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Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att se om elever genom att skriva bättre förstår vilka
kunskaper de får i slöjden, vilka arbetsmetoder slöjdlärarna använder för att eleverna ska
reflektera och om det är möjligt att arbeta ämnesövergripande för att eleverna ska reflektera.
Metoder som använts för att få fram resultatet är litteraturstudier, intervjuer och erfarenheter
från tidigare projektarbete. Resultatet visar att elever genom att skriva om slöjdarbetet bättre
förstår vilka kunskaper de egentligen får och därigenom kan generalisera dessa till andra
sammanhang. Tiden i slöjdsalen är för kort för att elever ska hinna med att skriva om
slöjdandet. Samtliga intervjuade slöjdlärare har arbetat med olika metoder för elevers
reflektion. Enligt resultatet är det för lärare svårt att motivera för elever varför de ska skriva
om slöjden. De intervjuade upplever även att andra lärare själva vill bestämma om sin
lektionstid och om vad eleverna ska skriva om. I Lpo-94 framläggs fyra kunskapsformer
dessa är: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhetskunskaper. Lpo-94 föreskriver att lärare
ska arbeta ämnesövergripande, annan litteratur belyser värdet av helhetsundervisning för att
elever ska tillgodogöra sig dessa kunskapsformer. Genom detta framstår ett
ämnesövergripande samarbete ute i skolorna som självklart.
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1. Inledning

Skolan lever under ständig omvandling. Skolämnen ifrågasätts och förändras, elevers lärande

blir målinriktat istället för resultatinriktat. Trä och metallslöjd är en slöjdart som många elever

tycker om även om de inte riktigt förstår vilka kunskaper de får och vad de ska ha dessa till

(Skolverket 2005). Skolslöjden har funnits på schemat under en lång tid, redan under 1800-

talets senare hälft arbetade Otto Salomon för att eleverna genom slöjden skulle kunna bidra

till att öka familjens försörjningsförmåga. Ämnet blev ett obligatoriskt skolämne 1955, det var

då indelat i goss- och flickslöjd. Vid grundskolans införande 1962 föreskrevs att både pojkar

och flickor skulle delta i både trä/metallslöjd och textilslöjd (Skolverket 2005 sid.15).

Skolans tidigare grundsyn om att lektionerna ska var lärarledda har förändrats och utvecklas

nu till att läraren ska vara en person som handleder eleverna i det egna lärandet. En del i detta

är att genom olika metoder ge eleverna förutsättningar för att se vad de lärt sig. Slöjden

förändras i takt med skolans utveckling, framtiden som följer är intressant och ställer flera

utmanande uppgifter. Enligt Skolverkets utvärdering så är slöjden ett högst aktuellt ämne som

innehåller flera ”kunskapskvalitéer” (Skolverket 2005 sid.10). Frågan för slöjden är inte om

ämnet behövs eller ej, det är snarare hur man ska kunna visa vad elever gör i slöjden och vilka

kunskaper som de egentligen får.

Jag har valt att skriva om hur elever ska kunna reflektera över vad de lär sig, anledningen till

det är att jag tidigare under min praktik varit delaktig i ett projekt där elever under en kortare

period dokumenterade slöjdandet med hjälp av digitalportfolio (se stycket ”förstudie” för en

utförligare beskrivning).

Första tanken var att mitt examensarbete skulle bidra till fördjupning av hur

portfoliometodiken kan användas i slöjden. Då jag diskuterade detta ämne med min

handledare så framkom det att Skolverket just kommit med en utvärdering som berör ämnet.

Utredningen handlar bland annat om slöjden och problemet som finns med att det reflekteras

alldeles för lite om vad eleverna egentligen lär sig under lektionerna. Jag upplevde att detta

var ett uppslag som kunde vara intressant att arbeta vidare på.
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Rapporten kommer inledningsvis att beskriva begreppet ”kunskap” utifrån ett skolperspektiv,

sedan fördjupas begreppet till att redogöra för slöjdens medverkan till elevers kunskaper.

Efter det förklaras den form av portfoliometod som användes vid projektarbetet som jag var

delaktig i under en praktikperiod. I resultatavsnittet fokuseras studierna på att söka svar på om

elever ser nyttan av de kunskaper de får i slöjden genom att skriva om slöjdarbetet och om det

finns någon möjlig metod för att uppnå detta. Avslutningsvis diskuteras betydelsen av

resultatet.

1.1 Syfte och frågeställningar

I den Nationella utvärderingen av slöjden (Skolverket 2005 sid. 10) framkom det att slöjden är
ett ämne som har en stor potential som det finns flera kunskapskvalitéer i. Utvärderingen

pekar på att slöjden är dålig på att reflektera över vad eleverna lär sig. Syftet med detta arbete

blir då att ta reda på hur elever bättre ska förstå värdet av de kunskaper de lär sig i slöjden och
att därefter se om det finns något bra arbetssätt för reflektion över vad eleverna gör i slöjden.

Frågeställningar:

1: Kan elever som skriver om slöjden t.ex. som en del av en portofolio bättre förstå vad de lär

sig och därigenom se nyttan av dessa kunskaper?

