kommer 
att förbli anonyma i undersökningen. Finns den tiden att avvara?

För de elever som är under 15 år krävs erat godkännande för deltagande i studien.

Med vänliga hälsningar Frida
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