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Handens arbete tillsammans med tanken och känslan 

engagerar hela människan i lärandet. För oss handlar 

handens arbete om att lära och uppleva med hjärna, 

hjärta och hand. Människans händer förenar människa 

och ting, natur och kultur, liksom teori och praktik. 

Handens arbete ger tid för tanken och lockar fram 

skaparglädjen hos människan. Att skapa något är att lära 

sig, det bygger i sin tur upp självförtroendet, och gör att 

vår roll som lärare känns meningsfull och viktig. I vårt 

samhälle är det svårt att få tid att stanna upp, reflektera 

och känna hur saker och ting hänger ihop. Att få skapa 

med hela vår kropp och känna av våra förmågor, och att 

på olika sätt förmedla saker med händerna och känna en 

inre tillfredställelse, är fortfarande minst lika viktigt, idag 

som igår.  



  

Sammanfattning 
Syftet med detta alternativa arbete var att ta fram en arbetsform inom textilslöjden som 
stimulerar alla elever utifrån var och ens förutsättningar till att utvecklas i sin 
slöjdprocess. Arbetet består av två delar, en alternativ del som innefattar vår arbetsform 
utvecklad till en elevuppgift. Den skriftliga delen behandlar vägen till vår arbetsform, 
vad eleverna och lärarna gav för respons samt vårt resonemang kring resultatet. 
Frågeställningarna har varit: Vilka faktorer påverkar planeringen av en arbetsform? Hur 
påverkar vår processinriktade arbetsform elevens intresse för att utvecklas i sin 
slöjdprocess? Vad är en lärorik arbetsform enligt eleverna? Studien har utförts genom 
att göra en analys av tidigare beprövade arbetsmetoder som används i skolorna idag 
samt av relevant litteratur. För att utvärdera vår alternativa arbetsform gjorde vi en 
fältstudie på två elevgrupper i år nio. Vi använde oss av olika kvalitativa arbetsmetoder 
i form av deltagande observation av elevgrupperna, informella samtal och 
gruppdiskussioner med eleverna, samt semikvalitativa intervjuer med de ordinarie 
lärarna. Den kvalitativa studien visade till stor del på samstämmighet mellan eleverna 
vad som var bra samt vad som borde förändras för att det skulle bli en givande 
arbetsform. Observationer och lärarintervjuer lyfter fram liknande punkter kring tid- och 
arbetsramar men visar ändå att elevens och lärarens syn på en lärorik arbetsform skiljer 
sig åt en aning. En av slutreflektionerna är att vi som lärare bör lägga stor vikt på att lära 
känna de olika individerna i elevgruppen, det kan vara avgörande vid planering av 
kommande uppgifter för att man som lärare ska kunna handleda och utmana eleven till 
att utvecklas. Detta anser vi kan ha påverkat vårt slutresultat eftersom vi inte kände 
eleverna i fråga.  
 
Nyckelord: Estetiska ämnen, processinriktad arbetsform, textilslöjd, textilt skapande 
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1 Inledning  

Vi är två lärarstudenter som har läst textil inriktning på lärarutbildningen vid Umeå 

universitet. Vi har liknande erfarenheter av textilslöjd från vår egen skolgång. För det 

mesta förknippade vi slöjden i skolan med glädje och som ett positivt avbrott från de 

mer teoretiska ämnena. De textila teknikerna avlöste varandra, fanns det sedan tid över 

mot slutet av läsåret kunde det kreativa tänkandet få lite mer utrymme. Uppgifterna 

kändes ofta lösryckta, utan något vidare syfte. Speciellt i de tidiga åren då vi gjorde 

”låtsasgrejor”, som t.ex. en spindel. Vad gör man med den? ”Låtsasgrejorna” gav ingen 

koppling till verkligheten eller förståelse för teknikens användbarhet. Det blev en 

produkt som i bästa fall läraren värderade. När vi blickar tillbaka över slöjden ser vi att 

den innebar mycket rätt och fel, där de egna lösningarna allt för sällan uppmuntrades. Vi 

reflekterade inte så mycket över dessa saker då men nu känner vi att det behövs en 

starkare koppling till vad, hur och varför man gör saker. Det viktiga är inte att sy 

”perfekta sömmar”, utan att man känner att man utvecklas och själv blir nöjd med 

arbetet. Det är också viktigt att se till elevens hela process under arbetet för att kunna 

göra en rättvis bedömning.  

 

Grunden till ny kunskap ligger i att känna lust och motivation för att vilja lära sig mer 

och utvecklas som människa. Biehler och Snowman menar att motivation är den kraft 

som står för igångsättandet, urvalet, inriktningen och intresset för aktiviteten1. För att 

motivera eleven att söka nya kunskaper behövs utmaningar som ligger på ”rätt” nivå. 

Detta för att eleven ska kunna koppla det till sig själv, samt känna sig delaktig och 

intresserad av uppgiften. ”Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem 

i deras olika val och prioriteringar”2. Var och en bär på sina egna erfarenheter. Det gör 

att man har olika sätt att både ta till sig och uttrycka saker. Det innebär dessutom att 

man behöver olika stöd och uppmuntran för att utvecklas. Vi känner att det är viktigt att 

utforma undervisningen utifrån elevernas behov och intressen, och lyfta fram var och 

ens kvaliteter och tillgångar. Vi ser även elevers olika erfarenheter och synsätt i gruppen 

som tillgångar, då dessa berikar varandra som vi vill hjälpa eleverna att känna och 

tillvarata. Där ser vi ett dilemma, hur vi i vår lärarroll ska klara av att lägga upp 

                                                
1 Strandvall, Tommy, Inlärningsteorier och tillämpningar, (Vasa, 2000) 
www.vasa.abo.fi/users/tstrandv/kapitel21.htm 2008-12-09 
2 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Yrkesetiska principer, (Solna, 2002), 133. 
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undervisningen så att vi hinner se, utmana, inspirera och vägleda alla elever i sitt 

kunskapssökande både som enskilda individer och i gruppen som helhet. ”Lärare möter 

elever både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande 

bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans mellan att se eleverna 

som individer och som ett kollektiv”3.  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, lägger stor vikt vid att främja 

elevens utveckling av ansvarstagande och ett kreativt tänkande. Vi tycker att 

textilslöjden är ett ämne där dessa förmågor har stora möjligheter att utvecklas. På de 

skolor vi kommit i kontakt med i samband med vår utbildning har dock både vi och de 

ordinarie lärarna upplevt att det varit svårt att hitta en arbetsform där det finns en bra 

balans mellan process, produkt och elevinflytande, både för den enskilda eleven och för 

hela gruppen. Det är svårt att handleda och få en överblick i vad eleverna lärt sig om de 

får arbeta helt fritt. Samtidigt har vi sett att många elever har haft svårt att komma igång 

när det inte finns några ramar att förhålla sig till. Arbetet har då blivit ostrukturerat. 

Dessutom har eleverna haft svårt att utmana sig själva. Det känns inte heller bra om 

arbetet blir för styrt, där läraren både bestämmer vad och hur eleverna skall arbeta. 

Kursplanen har som mål att ge utrymme för egen kreativitet och påverkan. ”Skolan 

skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar kunskaper och lust till ett 

kreativt skapande utifrån egna erfarenheter”4. Båda för strikta - och för fria ramar gör 

det svårt för oss som lärare att kunna följa och handleda eleven för att denne ska kunna 

utvecklas i sin process.  

 

I kursplanen för slöjd betonas vilka förmågor eleven förväntas utveckla, men inte vilka 

textila tekniker som skall utövas5. Vi upplever därför att de textila teknikerna har 

tenderat till att falla i glömska, och att de ibland till och med känns tabubelagda. Kanske 

har teknikerna uppfattas som en motsättning till att arbeta processinriktat och mer 

individanpassat? Vi anser däremot att teknikerna behövs som redskap för att eleverna 

ska kunna nå upp till de mål som finns i dagens kursplaner. ”Skolan skall i sin 

undervisning i slöjd sträva efter att eleven bygger upp sin självkänsla och tilltro till den 

                                                
3Lärarförbundet, Lärarens handbok; Yrkesetiska principer, (Solna, 2002), 133.  
4 Skolverket, Kursplanen för slöjd; Mål att sträva mot, (2000-07). 
5 Skolverket, Likvärdig bedömning och betygsättning - Del 1 Lokal planering för likvärdig bedömning 
2004-10-25. 
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egna förmågan att slöjda”6. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”7. 

 

Vi ställer oss frågande till hur eleven skall kunna uppnå detta, samt utveckla sin 

initiativförmåga, kreativitet och våga prova nytt8, om de inte har grundkunskaperna i 

textilslöjd att experimentera med? Vi vill belysa och problematisera svårigheten kring 

hur alla elever skall kunna utvecklas i samma uppgift utifrån skolans mål samt egna 

behov och intressen. Vi saknar en arbetsform som kan utmana alla elever i klassen, där 

ingen ska bli sysslolös, men inte heller finner arbetet övermäktigt. En av våra uppgifter 

som lärare är att försöka nå insikt i var eleven befinner sig, för att kunna hjälpa dem att 

utvecklas. Gunnar Lindström och Lars – Åke Pennlert citerar Sören Kirkegaard i boken 

Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik; 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 

hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 

andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst 

förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan eller vet mera. 9 

Man behöver få förståelse för både lärar- och elevperspektiv om man vill få en 

helhetsbild av den kunskapsutveckling som sker i klassrummet. Vi som lärare behöver 

följa och vägleda elevens lärande genom att ge eleven kunskaper, samt motivera och 

utmana eleverna på rätt nivå. Eleven har i sin tur behov av att känna sig motiverad, 

känna koppling mellan sig och innehållet för att se nyttan och värdet av att lära sig 

saker. I denna studie koncentrerar vi oss på att närma oss, och undersöka elevens 

perspektiv för att tydliggöra elevens uppfattningar och upplevelser av sitt lärande vid en 

alternativ arbetsform. 

 

                                                
6 Skolverket, Kursplanen för slöjd; Mål att sträva mot, (2000-07). 
7 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Lpo94, (Solna, 2002), 10.  
8 Skolverket. Kursplanen för slöjd; Ämnets karaktär och uppbyggnad, (2000-07). 
9 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik.           
(Umeå universitet, 2003), 7. 
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1.1  Syfte 

Syftet med detta alternativa arbete är att ta fram en arbetsform inom textilslöjden som 

stimulerar elever utifrån var och ens förutsättningar till att utvecklas i sin slöjdprocess.  

  

1. 2  Frågeställningar 

• Vilka faktorer påverkar planeringen av en arbetsform?  

• Hur påverkar vår processinriktade arbetsform elevens intresse för att utvecklas i 

sin slöjdprocess? 