2: Kan samverkan mellan ämnen användas för att eleverna ska reflektera om sitt lärande i

slöjden?

3: Hur kan arbetsmetoder för reflektion i slöjden se ut?
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2. Bakgrund och begreppsförklaringar

I mitt arbete förekommer några centrala begrepp, de mest framträdande är ”kunskap”,

”ämnesövergripande”, ”samarbete” och portfoliometodik, här under beskrivs

styrdokumentens syn på begreppen och sedan framställs mer precist vilken innebörd som

läggs på dessa i rapporten.

2.1. Lpo-94 och kunskap

Elever går i skolan för att få kunskaper. Kunskaper kan exempelvis vara språkliga eller

matematiska. I engelska lär man sig ett språk och i matematiken lär man sig räkna, det går på

ett relativt enkelt sätt förklara kunskapsförmedlingen i många av de ämnen som undervisas i

skolan. I andra ämnen såsom slöjden kan det vara svårare att se vilka kunskaper eleverna

egentligen får, vilket i sin förlängning innebär att det är svårt att förstå nyttan av ämnet.

Reflektion över de kunskaper som eleverna får i slöjden är centralt i det här arbetet. Ett

begrepp som då måste analyseras och förklaras närmare är ”kunskap”. Lpo-94

(Utbildningsdepartementet 1994) beskriver olika kunskapsformer och menar att samtliga hör

ihop och samspelar med varandra.

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former –såsom

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet

(Utbildningsdepartementet, 1994 sid. 21).

I Bernt Gustavsson bok Vad är kunskap (Gustavsson, 2002) förklaras Fakta, förståelse,

färdighet och förtrogenhetskunskap (4 f) på ett sätt som medför att det går skilja dem åt:

Faktakunskap som information, regler konventioner, utan åtskillnad mellan ytlig och

djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen.

Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att

uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen.
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Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det.

Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en

kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck i

bedömningar (Gustavsson, 2002 sid. 23).

Gustavsson menar att läroplanens beskrivning av olika kunskapsbegrepp innebär att skolan

försöker anpassa sig till det som sker i samhället utanför skolan där kunskap får en allt större

betydelse. Detta är något helt nytt för den svenska grundskolans läroplan. Tidigare förmedling

av kunskaper har främst skett genom läroböcker där det stått vad eleverna ska lära sig,

därigenom har det inte behövts någon djupare reflektion som leder till förståelse av de

kunskaper som förmedlats. I dagens skola hämtas kunskaper från olika källor, därför måste

reflektion som medför förståelse av de kunskaper som förvärvas vara en del av

undervisningen.

2.1.1. Slöjdens kunskapsförmedling genom styrdokumenten

I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet 1994) framställs hur lärare ska skapa generell förståelse

för allmänna skeenden. Eleverna ska ges förutsättningar till att prova på olika sätt att klara

problem, initiativ, ansvar, självständigt och gemensamt arbete är saker som ska uppmuntras.

Genom denna syn på kunskap har det i Lpo-94 skett en förskjutning från faktakunskaper till

övriga kunskapsformer som beskrivits.

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få

möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin

förmåga att arbeta självständigt och lösa problem (Utbildningsdepartementet, 1994 sid

21).

I Grundskolan kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2000) ges i delen om slöjd en

djupare beskrivning av ämnets kunskapsförmedling. I inledningen av boken beskrivs mer

generellt hur olika ämnen ska samarbeta för att elevernas kunskaper ska utvecklas.
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Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och meningsfull

kunskapsutveckling i enighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer

(Skolverket 2000 sid.6)

Kursplanen klarlägger att uppdelningen av ämnen är nödvändig för att organisera innehållet i

utbildningen, inte att skapa en klyfta mellan ämnen. Det är viktigt att samverka mellan ämnen

eftersom att olika kunskapsformer hör ihop och tillsammans skapar en helhet

(Utbildningsdepartementet, 1994 sid 21).

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

nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem (Skolverket

2000 sid. 91).

Slöjdämnet bidra till att elevernas allsidiga utveckling höjs. Genom detta stärks tilltron till den

egna förmågan och förutsättningar skapas för att klara uppgifter i det vardagliga livet.

Utbildningen i slöjd syftar till att skapa medvetenhet om estetiska värden och att

utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar en

produkts funktion och hållbarhet (Skolverket 2000 sid. 91).

Ämnet ska ge en förståelse som lägger grunden till nytänkande och utveckling av gamla

kunskaper. Eleverna ska bli medvetna om hur olika val av material och metoder påverkar ett

resultat.

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

arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och process naturlig. Ämnet ger

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

i att experimentera, lösa problem och göra medvetna val (Skolverket 2000 sid. 92).

Eleverna ges genom slöjdprocessen möjligheter att se hur egna ställningstaganden påverkar

resultatet. De arbetar i en process som pågar genom hela arbetet från den första idén till den

färdiga produkten, viket ger kunskaper om flera aspekter såsom planering och tidsåtgång.
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2.1.2. Termerna ämnesövergripande och samarbete

I studien används termerna ämnesövergripande och samarbete då arbete mellan olika

skolämnen beskrivs. I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet 1994) används begreppet

”ämnesövergripande” för lärandesituationer där olika skolämnen tillsammans bildar en

helhetsundervisning. I studien fokuseras det inte på något sådant arbete, det är främst ett

samarbete mellan två ämnen som framställs, men genom att använda de bägge begreppen så

synliggörs det vilka förutsättningar för olika skolämnens medverkan i undervisningen som är

möjlig. Då begreppet ”samarbete” används är det samarbete mellan två ämnen som beskrivs

och om det är formuleringen ”ämnesövergripande” som framställs kan fler ämnen var

delaktiga i undervisningen.

2.2. Förstudie

Under min praktik (vårterminen 2004) var jag delaktig i ett projekt där elever genom

digitalportfolio dokumenterade vad de gjorde i slöjden. Slöjden samarbetade under denna

period med svenskan. Arbetssättet bidrog till att eleverna visuellt på skolan kunde se egna och

andras arbeten. Det fanns även möjlighet att hemifrån gå in och se elevernas aktiviteter. Jag

ska här under beskriva vad portfoliometodik är och hur den användes under projektarbetet.

2.2.1. Portfoliometodiken

För att få en förståelse om vad Potfoliometodiken går ut på så behövs en närmare förklaring

av begreppet. Det finns mycket litteratur skrivet i ämnet, den författare som jag använt mig

mest av då jag ska förklara begreppet är Roger Ellmin (Ellmin 2001). En första förklaring till

begreppet är: ”Den som någonsin skrivit dagbok, haft en klippbok eller lämnat spår efter sig i

ett fotoalbum förstår vad det innebär att skapa en portfolio” (Ellmin 2001 sid 23). Portfolio är

en form av samanställning av något som man arbetat med eller varit med om. Portfolio är

inget nytt begrepp, exempelvis hantverkare och konstnärer har länge använt denna metod för

att på ett överskådligt sätt visa på delar av sina arbeten.

Portfolio i skolan innebär att det är eleverna som visar vad de gör och lär i skolan. Eleverna

kan samla material under arbetet, vilket visar hur processen går till. De kan också

dokumentera det färdiga materialet vilket då visar på hur produkten ser ut och hur resultatet
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blev. Enligt Roger Ellmin (2001 sid 26) finns det många olika namn på portfoliometodik,

Portfölj, lärmapp, kompetensmapp och skolväska är några av dessa, alla har samma innebörd,

så det spelar ingen roll vilket man använder. Jag kommer enbart att använda begreppet

portfolio och portfoliometodik eftersom jag inte vill skapa en förvirring som olika begrepp

som betyder samma sak kan göra.

I Bedöma eller döma (Skolverket 2002 sid 98) ger Olga Dysthe sin syn på olika förtjänster

och tänkbara användningsområden som finns i ett arbete med portfolio.

• Visa vilken kompetensnivå eleven har uppnått

• Utvärdera elevens förmåga i ämnet

• Visa elevens bästa arbete

• Dokumentera elevens utveckling under en längre tid

• Dokumentera klassens (gruppens) arbete

• Motivera eleven till att arbeta vidare i ämnet

• Utveckla kompetens för självärdering

• Främja individuellt lärande genom reflektion och självvärdering

• Främja lärande genom samarbete och interaktion

Ska det vara möjligt att lyckas med dessa positiva aspekter som portfolio kan bidra med krävs

det att man lägger ner mycket tid på arbetet med portfolion. Det är svårt att snabbt nå goda

resultat, man måste arbeta med utveckling av portfolion under en längre tid och försöka

utveckla det som är bra och eliminera det som fungerar dåligt (Ellmin 2001 sid 144).

2.2.2. Digital portfolio

Digitalportfolio är en form där man arbetar med datorn som hjälpmedel. I datorn lagrar man

exempelvis bilder, texter och ljud. Det finns flera fördelar med att arbeta på detta sätt. Elever

som har svårt att uttrycka sig i text kan med hjälp av en ljudinspelare istället för att skriva

berätta om det som ska dokumenteras. En digitalportfolio är flexibel, det är exempelvis enkelt

att gå in och göra förändringar och förbättringar. Elevernas arbeten kan sparas och när

eleverna exempelvis slutar på skolan kan de få med sig en skiva där allt som sparats i den

digitala portfolion ingår (Bern, Frööjd och Toren 2001 sid 99). Den digitala portfolion kan
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också exempelvis via firstclass göras offentlig så att andra kan se och följa elevers skolarbete,

detta kan vara intressant för många såsom föräldrar, syskon eller andra skolor.

Portfolion är en slags informationsbärare i förhållande till föräldern. När lärarrollen

förändras från kunskapsförmedlande till handledande är det många föräldrar som

undrar, vad är det mina barn lär sig, vad kan de egentligen? Då kan man visa att detta

har vi gjort och det blev så här (Börjesson 1998 sid. 5)

2.2.3. Användning av digitalportfolio i slöjden

Användningen av portfolio i slöjden innebar i projektet konkret att eleverna genom

fotografering under slöjdprocessen fick en dokumentation över viktiga delar i undervisningen.