• Vad är en lärorik arbetsform enligt eleverna? 
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2  Bakgrund 

2.1  Textilslöjdens uppdrag 

Skolämnet slöjd var till en början en styrd undervisning, där eleverna skulle få tillfälle 

att bekanta sig med olika yrkesmiljöer och produktprocesser. Eleverna förväntades till 

stor del göra samma saker, i samma takt, med liknande resultat. Eleven förväntades 

anpassa sig efter gruppen. Svenska skolan har sedan dess genomgått stora förändringar 

på många plan under 1900-talet. Genom att gått från striktare bestämmelser av de mål 

som skulle uppnås samt ämnets innehåll, har man på senare tid lagt större vikt på målen 

och hela processen för att nå dem. Lärarna har fått en allt större frihet i planering och 

undervisning. Det har medfört att förutsättningarna för skolans verksamhet och 

situationen i klassrummet har förändrats.10  

 
Lärarna måste göra omvärderingar inte bara med tanke på arbetsformer och organisation. Det 

måste kanske även göra omprioriteringar om ämnesinnehållet. Hur lärarna skall arbeta är inte styrt 

av några centrala dokument. Det förväntas att på ett professionellt sätt finna egna lösningar att föra 

sina uppgifter, och de har en stor frihet att välja olika vägar för att eleverna skall uppnå de i 

läroplanen stipulerade målen.11 

 

Sverige har idag en mål- och resultatstyrd skola vilket innebär bland annat att målen 

fokuserar på elevens utveckling och lärande. Nationella gemensamma mål finns, men 

inga klara regler på hur de ska uppnås. Vägen till att uppfylla målen planläggs vidare av 

varje enskild kommun, skola och ämneslärare.12  

 

Kajsa Borg, pedagog och forskare om slöjdprocesser, menar att görandet, basala 

kunskaper om tekniker samt maskiner är idag inte det centrala i ämnet utan snarare dess 

bidrag till en allsidig bildning omfattande huvud, hjärta och hand. Redan den svenska 

skolslöjdens pionjärer, Otto Salomon och Hulda Lundin, hävdade att syftet med slöjden 

är att utveckla olika centrala kompetenser där man inte bara intresserar sig för vilka 

material och tekniker man får lära känna, utan även för vilka centrala förmågor och 

kompetenser eleverna får möjlighet att utveckla. Dessa kompetensers tolkning har 

skiftat med tiden. Där man har betonat allt från ordningssinne, uthållighet och förmågan 

                                                
10 Borg, Kajsa. Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck, (Linköping, 2001), 13. 
11 Ibid., 17. 
12 Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red.), Slöjda för livet - Om pedagogisk slöjd (Kristianstad, 2008), 16. 



 6 

att lösa givna problem. Senare har fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga lyfts fram 

som övergripande mål.13 

 

2.2  Forskares och styrdokumentens syn på lärande  

Borg anser att slöjdämnet allt för ofta kommit att handla om antingen process eller 

produkt, konstnärligt uttryck eller hantverksskicklighet och praktik eller teori. Innehållet 

i ämnet är sammansatt av olika delar och samband för både elever, lärare och andra. 

Hon försöker beskriva vikten av att möta barnens olika behov, det teoretiska, det 

praktiska, det estetiska och det sociala. Hon menar att alla delar har lika stor betydelse 

för helheten. Även om fokus ibland kan komma att ligga på en av delarna i taget, så kan 

de inte hanteras var för sig utan att man tar hänsyn till de övriga delarna. Man behöver 

därför se på alla delar tillsammans för att se en helhet av barnens behov. John Dewey, 

filosof, psykolog och pedagog, känd för begreppet ”learning by doing” menade att det 

viktigaste i barnens lärande var att barnen skulle få förståelse genom sitt reflekterande 

tänkande. Barnen har en medfödd instinkt att experimentera, att undersöka och försöka 

förstå vad som händer, vilket är grunden för kunskapsbildning.14  

 

Lpo 94 grundar sig till stora delar på pedagogen och filosofen Lev S Vygotskijs, teorier 

om lärande. Han menar bland annat att lärandets grund ligger i interaktionen mellan 

människor, där vi lär genom ett sociokulturellt perspektiv, tillsammans med andra. Vi 

iakttar, hittar förebilder för hur man lär, vi utmanas av andras kunskaper, men vi tvingas 

också ordna och strukturera våra kunskaper när vi ska lära andra. Det som finns inne i 

varje enskilt huvud har kommit till ur aktiviteter tillsammans med andra människor, och 

med stöd av hjälpmedel. Han använder ordet aktivitet som ett nyckelord för lärande. All 

utveckling har två faser, först på en social nivå som fysiska relationer mellan människor 

och därefter på en individuell ”inre” nivå som tankearbete inom individen. Vygotskij 

menar att tankens utveckling startar med det man kan tillsammans med andra, för att 

sedan kunna göra det själv.15 Han anser vidare att vår verksamhet inte skapar någonting 

nytt, utan att den bygger på en mer eller mindre exakt upprepning av något som redan 

                                                
13 Borg & Lindström (red.), Slöjda för livet - Om pedagogisk slöjd, 12ff. 
14 Borg, Slöjdämnet: intryck - uttryck – avtryck, 187ff. 
15 Thornberg, Ulf, Vygotskij i praktiken, (Lund, ändrad 2007-08-19), webbsida; 
http://www.lund.se/templates/Page____62973.aspx  
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hänt. Därför är det viktigt att bevara våra tidigare erfarenheter för att kunna bygga på 

dem. Han menar att vår kreativa förmåga innebär att både kunna bevara och återupprepa 

aktiviteter, men även kombinera och använda dem på nya sätt.16 Barnet tänjer sina 

gränser genom att överskrida sin aktuella förmåga att lösa sina problem, med hjälp av 

en som är mer kunnig, t.ex. en lärare, förälder eller kompis som vägleder, resonerar, 

diskuterar, ifrågasätter och ”bollar” problemet, utan att berätta hur det ska vara. Genom 

att omformulera sina tankar och berätta för andra lär vi oss extra mycket, samt blir 

duktigare på att tänka och se helheter och samband.17 Vygotskij menar att grunden för 

allt skapande ligger i förmågan att sätta samman tidigare erfarenheter i nya 

kombinationer. ”Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar 

hennes fantasi över.”18 Fantasin grundar sig på erfarenheter, men erfarenheterna 

utvecklas även omvänt med hjälp av fantasin. Om du får något beskrivet begränsas man 

inte av sina erfarenheter, utan man kan med fantasins hjälp istället vidga sina 

erfarenheter.19 P.P. Blonskij, anser att lärarens högsta konst ligger i att ge eleven ”rätt” 

ämne; om sådant de har funderat över och är intresserade av. Man skapar ett behov hos 

barnet av att uttrycka sig och hjälper dem sedan att behärska det.20 LN Tolstoy, menar 

också att ämnet i skolåldern bör innehålla ett ”tillräckligt” stort urval, där läraren 

bestämmer dess omfattning, för att det ska bli mer överskådligt för eleven.  I grunden 

styr man deras skaparprocess och visar dem metoder för detta skapande. Läraren 

inspirerar, konstruerar, skapar och planerar tillsammans med barnen. Genom att väcka 

det som redan finns i barnen och styra denna utveckling åt ett bestämt håll hjälper man 

barnen att utvecklas.21 

 

Dagens skola har en mer individanpassad undervisning än tidigare, med ambitionen att 

finna eleven där den är för att kunna utmana och vägleda eleverna på den nivå de 

befinner sig22. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskaper.23  

 

                                                
16 Vygotskij, Lev S. Fantasi och kreativitet i barndomen. (Uddevalla, 2002), 13. 
17 Thornberg, U. Vygotskij i praktiken, (Lund, ändrad 2007-08-19), webbsida; 
http://www.lund.se/templates/Page____62973.aspx 
18 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen. 16ff. 
19 Ibid., 22. 
20 Ibid., 54ff. 
21 Ibid., 59ff. 
22 Borg, Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck, 13. 
23 Lärarförbundet, Lärarens handbok: Läroplaner, Lpo94, (Solna, 2002), 11. 
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Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, 

ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta kommer till uttryck i 

slöjdprocessen, som startar i en idé och resulterar i en färdig produkt.24 

 

Tidigare bestod slöjdundervisningen ofta av att skapa användbara föremål till hushållet 

men idag köper vi de flesta bruksföremål färdiga. Detta kan bidra till att vi förlorar 

kunskapen och förståelsen för allt från råmaterialet till den färdiga produkten25. Detta 

kan i sin tur bidra till att slöjdämnets förankring i verkligheten har försvagats. Förr lade 

man vikt på föremålet, men på senare tid har man allt mer fokuserat på slöjdprocessens 

utveckling. I den utvecklingen bör man inte glömma bort att eleven behöver känna 

förankring i verkligheten för att inte förlora kopplingen och förståelsen till varför de gör 

saker.26  

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

eleverna prova sig fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och våga pröva på nya sätt att ta 

sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och begreppsbildning. Att ha egna 

idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka och vara delaktig i processen från början 

har stor betydelse för elevernas engagemang och allsidiga utveckling.27 

 

I Lpo 94 beskrivs hur kunskap kommer till uttryck i olika formerna såsom; fakta, 

färdighet, förståelse och förtrogenhet28. Dessa ska samspela och komplettera varandra 

och sedan balanseras till en helhet. Enligt skollagen skall undervisningen läggas upp på 

ett sådant sätt att den främjar elevernas utveckling till ansvarstagande människor och 

demokratiska samhällsmedborgare. Lärarens uppgift är att tolka styrdokumentens mål 

som på olika sätt är kopplade till innehållet. Målen kan också ses som kvaliteter som 

skall känneteckna processen.29 Läraren har genom läroplanerna olika riktlinjer och mål 

som skall följas, men har även en stor frihet att bestämma hur undervisningen skall 

läggas upp. I litteraturen som belyser pedagogik i skolan presenteras och diskuteras 

olika principer och krav på vad en bra undervisning skall innehålla. En översikt som 

ofta har använts i dessa sammanhang brukade benämnas MAKVIS. Bokstäverna står för 

Motivation, Aktivitet, Konkretisering, Variation, Individualisering och Samarbete. 

                                                
24 Skolverket, Kursplanen för slöjd; Ämnets syfte och roll i utbildningen, (2000-07). 
25 Skolverket, Grundskolan kursplaner, betygskriterier, (1996), 72. 
26 Borg. Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck, 117. 
27 Skolverket. Kursplanen för slöjd; Ämnets karaktär och uppbyggnad, (2000-07). 
28 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Lpo94, (Solna, 2002), 12. 
29 Lindström & Pennlert, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 26. 
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Dessa generella principer ansågs vara ett bra stöd vid upplägget av undervisningen för 

att eleverna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna. 30 ”Läraren bör ta 

hänsyn till elevernas förkunskaper, behov, förutsättningar, frågor och önskemål”. För att 

eleven på bästa sätt skall utvecklas bör innehållet anpassas efter elevens förkunskaper. 
31  

 

Lars Lindström, forskare inom skapande läroprocesser, beskriver att skapande arbete 

innefattar flera dimensioner, däribland förmågan att använda sig av ett flertal 

ståndpunkter eller perspektiv. Att använda både kulturella och sociala resurser samt 

följa upp idéer under en lång tid gör det möjligt att upptäcka var problemen ligger för 

att finna sätt att lösa dem.32 Lindström hävdar att ett processinriktat arbetssätt innebär 

att gå på djupet genom att ta risker, pröva nya lösningar, lära av andra och tillämpa det i 

det egna arbetet samt att lära sig värdera det man gjort. Han kritiserar dagens skola då 

han menar att den mäter kunskap snarare än lärande och menar att vi bör vara mer 

öppna för undersökande och utforskande arbetssätt, där hela vägen blir viktig och inte 

bara själva målet.33 Jonas Aspelin, forskare inom relationspedagogik, förklarar det på 

liknande sätt. ”Om eleven efter genomgången utbildning upplever att hon lärt sig en 

mängd viktiga saker och samtidigt fått en djupare förståelse av sig själv och sin omvärld 

– då, först då har utbildningen också varit bildande.”34 

 

Aspelin hänvisar till Martin Buber, professor och religionsfilosof som menar att 

undervisningen bör individualiseras, det vill säga anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Buber menar samtidigt att det inte får leda till att man avgränsas från 

andra människor utan tillåts bli delaktig i varandras processer.35 Han menar vidare att 

det är viktigt att känna en gemenskap, där man är deltagare i en levande, ömsesidig 

samvaro för att lära av varandra. Man lär även känna sig själv genom att stå i relation 

till omvärlden, där dess förmåga genererar till elevers personliga utveckling. Olga 

Dysthe, professor och forskare anser att skolan lever ofrånkomligen i en spänning 

mellan att ge utrymme för individuella erfarenheter av lärande och att odla 
                                                
30 Kveli, Anne-Marie, Att vara lärare, (Lund: Studentlitteratur, 1994), 83. 
31 Lindström, G. & Pennlert, L-Å. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. (Umeå 
universitet, 2003), 28ff. 
32 Lindström, Lars, Produkt- och processvärdering i skapande verksamhet. Skolverket, Att bedöma eller 
döma, (Stockholm, 2002), 111f. 
33 Lindström, Lars & Hägglund, Kent, Konsten lär oss förstå livet, Pedagogiska magasinet (2/04), 37. 
34 Aspelin, Jonas. Den mellanmänskliga vägen, (Eslöv, 2005), 162. 
35 Ibid., 56ff. 
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gemensamma processer, som påverkas av både inlärningssyn och didaktisk kompetens. 