Bilderna sparades först på ett speciellt lagringsutrymme i datorn (som var placerad i

slöjdsalen), sedan kunde eleverna ta fram de egna bilderna i datasalen då de behövde dem. För

detta krävdes att slöjdsalen var utrustad med uppkoppling till skolans datanät. Skrivandet

kunde med bildernas hjälp därigenom göras efter slöjdlektionens slut.

2.2.4. Portfolioarbete efter slöjden

I svenskan finns det uppgifter som går ut på att eleverna skriver om olika saker, det kan vara

en resa eller en påhittad berättelse. De svensklärare som deltog i projektet menar att det går

lika bra att skriva om slöjden och det som eleverna arbetar med där. Det stora problemet för

svensklärarna var att de inte hade kunskap om vad eleverna gjort under slöjdlektionen och

därigenom inte heller förmågan att hjälpa eleverna till att beskriva vad de gjort. Bilderna var

ett stöd som bidrog till att svensklärarna ökade sin kunskap om slöjdarbetet, ett annat

hjälpmedel som ytterligare förstärkte kunskaperna var att vi genom stödord beskrev centrala

delar av elevernas arbeten. Detta medförde att svensklärarna fick en större förståelse för det

eleverna gjort under slöjdlektionen.

Att det fungerar tekniskt med digitalportfolio på det sätt som skildrats har

förstudien/projektarbetet visat. Om det är en metod som kan fungera på skolor under ordinarie

undervisning är en annan sak, därför är det intressant att göra en närmare studie av detta.
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3. Metod

Jag har i min studie använt mig av kvalitativa forskningsstudier, intervjuer och

litteraturstudier. Anledningen till att det används olika metoder i undersökningen är att tiden

för skrivandet av rapporten är begränsad, vilket medför att visst material inte skulle bli färdigt

om enbart en metod som inneburit enbart egen empirisk forskning bedrivits.

3.1. Intervjuer

Jag har intervjuat sex stycken lärare, av dessa är fyra träslöjdslärare och två stycken är

textillärare. Lärarna arbetar inom samma kommun i Norra norrlands kustland. Intervjuerna

har skett ute på de arbetsplatser som lärarna arbetar på. Samtliga är utbildade inom det ämne

de undervisar i och de arbetar vid grundskolan i år tre-nio. Skälet till att jag intervjuade både

träslöjdslärare och textilslöjdslärare var att jag ville se om det fanns olika syn eller

uppfattning mellan de två slöjdarterna.

Anledningen till att jag arbetade med en kvalitativ metod var att jag ville att lärarna skulle

tänka efter och beskriva hur ett ämnesövergripande samarbete fungerar eller skulle kunna

fungera. Eftersom jag ville att lärarna skulle få tid till att förbereda sig så lämnade jag ut ett

underlag för frågorna i förväg.

3.2. Förstudiens genomförande

Förstudien bedrevs som ett projektarbete under en praktikperiod på en år 4-6 skola i Norrland.

Projektet genomfördes under vårterminen 2004 inom en tvåveckorsperiod, eleverna arbetade i

slöjdsalen och dokumenterade samtidigt genom att använda digitalkamera. Efter

slöjdlektionerna skrev de reflektioner om arbetet som utförts i slöjdsalen. Bilderna

tillsammans med stödord användes som hjälp för att eleverna skulle minnas vad de gjort.

Skrivandet var ibland direkt kopplat till slöjdlektionen, men det förekom lika ofta ett uppehåll

mellan slöjdandet och skrivandet.
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3.3. Litteraturstudier

Litteraturstudierna som gjorts har främst fokuserats på att söka efter material som handlar om

skrivande för reflektion och lärande. Litteratur som bearbetats i större omfång är sån som

handlar om skrivning och portfoliometodik, även styrdokument såsom Lpo-94 och kursplaner

har studerats. Egna studier som specifikt beskriver slöjd och skrivande har ej gjorts eftersom

att tiden för materialinsamlingen då inte hunnit bli färdigt i tid.

3.4. Allmänna begränsningar

Om eleverna genom att skriva bättre förstår vad de lär sig i slöjden har enbart studerats genom

litteratur. Det hade varit motiverat att göra en elevstudie där det jämförts vad elever som

skriver om slöjden och elever som inte skriver om slöjden har för tankar och kunskaper om

sitt lärande. Detta område har bara studerades genom undersökningar av litteratur där

materialet i allmänhet redogjorde för hur skrivandet påverkar vad elever minns om vad de

gjort. Undersökningarna har enbart inriktats på att se om förståelsen av kunskaperna ökar

genom att eleverna skriver om skolarbete. Jag har kommit i kontakt med annan intressant

litteratur som beskriver det motsatta förhållandet att skrivutvecklingen gynnas av att skriva

om det man arbetar med. Detta område har dock lämnats utan närmare fördjupning eftersom

att arbetet då blivit för stort.

Begränsningar i studierna av portfolio har varit att studierna gjorts enbart utifrån perspektivet

att det ska vara en metod som hjälper eleverna att reflektera över vad de gör på slöjden. Det

finns många fler fördelar med att använda sig av portfolio, vid några tillfällen snuddar arbetet

vid andra förtjänster men de lämnas outredda eftersom att arbetet då skulle öka och förlora det

som var tänkt fokus.
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4. Resultat

4.1. Frågeställning 1

Kan elever som skriver om slöjden t.ex. som en del av en portofolio bättre förstå vad de lär

sig och därigenom se nyttan av dessa kunskaper?

Utifrån första frågeställningen har jag genom litteraturstudier inriktat mig på att ta reda på om

elever bättre förstår vad de lär sig i slöjden genom att skriva om slöjdverksamhet.

Resultatet av studierna visar att inlärningsforskare är eniga om att elevers lärande är starkt

bundet till det sammanhang som undervisningen sker i. Det är givetvis ett problem eftersom

det som eleven lärt då endast kan användas i en specifik situation, kunskapen är svår att

översätta till andra sammanhang. Genom att elever bearbetar kunskaperna de fått i ett ämne

med hjälp av skrivning eller annan form av framställning, bidrar det till en generalisering av

kunskaperna, vilket i sin tur leder till att eleverna förstår vilket värde dessa ger i andra

sammanhang. Anledningen till att kunskaper generaliseras är enligt Ingegärd Sandström-

Madsén att ”Både muntlig och skriftlig omformulering bidrar till att kunskaperna relateras till

fler situationer än själva inlärningssituationen” (Sandström-Madsén, 2003 sid. 25).

Genom att ge eleverna möjlighet att skriva regelbundet med egna ord och sedan låta

dem återvända till texterna för reflektion får eleverna nya kunskaper av sitt skrivande.

Fokus för eleverna blir förutom det aktuella ämnesinnehållet även det egna lärandet och

den egna utvecklingen. Loggbok, Portfolio eller annan form av anteckningar kan

användas för att uppnå detta syfte. En slöjdlärare hävdar i en av intervjuerna att: ”Vi

märkte att det blev bättre då eleverna arbetade för andra gången”.

Citatet beskrev ett samarbete där eleverna under svensklektionerna skrev om arbetet i slöjden.

Detta samarbete hade förekommit i två omgångar, första omgången skrev eleverna vid några

tillfällen om vad de gjort i slöjden. Förhoppningen var att eleverna skulle beskriva hur de
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tänkte och vad de lärde sig i slöjdsalen. Istället beskrev eleverna enbart exempelvis att ”jag

spikade”, ”jag sågade” och ”jag målade”. Det fanns vissa elever som  beskrev mer djupgående

vad de gjort under slöjdlektionerna, det handlade då exempelvis om samarbete och om hur de

genom användning av tidigare kunskaper kunde klara nya uppgifter.

Andra gången eleverna skrev om slöjdarbetet hade lärarna förberett sig på ett annat sätt, de

använde stödord och bilder av slöjdprocessen för att eleverna skulle minnas vad de gjort.

Resultatet blev att eleverna producerade texter som hade ett innehåll som beskrev slöjdarbetet

på ett djupare begrundande sätt. En lärare menar att: ”Genom att studera det eleverna skrev så

ser jag att många förstår vad de egentligen gjort”.

Citatet beskriver det som läraren upplevde då han studerade texterna som eleverna skrev

under den andra samarbetsomgången. För elever som hade problem att skriva förändrades

enligt läraren inte resultatet nämnvärt trots att de hade både bilder och stödord som hjälp.

4.2. Frågeställning 2

Kan samverkan mellan ämnen användas för att eleverna ska reflektera om sitt lärande i

slöjden?

Intervjuerna med slöjdlärarna är gjorda för att undersöka om de samarbetat

ämnesövergripande för att åskådliggöra kunskaperna eleverna får i slöjden och att se om ett

sådant samarbete är möjligt.

Bland de intervjuade slöjdlärarna finns en tveksamhet om att arbeta ämnesövergripande

eftersom att det råder en tro om att dokumentationen/reflektionen ska uppta en stor del av den

ordinarie slöjdlektionens tid, och att fokus för undervisningen därigenom förskjuts bort från

slöjden. Samtliga intervjuade hade erfarenhet av att låta elever genom skrivning dokumentera

vad de gjort i slöjdsalen. Det fanns ingen som för tillfället arbetade med samarbete där syftet

var att skriva om vad eleverna gör i slöjden.

Tidsbrist och planeringssvårigheter var utmärkande orsaker som beskrevs för att en

samverkan med andra ämnen var svårt. Skrivmaterial som eleverna producerat om slöjden
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blev liggande och användes sällan för utvärdering och djupare reflektioner. Lärarnas främsta

metod för elevutvärdering var direkta samtal med eleven. Redovisning där eleven fick visa

upp sin produkt och beskriva arbetsprocessen förekom i mindre omfattning.