Dysthe hänvisar till flera forskare som menar att kunskap utvecklas i individens 

sociokulturella miljö, i ett samspel med andra, som därför inte kan begränsas till en 

individ. 36 Lindström och Pennlert belyser de viktiga samband och avgörande relationer 

som sker i en pedagogisk verksamhet mellan elev, lärare och undervisningsinnehåll. Det 

är därför viktigt att utveckla en förståelse och insikt i att alla delar behöver beaktas för 

att bilda en helhetssyn på lärandet. Genom att utgå från dessa tre komponenter främjas 

elevens inflytande på undervisningen.37  

 

Åsa Söderström som forskat om elevers ansvartagande i undervisningen, betonar vikten 

av elevernas inflytande, där hon menar att om eleven inte har inflytande över sin 

skolsituation har de inte heller något att ta ansvar för38. Borg stärker detta, där hennes 

forskning om slöjdprocesser visar att eleverna har lättare att värdera sina insatser och 

resultat när arbetet bygger på deras egna idéer samt om de varit delaktiga från början av 

processen39. Hon menar att om det finns en dialog mellan lärare och elev kan arbetet ”få 

en kvalitativ nyanserad karaktär där elevens synpunkter är en nödvändig komponent”40. 

Kursplanen för slöjd menar att ”om eleverna kommer med egna initiativ och idéer, 

deltar och påverkar arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och process 

naturlig”41. Den nationella utvärderingen 2003 visar det genom att: 

 
Den arbetsform som utgår ifrån elevens fulla delaktighet, ”elev-elev”, i hela slöjdprocessen visade 

sig i utvärderingen 1992 vara överlägsen för elevers allsidiga utveckling och kunskapsinhämtande. 

Dessa elever upplevde ett större engagemang under slöjdtimmarna.42  

 

Söderström visar däremot i sin avhandling att synen på ansvarstagandet i skolan kan 

skilja sig åt mellan lärare och elever. Lärarens förhoppning är att eleven tar ansvar för 

sin egen utveckling genom att göra uppgifterna, medan det för eleven betyder att göra 

uppgiften så bra som möjligt för betygets skull.43 Vidare visar Söderströms 

                                                
36 Dysthe, Olga.  Dialog, samspel och lärande, (Studentlitteratur, 2003), 5. 
37 Lindström & Pennlert, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 11. 
38 Söderström, Åsa. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” Om elevansvar i det 
högmoderna samhället, (Karlstad, 2006), 58ff. 
39 Borg, Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck, 117. 
40 Ibid., 109. 
41 Skolverket. Kursplanen för slöjd; Ämnets karaktär och uppbyggnad, (2000-07). 
42 Skolverket, Nationella utvärderingen av skolan, (NU 2003), 49. 
43 Söderström, Å. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” Om elevansvar i det högmoderna 
samhället, (Karlstad, 2006), 58ff. 
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undersökning att ett elevstyrt arbete lätt kan leda till att kvantitet för eleven är lika med 

kvalitet. Där det viktiga är att hinna göra uppgifterna snarare än att lära sig något av 

dem. Det kan i sin tur bidra till att eleven missar helhetsbilden och den djupa förståelsen 

då processens gång inte värdesätts. Detta, tillsammans med en bristande dialog mellan 

lärare och elev bidrar till att många elever får en fragmenterad bild av vad de gjort och 

vad det har resulterat i.44 Söderström hänvisar till flera forskare i sin bok som anser att 

samhället blir mer och mer individualiserat vilket även genomsyrar skolan. Detta 

medför att individualiseringen har blivit ett tvång, där man ständigt tvingas göra 

individuella ställningstaganden. Forskarna menar dock att ökad individuell frihet kan 

innebära en förlust av trygghet, då man inte har någon att luta sig mot. Ansvaret läggs 

på var och en, även på områden som den enskilda individen inte ensam kan påverka.45  
 

Sie Kronberg menar att gränser och expansion går hand i hand. Genom att ringa in ett 

problemområde och begränsa medlen eller materialet kan det medföra att man 

uppmuntras bli mer spontan. Detta kan bidra till nya insikter och kunskaper i den 

skapande processen. Från de små medel man har att tillgå, uppmuntras man hitta nya 

lösningar.46 Kronberg hänvisar till Pirjo Birgerstam som menar att teorier kring 

material, redskap och tekniker behövs för att lösa ett problem. De är både en grund och 

samtidigt till för att utmanas. Teorierna sätts på prov genom ständiga experiment som 

kan leda till nya teorier om ett material eller en teknik där man även kan se 

kombinationsmöjligheter mellan materialval och praktisk tillämpning. 47 

 

”Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 

reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter”48. I nationella utvärderingen 

kan man däremot läsa att en stor andel elever tar hem sina arbeten utan någon som helst 

återknytning. Detta medför med stor sannolikhet att eleven går miste om möjligheten till 

diskussion och reflektion kring process och produkt49. 

 

                                                
44 Ibid., 49. 
45 Ibid., 60f.  
46 Kronberg, Sie, Relationen mellan praktik och teori i skapande arbete. Nygren- Landgärds, Christina & 
Borg, Kajsa (red), Lärarprofessioner genom skapande arbete i vetenskaplig belysning, (Vasa, 2006), 67. 
47 Ibid., 65. 
48 Skolverket. Kursplanen för slöjd; Mål att sträva mot, (2000-07). 
49 Skolverket, Nationella utvärderingen av skolan, (NU 2003), 68. 
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2.3  Tidigare beprövande undervisningsmetoder 

Dysthe menar att det inte finns någon teori som bevisligen kan tillfredställa alla behov 

till fulländad inlärning, då det handlar om olika sätt att närma sig ett lärande.50 Många 

teorier har beprövats. Det vi sett som det mest relevanta för utvecklandet av vår 

arbetsform är portföljmetoden, problembaserat lärande och Casemetoden. Nedan följer 

en kort resumé av dessa. 

 

2.3.1  Portföljmetoden 

Elever bär på olika kunskaper och därför är det viktigt att de ges utrymme för att 

resonera och utvärdera processen tillsammans. Läraren har en viktig roll i att ge 

eleverna tid att öva upp förmågan att reflektera, så det inte blir ett oreflekterat prat. 

Dysthe menar att det är viktigt att skolan försöker skapa interaktionsformer och en miljö 

där eleven känner att man inte bara ser dem för vad de är, utan också ser deras förmåga 

att utvecklas och bidra till varandras kunskaper. Portföljmetoden innebär att följa hur 

eleven utvecklas i sitt lärande. Det väsentliga är att portföljen avspeglar elevens 

värderingar och fungerar som en dokumentationsform. I denna samlar eleven sitt 

material under processens gång, för att de ska kunna följa sin utveckling samt bidra till 

djupare reflektioner, som slutligen kompletteras med lärarens kommentarer. Den kan ha 

olika utseenden som t.ex. digital form, häfte eller väggtidning. Den fungerar även som 

ett underlag vid processfokuserad bedömning. Vikt läggs inte på att arbetet är estetiskt 

perfekt utan att man kan följa de bakomliggande tankarna och den praktiska processen 

för att synliggöra lärandet. Genom att synliggöra lärandet kan man se elevens starka 

sidor och vad som behövs förbättras. Metoden kan användas både enskilt eller i grupp. 

Fördelen med att arbeta i grupp är att man tar del av varandras tankar och reflektioner. 

Denna metod har frekvent använts sedan början av 90-talet runt om i världen med 

givande resultat. Dysthe nämner dock vidare att det krävs ett stort lärarengagemang och 

kompetens för att arbetsmetoden skall ge utvecklande resultat.51  

                                                
50 Dysthe (red.),Dialog, samspel och lärande, 325. 
51 Ibid., 321ff. 
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2.3.2  Problembaserat lärande 

I problembaserat lärande, även förkortat PBL, är en arbetsform som i Sverige spred sig 

under 1980- talet. Den började användas vid universitet, högskolor och några få 

gymnasieskolor. PBL har vuxit fram ur ett behov att se helheter, men även som ett 

intresse för att använda en mer elev- och verklighetsförankrad metod.52Metoden 

används främst inom sjukvårdsutbildningar men även på skolor. Man utgår oftast från 

en fråga eller ett problem som finns i elevernas verklighet, som man vill att eleverna ska 

lösa. PBL ger även eleverna tillfälle till att systematisk träning i problemlösning, där 

man försöker lära eleverna att samarbeta i mindre grupper med vem som helst i klassen. 

Eleverna uppmuntras komma fram till egna lösningar.  

 

Vad som skiljer ett ”vanligt” grupparbete från PBL är att de vanliga oftast missar de 

fem första stegen i PBL:s arbetsprocess, detta på grund av att läraren ger en bestämd 

uppgift med förbestämda frågor. PBL:s arbetsgång kan förenklas på följande sätt;  

 

1. Val av arbetsområde 

2. Associera fritt om ämnesområdet, (Brainstorming) 

3. Systematisera i problemområden, granska och värdera gruppens kunskaper om 

problemområdena 

4. Avgränsa en eller flera problemformuleringar 

5. Precisera vad man behöver skaffa för slags kunskaper samt formulera 

frågeställningar 

6. Sök svar på de frågor som formulerats 

7. Bearbeta och belys problemformuleringen/ -arna med hjälp av den kunskap som 

inhämtas 

8. Presentera och använde de svar och idéer som arbetet gett 

9. Utvärdering53 

 

Lars- Ove Dahlgren har sammanfattat möjligheterna med PBL i tre delar. Han påstår att 

metoden kan ge 

                                                
52 Långström, Sture & Viklund Ulf, Praktisk lärarkunskap., (Lund: Studentlitteratur, 2006), 245ff. 
53 Ibid., 247. 
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o Livslångt lärande 

o Flexibilitet inför förändringar i kunskapen 

o Utveckling av samarbetsförmåga54 

 

Punkten ”flexibilitet inför förändringar i kunskapen” beskriver Dahlgren så här; 

 
Om man tidigt fått lära sig söka kunskaper själv från olika källor kommer man tidigt underfund 

med att det finns olika åsikter och olika sätt att lösa samma problem på. Detta medför ett ständigt 

ifrågasättande och en beredskap att ompröva sina egna kunskaper. 55 

 

PBL ställer höga krav på lärarens medverkan där man utgår från elevernas tankar och 

deras sätt att förstå det aktuella innehållet. Läraren skall skifta roll från föreläsare till 

handledare. Det är viktigt att läraren vågar släppa på de fasta ramarna eftersom eleverna 

ska ges fullt spelrum att arbeta med sin egen process. Det finns ingen heltäckande 

dokumentation som visar att PBL – metoden förbättrat elevernas faktakunskaper men 

däremot förbättra tillämpningen av kunskapen i nya situationer. Den visar också att den 

har ökat motivationen och intresset för studierna liksom förmågan till självstyrd 

inlärning. 56 

 

2.3.3  Casemetoden 

Casemetoden handlar om en verklighetsbaserad situation, där ett problem skall lösas på 

ett individbaserat sätt genom att göra ställningstaganden och fatta beslut. Problemet är 

av karaktären att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, utan visar på vägen för att 

nå fram till olika alternativ. Alla elever måste alltså inte nå fram till samma slutsatser. 

Ett Case är uppbyggt så att man fokuserar på ett antal inblandade personer som har olika 

roller och intressen. Den bygger på elevernas medverkan och interaktivitet, genom att 

eleverna byter åsikter och erfarenheter. Hela processen bygger på ett kritiskt 

förhållningssätt. Lärarens roll är att finnas med i processen utan att själv ta aktiv del i 

den. Metoden har, liksom PBL, en inriktning på problemlösning snarare än på 

                                                
54 Dahlgren, Lars – Ove. Problembaserat lärande – idé, praktik och effekter, (Linköpings universitet, 
1998). s 14.  
55 Ibid., s 16.  
56 Ibid., s 14. 
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verktygen man använder. Ett Case presenteras på så sätt att man överlåter analysen t.ex. 

till de andra grupperna i klassen.57 Fördelar som kan uppnås genom att man använder 

Casemetoden är att eleverna stimuleras till kreativitet och ett självständigt tänkande, en 

ökad problemlösningsförmåga, samt tränar på att argumentera och göra olika 

ställningstaganden58. Metoden bidrar även till att kunna se olika alternativ och 

möjligheter till olika tolkningar. Den inspirerar även till ansvarstagande och 

kommunikation inom gruppen, samt mellan grupperna och läraren.59 

 

                                                
57 Kjellén, Bengt, Lundberg, Konrad & Myrman, Yngve. Att undervisa med Casemetoden, Digital 
handbok, publicerad 2006-12-29, ändrad 2007-05-16. 
58 Långström & Viklund, Praktisk lärarkunskap, 189. 
59 Kjellén, Lundberg & Myrman, Att undervisa med Casemetoden. 



 16 

3  Metod 

Vi har genomfört ett undervisningsförsök, där vi vill utveckla textilslöjdens 

undervisningsformer. ”I ett sådant [undervisningsförsök] genomför man ett projekt, till 

exempel en förändring eller ett ingrepp av något slag, och utvärderar sedan resultatet”.60  

Planeringsfasen för vår arbetsform bestod av att vi tillsammans läst in oss på relevant 

litteratur som berör olika sätt att se på lärande samt tidigare beprövade arbetsmetoder. 

Utifrån litteraturstudien utformade vi vår gemensamma arbetsform som vi sedan på var 

sitt håll arbetade med att utveckla utifrån våra skilda skolors förutsättningar. Varför vi 

valde att göra två olika upplägg utifrån samma arbetsform grundade sig i att vi ville se 

om arbetsmodellen fungerade övergripande oavsett vilket innehållet var. Dessa upplägg 

jämförde vi sedan för att få en likvärdig utgångspunkt. Vi har utfört studien på två olika 

skolor i år nio, i Västerbottens län.  Studien har utförts i två grupper, med relativt jämn 

könsfördelning, samt med elva till tolv elever i varje grupp. Den ena gruppen hade tre 

lektionspass a´ två timmar och den andra gruppen hade fyra lektionspass a´ en timme. 

Vi genomförde undersökningen av arbetsformen på var sin av de två berörda skolorna. 

Vi fick fria händer att planera och genomföra undervisningen under ett av deras 

moment. Det enda som var förutbestämt var momentets inriktning och de aktuella 

grupperna, eftersom temana redan var schemalagt.  Vi förde sedan enskilda samtal med 

den ordinarie läraren på respektive skola, för att få en inblick och förståelse i skolans 

och elevernas utgångspunkt på området. Vi bestämde också gemensamt vilket material 

som skulle samlas in, på vilket sätt, samt hur det skulle bearbetas. Detta för att hitta en 

likvärdig utgångspunkt i utvecklandet av vår arbetsform, samt för att kunna jämföra de 

olika gruppernas slutresultat. Utifrån observation, diskussioner och intervjuer har vi 

lade vi därefter fokus på att sammanställa de punkter som visade sig vara mest 

avgörande för vår studie. Lektionsplaneringarna skilde sig lite genom att vi hade olika 

teman och då skolornas förutsättningar och tidigare arbetssätt inte varit helt identiska.  

Se bilaga 1 och 2. 

 

Vi redogjorde för eleverna om kommande arbetsmoment genom att förklara uppgiftens 

syfte och mål. Eleverna fick även uppgiften tilldelad i pappersform. Se bilaga 1 och 2 

för respektive skolor. Under det första lektionstillfället visade vi inspirationsmaterial 

                                                
60 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbetet i lärarutbildningen, (Uppsala, 2006), 74. 
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och gav förslag på olika tekniker som eleverna hade möjlighet att vidareutveckla under 

momentet. Eleverna arbetade individuellt med uppgiften, där de inom vissa bestämda 

ramar uppmuntrades att experimentera fritt under processen, utifrån var och ens 

förutsättningar, behov och önskemål. Vi fanns hela tiden med som handledare, för att 

stödja och resonera med eleverna i deras arbete. I slutet av momentet fick eleverna 

redovisa inför varandra hur deras process sett ut och vad de kommit fram till.  

 

Som en del till den slutgiltiga bearbetningen av arbetsformen gjorde vi en 

”eftermätning”, i form av en gemensam muntlig utvärdering i form av diskussion och 

reflektion med eleverna kring hur de upplevt arbetsformen. 

 

3.1 Kvalitativa arbetsmetoder 

För att utvärdera vår alternativa arbetsform gjorde vi, förutom en genomgående 

litteraturstudie, även fältstudier genom några olika kvalitativa arbetsmetoder. Dessa 

kvalitativa arbetsmetoder innefattar deltagande observation av gruppen, informella 

samtal och gruppdiskussioner med eleverna, samt semikvalitativa intervjuer med de 

ordinarie lärarna. Se bilaga 3. 

 

3.1.1  Deltagande observation 

Deltagande observationer innebär att vi observerar samtidigt som vi undervisar. ”I sina 

bästa stunder ger den [deltagande observationen] en bild full av mänskligt liv, 

frambringar genom verklig, och hudnära erfarenheter och inlevelse.” I en deltagande 

observation är observatören med som en del av den omgivning som skall studeras. 61 

Deltagande observation är en samlingsbeteckning för strategier som syftar till att fånga 

en del av en social verksamhet ”inifrån” under en längre tidsperiod genom att försöka få 

syn på deltagarnas perspektiv. Där är det viktigt att dela aktörernas erfaranden och 

samtidigt vara distanserad för att få en överblick.62 Vi har använt oss av ostrukturella 

observationer då vi inte hade bestämt vilka specifika aktiviteter vi valt att studera. Detta 

                                                
61 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, (Lund: 
Studentlitteratur, 1996), 14f. 
62 Stensmo, Christer, Vetenskapsteori och metod för lärare, (Uppsala, 2002), 118f. 
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möjliggjorde ett mer flexibelt skådliggörande som var relevant för 

undervisningssituationen då dessa situationer inte gick att förutse. Nackdel med 

deltagande observation istället för icke deltagande observation är att observatören kan 

missa viktiga händelser samt göra felaktiga antaganden och tolkningar av en situation. 

Vissa elever ges mer utrymme för kommentarer än andra, samt att observatören kan 

påverka eleverna. Trots att man väljer en passivt deltagande form där observatören ej 

skall påverka eleverna i någon riktning kan det vara svårt att påvisa att vi inte har 

påverkat situationen genom vår närvaro. Enbart observation är sällan heltäckande och 

bör därför kombineras med andra metoder.63 Vi har därför valt att kombinera 

observation med gruppdiskussioner.  

 

3.1.2 Gruppdiskussion  

Gruppdiskussion genomfördes i anknytning med redovisningstillfället i slutet av 

momentet. Genom gruppdiskussion, där läraren till olika grad leder och kan styra 

diskussionen, kan man studera pågående diskussioner, samt idéer och lösningar. Varje 

informant uppmuntras att ge uttryck åt sina åsikter om ämnet. En nackdel kan vara att 

alla vill framstå som individer men ändå vara del av gruppen, vilket man som 

diskussionsledare måste hantera utan att det blir konflikter så att alla får komma till tals. 

Det är svårt att komma ned på djupet med en gruppdiskussion, men fördelarna med 

denna metod är att svaren blir mer spontana, kan väcka nya idéer, får en mängd svar och 

bredd på intervjumaterialet. Informanterna är inte lika utsatta som i en vanlig 

intervjusituation och metoden är dessutom tidsparande. 64 Efter genomförda 

gruppdiskussioner antecknade vi vad som framkom. 

 

3.1.3 Informella samtal 

De informella samtalen mellan lärarstudent och elev innan elevarbetet påbörjats, under 

och mot slutet av arbetet dokumenterades skriftligt, efter varje lektionstillfälle. Denna 

dokumentation beskriver hur arbetet i klassen framskridigt samt elevernas kommentarer 

                                                
63 Bibik, Milton & Månsson & Svensson, Kvalitet i kvalitativa undersökningar – en studie av 
kvalitetsaspekter i den kvalitativa undersökningsprocessen, 15.  
64 Ibid., 14.  
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och funderingar som förekommit under lektionspasset. 65Som i alla intervjuformer får 

man akta sig för att inte ställa ledande frågor. Ytterligare en nackdel kan vara att de 

influeras av varandra i gruppen och inte vågar uttrycka sin åsikt, men å andra sida kan 

stämningen bli mer avslappnad.66 

 

3.1.4 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjuns frågor och struktur är förutbestämd men 

där det även finns utrymme för följdfrågor, samt att det inte finns någon tidsbegränsning 

på hur långa svar respondenten får ha.67 Denna intervjuform använde vi när vi 

intervjuade de två lärarna via telefon på de berörda skolorna, två veckor efter avslutad 

fältstudie. Se intervjufrågorna i bilaga 3.  

 

                                                
65 Svensson & Starrin (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, 14f. 
66 Bibik, Milton, Månsson & Svensson Kvalitet i kvalitativa undersökningar – en studie av 
kvalitetsaspekter i den kvalitativa undersökningsprocessen, 15.  
67 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (Malmö, 2003), 
97f.  
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4   Resultat 

Resultatet består av två olika delar. I den första delen analyserar vi de beprövade 

arbetsmetoderna där vi sedan visar hur vi utvecklat vår egen arbetsform. Den andra 

delen består av fältstudiernas resultat, som innefattar genomförandet av vår arbetsform 

ute på skolorna.  