Slöjdlektionerna är korta, eleverna behöver all tid för att slöjda. Att ta tid därifrån till att

skriva skulle för många elever kännas som att även slöjden blev ett ämne där kraven på

att uttrycka sig genom skrift är viktigast. Vissa elever behöver helt enkelt ett ämne där

uttrycksmedlen är annorlunda.

Flera lärare beskrev de ”korta slöjdlektionerna” som det främsta hindret för att eleverna under

slöjdlektionen ska hinna reflektera över vad de gjort. I den nationella utvärderingen av slöjden

(Skolverket 2005 sid. 37) beskrivs att även elever tycker att tiden på slöjdlektionerna inte

räcker till.

Under Rubriken ”Rektorns ansvar” (Utbildningsdepartementet, 1994 sid. 31) står att läsa:

Undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att

uppfatta större kunskapsområden som helhet, ämnesövergripande kunskapsområden

integreras i undervisningen i olika ämnen.

Citat visar att rektorerna ska samordna skolarbetet på ett ämnesövergripande sätt för att

eleverna ska få en helhetsundervisning som bidrar till en balans mellan olika kunskapsformer

som genom detta blir till en helhet. Det finns därigenom en direkt uppmaning i Lpo-94 som

beskriver att ämnen ska arbeta ämnesövergripande.

4.3. Frågeställning 3

Hur kan arbetsmetoder för reflektion i slöjden se ut?

Intervjuerna har i denna fråga inriktats på att söka efter metoder som kan vara lämpliga att

använda vid elevreflektion i slöjden.
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Användning av ett frågeformulär där eleverna exempelvis fick beskriva vad de gjort och om

det var svårt eller enkelt förekom i olika former bland samtliga lärare. Det var vid
intervjutillfället ingen som arbetade med detta, men samtliga visade upp egna individuella

frågeformulär som använts tidigare. Tiden som reflektionen tar var för lärarna ett bekymmer

de uttryckte att eleverna blev störda och irriterade då de inte fick ägna sig åt att slöjda. En
lärare menar att eleverna ofta säger: ”sluta prata så att vi får komma igång med arbetet”.

Citatet beskriver elevernas kommentarer genom läraren som berättar hur eleverna reagerar då

de upplever att exempelvis en genomgång blir för lång. Eleverna kommer till slöjden med en

föreställning om att de ska arbeta med sina produkter hela lektionen. I intervjuerna beskriver
lärarna att de är processinriktade medan eleverna snarast är resultatinriktade.

En lärare beskrev att han avslutade lektionerna med att göra en kort sammanfattning av vad

varje enskild elev gjort, sedan samtalade han och eleven om vad han/hon skulle göra nästa

gång. Det som framkom skrev läraren ned i korta stödordsbaserade meningar. Meningarna

bildade ett underlag för att visa på elevers slöjdprocess.

Digitalkamera är ett allmänt förekommande hjälpmedel i skolorna. Flera lärare hade använt

sig av digitalkamera som hjälpmedel för dokumentation av elevarbeten. Det förekom både att

lärare och elever tog bilder. En del bilder sparades som inspirationsmaterial. Det fanns även

de som låtit eleverna ta bilder och spara dessa på egna presentationer på firstclass. En farhåga

som fanns bland slöjdlärarna var att om eleverna skulle fotografera under lektionstid så kunde

det innebära att en del elever skulle tappa koncentrationen på slöjdarbetet som de egentligen

skulle fokusera på.

Samarbete mellan svenska och slöjden hade förekommit. På en skola beskrev läraren att han

tillsammans med eleverna under slöjdlektionen tagit bilder och sedan skrivit stödord i

anslutning till bilden. Detta material användes sedan till att eleverna i svenskan fick beskriva

vad de gjort i slöjden. Avslutningsvis fick eleverna med sig hem en skiva där all

dokumentation var sparad.

Muntlig berättelse och kort sammanfattning av elevers tankar kring arbetspasset och även en

reflektion över vad som ska göras där en instruktion av nästkommande lektions arbetsmoment

beskrevs, förekom bland några av lärarna.
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5. Diskussion

5.1. Sammanfattning av resultatet

Sammantaget visar studien att man genom skrivande generaliserar ämnesmässiga kunskaper,

detta innebär att eleven genom skrivande ser nyttan av de enskilda ämneskunskaperna även

utanför ämnesstudierna. För ett ämne som slöjd medför detta att eleverna genom att skriva om

vad de gör på lektionerna bättre förstår vad de gör och vilka kunskaper de egentligen får av

slöjdämnet.

Slöjdlektionerna är enligt lärarna korta och eleverna behöver slöjda utan att det finns några

större krav på skrivande som tar lång tid och kraft från den ordinarie undervisningen. Att

samarbeta med exempelvis svenskan för att eleverna ska skriva om slöjden är en bra metod

för elevers reflektion. Ett problem är att slöjdlärarna tror att även detta ska inverka negativt på

slöjdandet genom att fokus förskjuts från slöjden. Att svenskan kan ha någon nytta av att

skriva om slöjden är en fråga som slöjdlärarna har svårt att argumentera för.