 

4.1  Analys av beprövade arbetsmetoder  

Portföljmetoden, PBL och Case innehåller flera relevanta delar som går att använda sig 

av i textilslöjden som vi därför valt att analysera. Vi belyser de beprövade metodernas 

för- och nackdelar och utifrån denna analys har vi sedan utarbetat vår egen arbetsform.  

 

De beprövade arbetsmetoderna är alla tre framtagna och utformade för att främja 

elevens kunskap och lärandeutveckling. Alla tre metoderna utgår från att eleven får en 

uppgift som skall lösas där man ser till hela processen, inte bara slutresultatet, detta för 

att synliggöra för eleven hur de arbetar samt vad man kan lära sig av det. Det är den 

begynnande uppgiften som skiljer sig mellan de olika metoderna, då alla har fokus på 

processen. Portföljmetoden används oftast inte som ett upplägg till en uppgift utan 

snarare som en hjälp för att dokumentera. Detta för att eleven ska kunna följa och 

tydliggöra sin utveckling samt vad de behöver utveckla. Den begynnande uppgiften kan 

se olika ut beroende på arbetsområde, och bör därför användas på hela skolan för att nå 

bäst resultat. I både PBL och Case startar det aktuella arbetet genom att eleverna arbetar 

utifrån en fråga eller ett problem som finns i elevernas verklighet, som man vill att 

eleverna ska lösa. Denna start på arbetet leder till att eleven känner delaktighet i val av 

arbets- och diskussionsform vilket skall öka motivation till den fortsatta 

arbetsprocessen. Under processens gång krävs ett stort engagemang från läraren, särskilt 

i portföljmetoden. Lärarens uppgift är att vara handledare och bollplank, det är viktigt 

att läraren låter eleven arbeta på sitt sätt och inte vara för styrande. Återkopplingen och 

avslutning av den pågående processen är baserad på elevens vinst av att få dela med sig 

av sina erfarenheter samt ta del av de andras.  
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Alla metoderna är framtagna för att stimulera eleverna till kreativitet och ett 

självständigt tänkande samt till en ökad problemlösningsförmåga. Här uppmuntras även 

eleverna till att argumentera och göra olika ställningstaganden. Ett ökat ansvarstagande 

är en annan egenskap som stimuleras vid alla de tre ovanstående metoderna, portfölj-, 

PBL- och Casemetoden. 

 

För att portföljmetoden skall fylla sin funktion bör den användas under en längre tid, 

under en termin eller längre och gärna även med längre lektionspass för att givande 

processarbeten ska kunna utvecklas.68  

 

4.2 Vår arbetsform 

Upplägget i vår arbetsform är format som ett uppdrag till eleverna och grundar sig i 

PBL och Case genom deras fokus på att lösa ett problem utifrån elevens behov och 

önskemål. Avslutningsvis kopplar vi dem samman med portföljmetoden som belyser 

värdet av dokumentation som ett givande arbetssätt för att kunna tydliggöra elevens 

process samt för att kunna utveckla den. Eftersom skolor i denna del av Sverige sällan 

genomgående arbetar med portföljmetoden valde vi att utveckla en mer styrd arbetsform 

för att likna den övriga skolan. Ingen av de ovanstående arbetsmetoderna har vi i sin 

helhet sett som användbara för att utveckla en arbetsform vårt syfte inom textilslöjden. 

Vi ser många positiva och relevanta delar i var och en av metoderna som vi sedan valt 

att sammanföra till en för ämnet passande arbetsform utifrån de ramar och iakttagelser 

som vi gjort. 

 

Uppdraget inleds med ett inspirationsavsnitt där eleverna fick ta del av tidigare utförda 

arbeten och tekniker som de sedan uppmanas omforma till sin egen. För att lösa ett 

problem behöver eleverna kunskap kring material, redskap och tekniker, för att både få 

en grund att utgå ifrån och för att utmanas av dessa. Vi uppmuntrar dem till att göra 

egna skisser, som Pirjo Birgerstam hävdar visar på elevens tankeutveckling kring 

uppdraget och som tydliggör stegen i processen för både eleven och läraren69. Detta för 

att se nästa steg samt för att kunna se tillbaka vad tankarna kretsade kring i början av 
                                                
68 Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande, 325. 
69 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori i skapande arbete. Nygren- Landgärds & Borg (red), 
Lärarprofessioner genom skapande arbete i vetenskaplig belysning, 67. 
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processen. Eleverna får ett tema med några fasta ramar att förhålla sig inom, vilket 

innefattar tidsramar och ämnesinnehåll, där är det tänkt att de sedan utifrån egna 

intressen skall utmana sig själv genom att finna egna personliga lösningar med hjälp av 

olika textila tekniker. Detta har vi baserat på att Sie Kronberg menar att det behövs 

begränsningar för att kunna utmana sig själva att finna nya lösningar samt att det krävs 

en viss kunskap om de redskap som kan användas för att kunna experimentera.70 Även 

Tolstoy hävdar att tydliga ramar hjälper eleven att få en mer överskådlig bild av vad 

syftet och målet är med uppgiften. Genom att ge eleverna några fasta ramar att förhålla 

sig inom och sedan låta de arbeta mer fritt ges eleverna möjlighet att utifrån egna 

intressen och tidigare kunskaper kunna individanpassa sitt arbete.71 Alla de nämnda 

forskarna beskriver vikten av att kombinera individanpassad och grupprelaterad 

undervisningen, eftersom man lär och utmanas av varandra. Detta integreras i upplägget 

genom att det avslutningsvis följs upp av en muntlig redovisning inför varandra. 

Eleverna utvecklas genom att ta del av varandras erfarenheter, det är därför upp till 

läraren att hitta lämpliga arbetsformer för undervisningen och lärandet.72 Där berättar 

eleven om den skapande processen i form av både med och motgångar. Genom att 

försöka sätta ord på sina tankar och få ta del av de andra elevernas respons får de en 

större insikt i förloppet. Där visar de även upp sina skisser och sitt slutresultat. Borg 

hänvisar till Axén & Näslund som menar att, om eleverna har varit delaktiga från början 

av sin egen process, har det lättare att värdera sina insatser och resultat eftersom arbetet 

bygger på deras egna idéer.73 

 

4.3 Resultat från undersökningen av arbetsformen 

Vi valde att applicera vår metod på två olika skolor där undervisningen skiljer sig åt, 

vilket medfört att vi delat upp resultatet på följande sätt, skola ett och två, dels för att 

tydliggöra eventuella skillnader eftersom grupperna arbetat med olika slöjdområden 

samt för att sedan kunna jämföra och analysera resultaten. Viktoria har varit på skola ett 

där eleverna har fått arbeta med återbruk, se bilaga 1. Gruppen bestod av elva elever 

som var övervägande flickor. Arbetet sträckte sig över fyra lektioner a´ en timma. Sofia 
                                                
70 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori i skapande arbete. Nygren- Landgärds & Borg (red), 
Lärarprofessioner genom skapande arbete i vetenskaplig belysning, 67. 
71 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 54ff.  
72 Lindström & Pennlert, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 11ff. 
73 Borg, Slöjdämnet: intryck – uttryck - avtryck, 117. 
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har varit på skola två där eleverna har fått arbeta med textiltryck under tre lektioner a´ 

två timmar, se bilaga 2. Denna elevgrupp bestod av tolv elever med jämn 

könsfördelning. 

 

4.3.1 Skola ett 

4.3.1.1 Utgångspunkt  

Eleverna på denna skola var vana att från sjunde klass arbeta väldigt fritt under 

textilslöjdlektionerna. Det fanns inga bestämmelser på vad de skulle ha gjort innan de 

gick ut nionde klass. Eleverna hade att tillgå ”mål att sträva mot” från kursplanen för 

slöjd, som satt på väggen i textilsalen. Eleverna hade tidigare inte fått en uppgift utdelad 

i skriftlig form som innebar att arbeta processinriktat, från idé till färdig produkt. 

Tidigare hade textilslöjdsläraren bestämda områden eleverna skulle arbeta med under 

varje termin. Detta hade dock bemötts med protester från eleverna och därför valde hon 

att låta dem lägga upp arbetet fritt några terminer framöver för att se om det skedde 

någon attitydförändring hos eleverna. Det var trots det förbestämt att momentet återbruk 

skulle ingå i textilslöjden under år nio, men att det var upp till eleven att själv planera 

när under året de skulle lägga arbetet. Dessa förutsättningar ändrades när det blev klart 

att Viktoria skulle komma och göra denna undersökning. Eleverna blev tillfrågade om 

de kunde arbeta med återbruk under samma period, det vill säga under de 

nästkommande fyra veckorna. Majoriteten av eleverna var positiva till detta eftersom 

det innebar att de fick ”göra bort” momentet, medan några till en början visade ett visst 

motstånd eftersom de redan påbörjat ett annat arbete. Viktoria hade träffat eleverna en 

lektion innan arbetsformen tog sin början. Där delgavs de även vad momentet skulle 

innebära och vad de kunde tänka på till nästkommande lektionstillfälle. 

 

4.3.1.2 Observation och elevrespons under arbetets gång 

Stor del av gruppen visade ett intresse för att arbeta med uppgiften genom att snabbt 

börja skissa ner sina tankar samt leta och rita mönster. Några elever visste inte vad de 

ville göra och ”skojade” runt nästan hela första lektionen men i samråd med Viktoria 

bestämde de sig för mot slutet av lektionen att samarbeta på så sätt att de skapar 

liknande produkter.  De övriga som hade kommit igång med sitt arbete arbetade några 
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av dem självständigt medan större delen hade en del frågor och funderingar hur de 

skulle gå vidare med sin idé. 

 

Arbetsbeskrivningen innehöll olika punkter som skulle uppfyllas för att fullfölja 

uppgiften. En punkt var att använda sig av minst tre olika textila tekniker i sin produkt 

vilket verkade vara svårt för många i gruppen. Det framkom under arbetets gång att 

många av de grundläggande textila teknikerna som nämndes som förslag i uppgiften 

inte behärskades av eleverna. De flesta behärskade dock tre av dem och valde att 

använda dessa i produkten medan någon enstaka valde att lära sig någon ny teknik. 

Många lade fokus på att ”sy ihop” produkten med en teknik, de övriga teknikerna kom i 

andra hand och användes som ”dekoration”. Några elever såg möjligheten att kombinera 

de tre teknikerna genomgående i hela produkten, både i montering och som dekoration 

Flera av eleverna samarbetade med varandra genom att diskutera vilka tekniker de 

skulle avvända och hur. 

 

Mot slutet av den andra lektionen kom en förtvivlad flicka fram till Viktoria och 

uttryckte att tiden var för knapp och att hon inte skulle hinna bli färdig och undrade vad 

detta skulle innebära för betyget. Viktoria förklarade att det viktigaste inte var att hinna 

bli färdig utan att hon lärde sig något under arbetets gång. Hon förklarade även att det 

fanns möjlighet att få ta hem och arbeta med uppgiften om tiden kändes för knapp, 

vilket hon bestämde sig för att göra. Tidsramarna påpekades av de flesta eleverna vara 

för strama och att det var för stor uppgift utifrån vilken tid som var schemalagd. 

Eleverna tyckte att det kändes för stressigt att hinna göra alla moment i uppgiften på ett 

bra sätt när de ”inte ens fick tid att tänka igenom vad man vill göra”. 

 

När det återstod ett lektionstillfälle att arbeta med uppgiften var de flesta långt ifrån 

klara trots alla utnyttjat tiden väl, medförde att Viktoria tillsammans med gruppen 

bestämde att förlänga arbetstiden från fyra till sex lektioner för att arbetet skulle kunna 

slutföras.  
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4.3.1.3 Elevrespons vid redovisning och gruppdiskussion  

Vid redovisningen kunde alla visa fram en produkt, vissa var inte riktigt färdiga men 

alla berättade hur de gått tillväga och hur de hade tänkt. Idéskissen som skulle visa hur 

de tänkte i början hade några inte alls gjort och några hade gjort den i efterhand. De som 

inte hade gjort skissen förklarade att de var så dåliga på att ”rita”, att de inte hade hunnit 

eller glömt det. I samband med redovisningen avslutade vi med att eleverna fick 

diskutera och analysera vad arbetets syfte var och vad som var bra och mindre bra samt 

hur de skulle vilja arbeta om de själva fick bestämma en arbetsform. 

 

Alla var eniga om att de tyckte introduktionen var bra när Viktoria visade 

inspirationsmaterial i form förslag på olika tekniker och produkter de kunde göra. De 

menade att detta hjälpte dem att komma igång. Eleverna tyckte genomgående att 

arbetsformen var kul, att de fick en uppgift, där de skulle börja med att skissa ner, arbeta 

och sedan redovisa för de andra i klassen samt att det var bra med vissa ramar men att 

de kanske kunde ha varit lite friare.  

 

Det som först kom upp till diskussion var tidsramarna, de flesta tyckte de var för knappa 

och att uppgiften var bra men för stor i förhållande till tiden. Större delen av gruppen 

hävdade dock att det var bra med tidsramar eftersom det uppmanade dem att ”verkligen 

jobba” för att hinna bli färdiga, att det inte fanns tid för att ”slappa”. En elev utryckte att 

” hade jag haft lång tid på mig hade jag nog suttit av några lektioner så jag vet inte om 

jag hunnit något längre”. Några elever hävdade dock att de hade arbetat lika effektivt 

utan bestämda tidsramar. Det var delade meningar om ramarna kring valet av 

produkterna, ungefär hälften av gruppen tyckte att det var bra att det fanns förslag på 

olika produkter eftersom de ofta har svårt att veta vad de vill arbeta med. Medan den 

andra hälften hävdade att det hade ”vart roligare om man fick välja produkt helt fritt”, 

men de medgav även att i förhållande till de tidsramar som var uppsatta så var det bra 

med förutbestämda produkter. Att det sen ingick i uppgiften att eleverna skulle använda 

sig av minst tre tekniker i sitt arbete tyckte alla var bra, de uttryckte att det hjälpte dem 

att se ett nytt användningsområde för teknikerna, men även visade dem vilka tekniker 

som finns. Även här visade de att de tyckte tidsramarna var för knappa. ”det tar alldeles 

för lång tid om man ska lära sig virka, då hinner man ju ingen annan teknik.”. De 
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menade att de tidsramar som var utsatta gav inte spelrum för att lära sig någon ny 

teknik, det blev för stressigt. Hela gruppen var överens om att det var bra att ha en 

redovisning i slutet av arbetet. De menade att ”man lärde sig av varandra, hur de hade 

tänkt och hur de hade löst vissa problem och så”. Sen framkom det även att de tyckte att 

slöjden var så fokuserat på vad varje elev gör men att de sällan samlades och pratade om 

det moment de genomgått.  

 

Om de fick välja hur de skulle vilja arbeta en annan gång med samma tema skulle de 

vilja välja fritt vilken produkt de ville göra. De hade gärna velat ha kvar Viktorias 

introduktion, kravet på att använda sig av några olika textila tekniker samt att ha en 

redovisning i slutet. De kom även med att förslag att om de arbetade med uppgiften 

under en längre tid kunde man ha en ”halvtids- redovisning” bara för att alla i klassen 

skulle hamna i jämn takt. 

 

4.3.1.4 Lärarrespons 

Den ordinarie läraren var under arbetets gång resurs under lektionerna som extra stöd 

för eleverna. Genomgående var hon positiv till ett avbrott i den vanliga undervisningen. 

Arbetets syfte som var att inspirera alla elever upplevde hon hade lyckats till stor del. 

Att det fanns någon som hade svårt att komma igång såg hon inte som något hinder utan 

var imponerad över engagemanget största delen av klasserna visade. Hon skulle kunna 

använda sig av denna arbetsform i fortsättningen i detta tema. Något hon eventuellt 

skulle ändra på var tidsramarna då hon tyckte tiden var för knapp i jämförelse mot vad 

de skulle hinna med. Hon kunde tänka sig att arbeta uppemot halva terminen, då hon 

tror det skulle bli mer givande process om de fick tid att reflektera. Något hon troligtvis 

skulle ändra på var ”produktramarna”. Återbruk skall finnas kvar men eventuellt låta 

dem välja mer fritt vad de vill skapa men behåller kraven på att utföra ett ex antal textila 

tekniker. Redovisning berättade hon var som ”aha- upplevelse”, hon hade inte tänk att 

det skulle vara så givande som de faktiskt blev. Hon trodde att eleverna skulle protestera 

inför detta vilket hon inte uppfattade skedde. Hon upplever ofta att det inte finns tid för 

att kunna genomföra redovisningar men när hon nu insåg dess betydelse så ska hon nog 

börja med detta någon gång per termin. 
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4.3.2 Skola två 

4.3.2.1 Utgångspunkt  

Eleverna på denna skola är vana vid att textilslöjdundervisningen i stor utsträckning är 

styrd. Eleverna har fasta riktlinjer för vad de ska göra under varje termin, även vilka 

produkter som skall göras och hur. I nionde klass är det bestämt att de ska arbetar med 

textiltryck under fria och experimentella former. Vår arbetsform utformades utifrån det 

givna momentet textiltryck, som var förutbestämt. Inledningsvis samtalade Sofia med 

den ordinarie läraren om tidigare upplägg och hennes erfarenheter av 

textiltrycksmomenten. Sofia hade träffat eleverna under tidigare lektionstillfällen, så 

gruppen var inte helt främmande. De hade inte tidigare fått en uppgift utdelad i skriftlig 

form, som innehöll en kombinationsmöjlighet av olika tekniker och som skulle resultera 

i en produkt för ett specifikt användningsområde. Även om eleverna är vana att arbeta 

styrt, så har de aldrig tidigare fått ett uppdrag som inneburit att de skulle redovisa hur 

processen sett ut och vad de kommit fram till på textilslöjden.  

 

4.3.2.2 Observation och elevrespons under arbetets gång  

Eleverna bar på en föreställning om vad momentet skulle innehålla då de hade pratat 

med sina kamrater som ingick i en tidigare grupp. Detta stämde inte överens med den 

undersökande arbetsform som Sofia hade utformat. De ställde sig frågande till varför de 

inte skulle arbeta på samma fria sätt som den tidigare gruppen. ”Vad orättvist, varför får 

inte vi jobba som dom andra?”. Sofia inledde med en inspirationsdel, där hon i korta 

drag visade och berättade om grunderna för textiltryck. De visade här stort intresse då 

de verkade mycket koncentrerade och nyfikna, och delgav både tankar och funderingar. 

Flera var till en början osäkra på vad de ville göra och hur de skulle arbeta. Det visade 

sig genom att eleverna ställde frågor om hur Sofia tyckte att de skulle göra. Eleverna 

ville att hon skulle visa mer ingående hur man kan arbeta i de olika tryckmomenten. 

Därefter ville de försöka själva. De flesta satte igång att experimentera med olika 

tekniker, en form av skissande genom olika provtryck. En del fick direkt idéer om vad 

de ville göra, medan det var längre tankesträcka för andra. Friheten inom vissa ramar 

blev för många svårt att hantera. Det visade sig genom att några blev osäkra; ”Vad ska 

det bli? Hur ska man göra?” Eleverna väntade till en början ofta på lärarhjälp, men lärde 

sig allt mer under arbetets gång att ta stöd och hjälp av varandra genom att resonera och 
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delge varandra idéer. En del uttryckte att det var för många ramar, och tyckte det 

begränsade dem. Sofia observerade även att en del av elever efter en stund hade svårt att 

utveckla sina idéer, genom att de var otåliga och inte ville experimentera mer. En elev 

reagerade negativt, genom ilska då hon hade med sig bilder som hon ville trycka och då 

Sofia inte på en gång sa hur hon skulle göra. Hon sa att ”det känns barnsligt att hålla på 

och experimentera”. Sofia försökte ge några olika tänkbara förslag och möjliga 

tillvägagångssätt att gå vidare med genom att resonera med eleven och förklarade att det 

finns olika sätt att göra på. Hon gav förslag på hur man kan prova sig fram för att känna 

efter och utforma det på det sätt som passar var och en. Det lugnade eleven som sedan 

resonerade om hur hon ville göra, och sa vid lektionens slut att; ”Jag tar hem och kollar 

mer på en av mina bilder om jag kan förenkla den till nästa gång!”. Eleverna cirkulerade 

runt och tog del av varandras arbeten, och inspirerades av varandra. Eleverna började 

med ”enklare” tryck som de utvecklade till allt mer avancerade allt eftersom tiden gick, 

både genom att kombinera flera färger och tekniker. Eleverna utvecklades gradvis 

genom att prova olika sätt att arbeta på. En del tog med material och kläder hemifrån, 

andra sydde saker för att trycka på. De flesta fick idéer om vad de ville använda sina 

tryck till. Eleverna arbetade på olika nivåer och uttryckte olika tankar och ambitioner 

med arbetet. Några visade ett stort intresse för att utmana arbetsformens upplägg och 

var ivriga på att prova flera saker. I slutskedet utryckte en elev; ”Måste vi sluta nu, det 

är ju nu man har kommit in i det här och kommit på vad man vill göra mer!” Dessa 

elever ville också hinna slutföra det de påbörjat. Andra gick sina egna vägar genom att 

ganska snart säga att de var nöjda och klara och inte ville utveckla det mer. Dessa elever 

visade lite intresse för att göra någon produkt av trycken. Det fanns även de elever som 

inledningsvis visat en negativ attityd, men som ”växte” allt mer, ju mer de 

experimenterade och visade stor stolthet över vad de åstadkommit; ”wow, kolla vad bra 

det blev”. 

 

4.3.2.3 Elevrespons vid redovisning och gruppdiskussion  

Flertalet elever uttalade att det var bra att de fick välja hur de ville arbeta. Samtidigt 

tyckte många elever att det var bra att man fick tips och förslag på olika sätt att göra, 

som gjorde att man fick fler tankar och egna idéer. Ingen av eleverna hade tidigare 

provat på textiltryck. Eleverna uttryckte att det var bra att prova på olika tekniker, för då 

fick man se vad man kan göra med dem och på vilka olika sätt. De sa också att man 
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vågar prova fler saker då. Flera elever tyckte också att det var ett roligt och givande sätt 

att utveckla sina idéer; ”Man hittade nya sätt att göra på”. ”Man inspireras av varandra 

och gör det sen på ett eget sätt”.  Några gav uttryck åt att de blev besvikna till en början 

då de inte fick arbeta helt fritt. En elev sa att; ”Om jag hade vetat om att vi skulle jobba 

på det här sättet från börja hade det nog funkat ännu bättre”. De flesta tyckte det var bra 

med vissa ramarna, medan en elev särskilt uttryckte att denne hellre hade sett att de 

hade fått arbeta helt fritt, ”utan att måsta göra något av trycket”. ”Det var bra uppgift” sa 

en av dem som inte visade så mycket konkret från sin process, och sa att ”men jag 

skulle inte ha gjort något mer om vi hade jobbat som förut heller”. Flertalet uttryckte att 

tiden var för kort, för att hinna slutföra en produkt. De hade velat vara förberedda på att 

arbeta med det här upplägget i förväg, för att kunna förbereda och ställa in sig på det.  