Samtliga lärare har utvecklat egna metoder för att värdera och reflektera över det som

eleverna gör. Samarbetsprojekt med svenskämnet där skrivandet blivit det huvudsakliga har

förekommit, men nu är det ingen som arbetar på det viset. Det finns ett intresse för att få

igång ett sådant samarbete om det inte påverkar slöjdämnet negativt. Stödord och bilder är

något som skulle kunna vara tänkbart att hantera i slöjden för att öka elevens reflektion och

förståelse.
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5.2. Ämnesövergripande samarbete

Resultatet visade som nämnts att både skriftlig och muntlig omformulering bidrar till en

generalisering av kunskaper. Jag har även kunnat se antydningar om att skriv- och

språkutveckling underlättas av att skriva om något man arbetar med. I litteratur såsom

Grundskolan kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2000) nämns att läs- och

skrivutveckling gynnas av ett arbetssätt där elever skriver om slöjdarbetet.

Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som

andra skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för

storleksuppfattning och förståelse för geometri. När eleverna tar del av instruktioner

samt presenterar, dokumenterar och värderar sina arbeten bidrar detta till läs och

skrivutvecklingen (Skolverket 2000 sid 93).

Jag har jag inte grundligt satt mig in i detta ämne, men det skulle vara ett intressant uppslag

om jag i framtiden skulle fördjupa mig i studier som behandlar ämnesövergripande

undervisning. Att skriva om elevers slöjdarbete i exempelvis svenskan ger enligt den studie

jag gjort i slöjden fördelar genom att eleverna reflekterar om vad de åstadkommit och därför

kan förstå vilka kunskaper de får. Om det sedan visar sig att även svenskan drar fördel av

skrivandet genom att elevers läs- och skrivutveckling ökar, motiverar det ett fördjupat

samarbete.

I Lpo-94 beskrivs att olika kunskapsformer hör ihop och påverkar varandra. Även

styrdokumenten för enskilda ämnen i skolan beskriver att dessa går in i varandra och

samspelar på ett sätt som medför att ämnesövergripande samarbete bidrar till en generell

utveckling av kunskaper. I Grundskolan kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2000)

framställs att indelningen i skolämnen är gjorda för att organisera innehållet i utbildningen,

tanken är inte att skapa gränser mellan ämnen.

Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och meningsfull

kunskapsutveckling i enighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer

(Skolverket 2000).
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Att arbeta med ämnesövergripande skolarbete borde vara självklart, detta förstår man då man

studerar vad litteratur som berör området beskriver, nämligen att: ämnesövergripande

samarbete är en förutsättning för god kunskapsutveckling. Under examensarbetets gång har

jag fått uppfattningen att det ute på skolorna inte är så enkelt och självklart att samarbeta

mellan ämnen.

Ett av de främsta argumenten för att inte samarbeta upplever jag är den enskilde lärarens

upplevelse av att inte hinna det som denne förutsatt sig hinna. I olika ämnen är det olika

innehåll som förmedlas och den ämnesansvarige läraren har mål som ska uppfyllas i

undervisningen. Ett sätt att nå dessa mål är att arbeta med ett innehåll som enbart berör ett

ämne. Det finns säkert många anledningar till att arbeta så, det som jag främst tänker på är

enkelhet av kontrollen om hur mycket eleverna lärt sig och underlättande av planering om

man inte arbetar tillsammans.

Skolarbete med ämnesövergripande innehåll innebär en annan planering. Om man tänker sig

ett samarbete mellan svenska och slöjd där eleverna i svenskan ska skriva om vad de gör i

slöjden, så kan svensklärarens planering förändras om slöjdarbetet inte gått som det var tänkt.

Lärarna blir genom detta mer beroende av varandra, vilket innebär vid en första tanke kan

innebära att skolarbetet blir mindre flexibelt. Vid en närmare eftertanke kan istället lärarna dra

nytta av detta eftersom att de bättre känner till varandras undervisning.

Under en intervju med en slöjdlärare beskrev han att han vid samarbete upplevt att

svensklärare ifrågasatt vad de egentligen hade för vinning av att samarbeta, och varför

eleverna skulle skriva om slöjden. Han sa att svenskläraren själv ville bestämma vad eleverna

skulle göra under svensklektionerna. En förutsättning för att ett samarbete ska kunna fungera

är att de enskilda ämneslärarna före det ämnesövergripande arbetet startar gemensamt satt sig

in i vilka förutsättningarna är och vilka vinningar och vilka problem som finns eller kan

uppstå.

Det är lite utopiskt att tro på det samarbete som beskrivs, detta eftersom att det finns andra

ämnen som har svårigheter att visa vilka kunskaper eleverna får och därigenom också vill

vara med och arbeta med ett annat ämne t.ex. svenska för att en reflektion ska uppkomma.

Samtidigt så kan man se det som att hela arbetslag kan arbeta på ett sätt som framställs, där

vissa avsnitt av olika ämnen beskrivs av exempelvis svenskan. För slöjden kan det då
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innebära att eleverna under en period per läsår arbetar med dokumentation av ett

arbetsområde som inrymmer hela årets förvärvade kunskaper.