 

4.3.2.4 Lärarrespons 

Den ordinarie läraren var under momentet med på lektionerna som stöd för eleverna. 

Hon upplevde att ”eleverna var friare och inte lika låsta”, vågade mer, och var mer 

avslappnade inför ämnet än tidigare grupper. Hon såg att det var viktigt för elevernas 

motivation och självkänsla att de uppmuntrades göra det för sin skull och på sitt sätt. 

”inte bara en massa tygbitar och provtryck”. Speciellt i början av elevernas skolgång är 

de vana att arbete styrt, att med viss teknik skapa färdiga produkter. Men det har för den 

skull varit ett välkommet inslag om det har blivit något annat.  De har i allmänhet 

arbetat så att man har utgått från en teknik som ska bli en produkt. Hon ser en stor 

skillnad på det här sättet att arbeta, där eleverna istället kunnat tänka ”jag vill göra det 

här, vilken teknik ska jag använda”. Eleverna är ovana att samlas inför en gemensam 

redovisning i textilslöjden, då de oftast har fått ta hem produkterna när de blivit klara 

med dem. De brukar inte ha någon direkt återknytning och tillbakablick på processen. 

Hon tyckte att det på det hela var en givande och bra arbetsform, men där man också 

kan utveckla vissa delar. Den här gruppen hade inte hon heller haft tidigare, vilket 

gjorde det svårt att veta vilka förkunskaper de hade. Hon menar att det var bra att 

eleverna visades olika tekniker första gången, men fortsättningsvis skulle det kunna 

vara bra att visa på några färdiga tryckta mönster och produkter för att eleverna skulle få 

en större koppling mellan hur man gör och vad man kan använda det till.  
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4.3.3 Elevsummering av skola ett och två  

Eleverna uttryckte överlag att uppgiften var givande och att de hade utvecklats och lärt 

sig mycket samt att det var bra med vissa ramar men att de kunde ha varit lite friare. 

Många upplevde att tiden blev för kort för att både hinna experimentera, sätta sig in i 

tekniker och material, samt hinna göra en färdig produkt att visa upp. Vissa tyckte det 

var peppande medan andra tyckte det begränsade dem i sin process eller visste inte var 

de skulle lägga ribban. Större delen av eleverna slutförde uppgiften, även om långt ifrån 

alla tyckte de var klara, alla hade dock något att visa upp och berätta om vid 

redovisningen. Större delen av eleverna var kortfattade vid sina redovisningar, de hade 

lite att berätta kring tillvägagångssättet och processen. Det framkommer att de lärt sig 

en hel del genom att ta del av varandras arbeten.  

 

4.3.4 Lärarsummering av skola ett och två 

Båda lärarna tyckte det var en bra arbetsform då den tydliggjorde elevens arbetsprocess 

både för eleven och för läraren samt att den motiverade eleverna. Lärarna hade ändå 

förslag på hur de skulle vilja utveckla vissa delar. Läraren på skola ett skulle gärna ha 

friare ramar men använda sig av återkoppling i form av redovisningar. På skola två ville 

läraren prova att utveckla introduktionen genom att visa eleverna på fler konkreta 

förslag på hur och till vad de kan använda de olika teknikerna och arbetssätten.  
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5  Diskussion 

5.1 Metoddiskussionen 

Genom en kombination av de olika kvalitativa forskningsmetoderna, deltagande 

observation, gruppdiskussion, informella samtal samt semistrukturerad intervju har vi 

fått en bredare inblick på området. Detta i kombination med litteraturstudie har gett flera 

olika perspektiv och infallsvinklar till vår studie. Att vi fokuserat på två grupper i vår 

studie har både sina för och nackdelar. Fördelen är att materialet bli mer hanterbart då 

det ska analyseras. Det ger också möjligheter att kunna gå mer på djupet. En nackdel är 

däremot att studien inte kan betraktas som övergripande och heltäckande. Vid en mer 

övergripande studie bör fler grupper ingå i undersökningen. Att använda sig av 

kvalitativa forskningsmetoder innebär att validiteten kan upplevas som tvivelaktigt då 

den inte direkt går att återskapa på ett identiskt sätt för att få samma resultat. Harry 

Wolcott, anser dock att om man på förhand har bestämt vad som skall undersökas så 

medför det säkerligen att man missar vissa väsentliga delar. Han menar att livet är så 

pass nyanserat att det ibland krävs att insamlingen får tillåtelse att varieras efter 

omgivningen för att på bästa sätt kunna avspegla verkligheten74  

 

5.2 Den processinriktade arbetsformens påverkan på elevens intresse för 

att kunna utvecklas i sin slöjdprocess 

I vår frågeställning hur vår processinriktade arbetsform påverkar elevens intresse för att 

utvecklas i sitt skapande fick vi olika respons. Det var speciellt vissa faktorer som var 

relevanta för svaren. Det mest utmärkande var tidsramarna i förhållande till uppgiftens 

storlek och frihet inom vissa ramar. Då arbetsformen innehåller vissa tidsramar 

påverkades dessa elever, både positivt och negativt. Eleverna uttryckte i båda grupperna 

att det var för kort om tid för att hinna utföra hela processen från idé till färdig produkt. 

På skola ett var det däremot några elever som menade att det var positivt att det fanns 

tidsramar då detta sporrade dem till att arbeta mer effektivt. 

 

De fasta ramarna på vad uppgiften skulle innehålla skilde sig en aning mellan grupperna 

men grundtanken var densamma. Tanken med arbetsformen är att eleverna ska 

uppmuntras och motiveras till att prova nya vägar och göra nya erfarenheter. Detta 
                                                
74 Svensson & Starrin (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, 36f. 
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visade sig i planeringen av arbetsformen för skola ett, genom att det finns ett krav på att 

eleverna skulle använda sig av minst tre textila tekniker i sitt arbete. Eleverna på skola 

två uppmuntrades istället att experimentera för att försöka få inblick i så många tekniker 

som möjligt. Där fanns inga krav på hur många tekniker de skulle använda sig av. I 

båda grupperna framkom att en del tyckte att ramarna begränsade dem negativt genom 

att de inte fick göra ”vad de ville”. Andra tyckte att det begränsade dem på ett positivt 

sätt genom att de snabbt kunde komma igång genom att de kände sig utmanade. 

Kronberg menar att gränser och expansion går hand i hand. Genom att ringa in ett 

problemområde, begränsa medlen eller materialet kan det medföra att man uppmuntras 

bli mer spontan. Detta kan bidra till nya insikter och kunskaper i den skapande 

processen. Från de små medel man har att tillgå, uppmuntras man hitta nya lösningar.75 

 

Varför några elever var negativa till att använda sig av vissa fasta ramarna i 

kombination med att de själv skulle planera innehållet, tror vi kan bero på att man inte 

tidigare i någon av grupperna arbetat på detta sätt. På skola ett var eleverna vana vid att 

arbeta helt fritt, medan eleverna på skola två var vana vid styrd undervisning. Trots de 

olika förutsättningarna tror vi det blev svårt för eleverna på båda skolorna att förstå hur 

de skulle anpassa uppgiften efter sina förkunskaper och till den tid som var utsatt. En 

följd av detta kan därför bli att eleven upplever uppgiften svår att hantera. 

 

Eleverna gav olika respons på att arbeta processinriktat. Om detta berodde på att de inte 

ville arbeta på detta sätt eller om de inte förstod innebörden är svårt att veta. Däremot 

visade det sig att några elever från båda klasserna gick sin egen väg, genom att inte visa 

intresse för att skissa eller att utvärdera. Vi tycks däremot se att de genomgått en 

process i sig men att de inte visat sig reflektera över vad de lärt sig. Vygotskij menar att 

man lär sig mer både om sig själv och av andra när man beskriver hur man gått tillväga 

och hur man tänkt och får därmed en vidare helhetsbild76. I Lpo 94 menar man att 

skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformerna; fakta, 

färdighet, förtrogenhet och förståelse, där lärandet är tänkt att balanseras genom dessa 

former för att bilda en helhet77. 

 
                                                
75 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori i skapande arbete. Nygren- Landgärds & Borg (red), 
Lärarprofessioner genom skapande arbete i vetenskaplig belysning, 67 
76 Thornberg, Vygotskij i praktiken. http://www.lund.se/templates/Page____62973.aspx 
77 Lärarförbundet, Lärarens handbok, Läroplaner, Lpo94, 11ff. 
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Tolstoy anser att läraren bör hjälpa eleverna genom att bestämma uppgiftens omfattning 

för att den ska bli mer överskådlig för eleven. Läraren behöver även inspirera och 

planera tillsammans med eleven för att väcka det som finns i dem, samt att styra dem åt 

ett bestämt håll för att hjälpa eleverna att utvecklas.78 Även i Lpo 94 kan man se att en 

av skolans uppdrag är att stimulera eleven till att erhålla kunskaper.79 

 

Utifrån det vi observerat har det visat sig att det är bra att ha en viss erfarenhet av vad 

som generellt fungerar, men också ha en viss insikt i vad som kan fungera för varje elev 

för att vara en behjälplig handledare. Vår arbetsform är till för att eleven ska ges 

utrymme att lägga uppgiften på sin egen nivå. Men vi tolkar det som att alla inte hade 

den förmågan. Det underlättar därför om man som lärare har insikt i deras 

förutsättningar och förkunskaper, både i planeringen och vid uppstarten. Vi har fått en 

djupare förståelse för vikten av att man som lärare förbereder eleverna så de förstår 

varför och hur de kan arbeta processinriktat. Vi uppfattar att det var långt ifrån alla som 

förstod vad uppgiftens upplägg innebar. Vi ser ett behov av att arbeta mer ingående med 

vad skiss och process innebär för att förbereda eleverna så de förstår alla delar i 

processen. Det är först då arbetsformen kan bli användbar för alla elever. Det blev också 

tydligt att de hade behövt mer tid för att hinna sätta sig in i de olika teknikerna. Detta 

för att ge dem möjligheter att utmana sig själva i högre grad, då vissa elever hävdade att 

tidsbristen var begränsande för utvecklingen i deras skapande process. Vi anser även att 

detta arbetssätt bör kombineras med att använda arbetsformen som ett återkommande 

inslag under hela skoltiden. 

 

5.3 En lärorik arbetsform enligt eleverna 

En del av eleverna i båda grupperna visade inte något större engagemang för uppgiften. 

Det kan bero på att vi någonstans eller på något sätt misslyckades med att motivera 

eleverna. Orsakerna till detta kan bero på många olika faktorer. Där i bland att vi inte 

lyckats förmedla hur de skulle kunna lägga uppgiften på sin nivå. Men även på att vi 

som lärare inte kände till deras förutsättningar, så att vi kunde hjälpa dem att bli 

motiverade. Vidare kunde vi se att yttre faktorer påverkade tydligt vad de hade för 

föreställning sedan tidigare. Grupperna hade genom kamrater fått information kring vad 

                                                
78 Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 59ff. 
79 Lärarförbundet. Lärarens handbok, Läroplaner, Lpo94, 11. 
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de tidigare grupperna gjort, där de hade fått arbeta mer fritt. Men när deras 

förutsättningar blev annorlunda blev en del avigt inställda. Vissa elever uttryckte att det 

hade varit roligare om de hade fått arbeta helt fritt. Genom dessa kommentarer ställer vi 

oss undrande om det delvis kan vara så, eftersom vi alla vet att vi lär sig mer om man 

har kul och är motiverad än om vi är omotiverade och helst inte gör någonting. Å andra 

sidan tror vi att om vi som lärare kunnat motivera dessa elever i vår arbetsform så hade 

även dessa elever kunnat utmana sig själva i högre grad och därmed lärt sig ännu mer. 

 

Eleverna uttryckte att det var för kort tid i för att hinna göra klart uppgiftens utifrån 

deras förhoppningar och förutsättningar. Däremot var det några elever som tyckte att de 

knappa tidsramarna hjälpte dem att styra upp arbetet och anpassa det efter vad de ville 

hinna, vilket också var vår förhoppning. Det kan vara så att de som klarade att fullfölja 

uppgiften redan hade en större självinsikt i vad de klarade av och vad som krävdes för 

att slutföra uppgiften, och därmed kunde de utmana sig själva på rätt nivå. Eleverna som 

hade svårt att planera sin tid saknade möjligen insikten i att de måste begränsa sitt 

arbete inom ramarna för uppgiften. En del tog på sig för omfattande arbeten. Andra 

utgick troligtvis från en för låg ambitionsnivå, och lyckades därmed inte utmana sig 

själva fullt ut. Anledningen till den låga motivationsnivån hos några av eleverna kan 

även bero på en bristande tillit till sig själv och till sina förmågor. 

 

5.4 De faktorer som påverkade planeringen och genomförandet av vår 

arbetsform 

När vi började med studien var vi införstådda i svårigheten i att utforma undervisningen 

på ett sådant sätt att man kan få en lämplig balans mellan process och produkt samt teori 

och praktik.80 Vi bestämde oss för att titta närmare på dessa svårigheter. Detta blev en 

del av studien som vi sedan vidareutvecklade. Syften blev slutligen att ta fram en 

arbetsform inom textilslöjden som stimulerar alla elever, utifrån var och ens 

förutsättningar till att utvecklas i sin slöjdprocess. Detta var lättare sagt än gjort då inga 

situationer är identiska. Genom litteraturforskning ville vi få fram något konkret 

hjälpmedel för att tydliggöra elevernas arbetsgång. Det vi fann var många teorier kring 

inlärning och några tidigare använda arbetsmetoder som vi kände hade många bra inslag 

                                                
80 Borg, & Lindström (red.), Slöjda för livet - Om pedagogisk slöjd, 12ff. 
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men som inte fullt ut fungerade enligt vår syn på textilundervisningen. Vi var 

införstådda i skolans komplexitet och försökte därmed utforma en så övergripande och 

allomfattande arbetsform som möjligt där vi försökte få med alla elever. Det blev en 

stor utmaning att genomföra då ingen är den andre lik, varken som enskild individ eller 

som grupp. Under vår studie framkom det även att vissa elever hade svårt att veta hur de 

skulle lägga uppgiften på sin nivå. En del tog på sig för omfattande arbete, medan andra 

kanske hade kunnat lägga nivån högre. Vi förmodar att vår arbetsform hade fungerat 

bättre om vi varit mer införstådda i elevernas förkunskaper och därmed kunnat handleda 

eleverna på ett mer tillfredställande sätt. 

 

Det känns uppenbart att lärande är en enda lång process som aldrig tar slut då man 

genom nya erfarenheter hittar nya vägar och sätt att kombinera dessa. Borg menar att 

lärande handlar till stora delar om olika sätt att inspireras, planera, genomföra och att 

lära av sina och andras erfarenheter. Hon visar Jan Sjögrens beskrivning av 

slöjdprocessens oscillerande rörelse som beskriver de ”pendelliknande” sambanden 

mellan dessa steg i en process och dess beroende av varandra.81 Vi menar att denna 

beskrivning illustrerar den slingrande väg som eleverna genomgått under sin process, 

där vägen sällan varit spikrak.  

 

                                                
81 Borg, Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck, 123. (Se bilaga 4). 
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6 Slutreflektion 

Vi känner att vi har siktat högt med vetskap om att det är svårt att nå ända fram. Studien 

har trots det belyst många intressanta delar om hur olika vi alla är genom våra skilda 

sätt att uppfatta och ta till oss kunskap. Det framkom att de flesta eleverna stimulerades 

till att utvecklas i sin slöjdprocess genom vår arbetsform utifrån var och ens 

förutsättningar. Därför menar vi att denna arbetsform går att använda effektivt i 

textilundervisningen, men att den bör utvecklas på de punkter som eleverna, vi och 

lärarna upplevt bristfälliga. Upplägget i sin helhet fick bra respons, men det blev tydligt 

att elevens förkunskaper tillsammans med uppgiftens innehåll bör vara grunden till 

planeringen av tidsramarna. Detta för att eleverna ska känna delaktighet i och mening 

med undervisningen. En viktig utgångspunkt som visade sig svår att kringgå, med vår 

begränsade kännedom om eleverna, var att man som lärare måste vara bekant med alla 

elever för att man som lärare på bästa sätt skall kunna hjälpa dem att utvecklas. En brist 

i genomförandet av vår arbetsform var att vi förutsatte att eleverna var införstådda i vad 

processinriktat arbete, skiss och reflektion innebar, vilket långt ifrån alla visade sig vara. 

Där inser vi betydelsen av att eleverna behöver få insikt och förståelse för vad dessa 

begrepp betyder för dem innan arbetet påbörjas. Vi ser dessa begrepp som viktiga 

verktyg för att eleverna ska finna stöd och berikas av sina och andras erfarenheter.  

 
Vår arbetsform är som alla andra inte heltäckande då det alltid finns mer att undersöka 

och utveckla. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att se en i alla situationer 

fungerande arbetsform. Vi känner ändå att vi har synliggjort vad som kan uppstå och 

vilka delar man bör ta i beaktning vid planering och genomförande för liknande arbeten 

i textilslöjd. Den resa som denna studie medfört, har inget slut, utan behöver ständigt 

uppdateras då skolans förhållanden aldrig är desamma. Till stor del handlar det nog 

dessutom om att som lärare finna sin ”egen lösning” och inspireras av andra. En 

avslutad studie betyder inte att alla frågor fullständigt besvarats. Den leder även till att 

nya frågor väcks82. Även om vi med vår studie sätter punkt här, kan vi inte sluta fundera 

på vilka utslag det skulle ge med en fortsatt utvecklad arbetsform där vi åtgärdar de 

punkter som vi här har sett bristfälliga.   

 

                                                
82 Borg, Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck, 10. 
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Lycka till!  / Viktoria 

Återbruk 

 
Huvudet  Handen      

Foten 
 
Tid: 4 lektioner a´ 1 timme 
 
Vi går nu mot kallare tider och vi blir tvungna att hålla oss varma. Vad passar då bättre än att 
skapa något värmande till våra mest utsatta delar på kroppen, huvudet, händerna och fötterna. 
 
Förslag på arbeten: 
  

 Huvudet - mössa, hatt, pannband, keps, halsduk mm 
 Handen - vantar, armband, handledsvärmare mm 
 Foten - tofflor, sockor, benvärmare mm. 

 
Utgångspunkten i arbetet är att Du ska skapa något nytt av något gammalt i textil men 
produkten behöver inte till 100 % vara av återbruk, du får också använda dig av nya tyger om 
du behöver, men undvik detta i möjligaste mån. 
 
Det är meningen att Du själv tar med dig gamla saker du vill återanvända. I det stora hela ska vi 
arbeta med textilier men för att ni ska kunna sätta en personlig prägel på produkten kan det vara 
en ide att använda sig av andra material. Ta gärna med detta hemifrån, exempel på andra 
material kan vara: 
 
 Pärlor  
 Textilfärg 
 Knappar 

 Paljetter 
 Plast 
 Spets 

 Nitar 

 
För att bli godkänd på uppgiften ska Du:  
 

1. Kunna visa en idéskiss på produkten 
2. Produkten ska bli färdig under dessa fyra lektionstillfällen 
3. Arbetat med minst 3 textila tekniker i din produkt.  
4. Kunna berätta kort om ditt arbete för de andra i klassen. 

 
Förslag på textila tekniker, välj minst 3 du vill jobba med 
 

 Tryck 
 Tovning 
 Handsömnad 
 Symaskinsömnad 

 Handbroderi 
 Stickning 
 Virkning 
 Maskinbroderi

 
 
Bedömning på detta arbete kommer att utgå från bedömningsmallen som finns på väggen i 
klassrummet. Där kan du även se hur du ska arbeta för att uppnå högre betyg.  

BILAGA 1 
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Textiltryck   
Experimenterande  

”Förvaring” 
 
Åk: 9 
 
Tid: 3 lektioner a´ 2 timmar 

Det här är ett inledande moment under blocket textiltyck. Utgångspunkten är att 
experimentera med färg och form. 
 
Förslag på trycktekniker: 

• Riva, klippa, skära i papper 
• Raster 
• Tryckram  
• Reservera med mjölpasta  
• Maskera med tejp 
• Svamp/ duttar, roller 
• Stämplar, schabloner 

 

När du har provat dej fram, fundera över vad du har kommit fram till, lärt dig och vill 
utveckla. Där sedan delar av dina textila tryck, på valfritt sätt, ska ingå för att göra en 
”förvaring”. Du får gärna ta med dig saker du vill återanvända och sätta en personlig 
prägel på. Du kan till exempel sy nytt, sy om eller utveckla föremålet. Det viktiga är att 
på ett lustfyllt och utvecklande sätt prova sig fram med olika tekniker och utforska olika 
sätt att använda sig av trycket. Utgå gärna från egna idéer! Eller från någon av dessa… 
 
Förslag på förvaring: 

• Bärbart - påse, väska 
• Omslag - på pärm, bok, mapp, kuddfodral 
• Sortering – väggfickor, ask, låda, pennfodral 

Momentsammanfattning:  

Arbeta undersökande, experimentera och kombinera gärna flera trycktekniker och 
färdigställ minst ett förvaringsförslag. Momentet avslutas med att alla får möjlighet att 
visa och berätta kort om sin process för gruppen, så att alla får ta del av varandras 
erfarenheter. 
                    Lycka till!  / Sofia 
 

BILAGA 2 
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Intervjufrågor till lärarna efter avslutad fältstudie 

 

• Hur anser du att arbetsformen påverkade elevernas sätt att arbeta? 

 

• Skulle du vilja använda dig av denna arbetsform igen, på vilket sätt, vad skulle 

du i så fall förändra? 

 

 

 
 
 
 
 
 

BILAGA 3 
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Slöjdprocessen - oscillerande rörelse 
 

 
 

 
 
Jan Sjögrens beskrivning av slöjdprocessens oscillerande rörelse, som återfinns i Kajsa 
Borgs bok; Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck, (Linköping, 2001), 123. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 4 