5.3. Reflektion av slöjdarbetet

Slöjdlärarna beskriver att de prövat olika varianter för sammanfattning av elevers

arbetsprocesser. Jag upplever att många av de metoder som lärarna beskriver är bra och har

olika fördelar. Dagbok, frågeformulär och redovisningar är exempel på metoder som lärarna

berättade att de använt sig av för att eleverna skulle beskriva och dokumentera slöjdprocessen.

Problemen för dessa metoder är att elevers arbeten blir liggande utan senare påseende och

bearbetning. Anledningen till detta uppfattade jag var att både slöjdlärare och elever ansåg att

tiden som slöjden förfogade över främst skulle användas för att arbeta praktiskt eftersom de

flesta andra ämnen innehåller stora delar av teoretiska avsnitt. Jag beskrev i resultatet att

eleverna blev irriterade om läraren pratade för mycket under lektionen. Detta visar att

eleverna är motiverade till att slöjda och inte till att reflektera eller instrueras.

En metod som jag upplevde som möjlig att vidareutveckla var den som innebar att eleven kort

i slutet av lektionen berättade för läraren om vad som gjorts under lektionen och vad som

skulle göras nästa gång. Denna metod gav läraren uppgifter om hur mycket eleven hunnit och

om det fanns några speciella problem med arbetet. Sedan skrev han ner det som framkommit

för att han själv och eleven skulle minnas vad som åstadkommits och vad som skulle göras

följande lektion. Eleven fick härigenom en sammanfattning, blev medveten om tidigare

handling och fick en beskrivning av det kommande arbetet.

För att kunna gå vidare med detta så kan man tänka sig att eleven efter att produkten är färdig

återvänder till lärarens beskrivning av arbetsprocessen och med egna ord återger och

reflekterar över hela arbetet. Läraren antecknade ord som sammanfogning, putsning och

ytbehandling. Om eleverna skriver i svenskan om vad de gjort under slöjdlektionen så kan

slöjdlärarens anteckningar vara ett stöd som gör att eleverna utvecklar tankarna kring vad de

gör på slöjden. Står det till exempel att eleven har putsat så kan skrivandet inrikta sig på hur

det gick till, när eleven kände att produkten var färdigputsad och hur lång tid det tog. Är det

nästkommande slöjdpass som varit det centrala i lärarens noteringar så skriver eleven
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exempelvis om förväntningar, tidigare kunskaper i området och hur lång tid som arbetet

uppskattningsvis tar.

Ett problem för det reflekterande arbetet verkar ligga i att både lärare och elever upplever att

de inte har tid. Eleverna vill under lektionerna koncentrera sig på att arbeta med

färdigställande av sin produkt. Det är enligt intervjuade lärare så de flesta elever ser på

slöjden som ett, konkret arbete där det egna initiativet resulterar i en färdig produkt. Eftersom

intervjuerna visar att slöjdlärare och elevers anser att tidsbrist råder och att utvärderingen av

slöjden (Skolverket 2005) pekar på att reflektionen i slöjden är bristfällig så måste målet vara

att hitta en metod som tar hänsyn till både tidsbrist och reflektionsbehov.

Det viktiga för att råda bot på tidsbristen och reflektionsbehovet blir att hitta en metod som är

en naturlig del av slöjdarbetet där eleverna sköter arbetet genom att automatiskt göra det som

krävs för att genomförandet ska flyta problemfritt. Att arbeta fram en ny metod tar lång tid,

Roger Ellmin (Ellmin 2001) menar att vid utvecklande av en ny metod för reflektion måste

små steg tas. Man kan inte räkna med att allt blir som det var tänkt, man måste reflektera,

ändra och omvärdera för att komma fram till en metod som fungerar.

5.4. Digitalportfolio

Genom intervjuer och litteraturstudier har jag sett att portfoliometoden är en metod som är

lämplig att använda då eleverna ska reflektera över vad de gjort i slöjden. Portfoliometodiken

är en beprövad metodik. Att använda den på ett sätt där slöjdlärare, elev och exempelvis

svensklärare genom digital teknik är delaktiga kräver noggranna förberedelser med klara

förutsättningar. De egna erfarenheter som jag fått via projektarbetet (som beskrevs i

bakgrunden) visar att denna metod är fullt genomförbar. Dock ska tilläggas att vi i projektet

var flera vuxna än det normalt är i undervisning, som enskild ämneslärare har man därigenom

sällan eller aldrig samma förutsättningar.

Kärnfrågorna i detta är: Var, när och hur ska olika delar av dokumentationen göras för att

både behoven på reflektion och arbetsro i slöjden ska klaras? Och vilken nytta har svenskan

som samarbetsämne av denna verksamhet? I projektarbetet som jag deltog i (se bakgrunds

avsnitt) beskrev jag att eleverna tog bilder på slöjden. Detta innebar att eleverna fick ett nytt
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moment som de skulle klara under ordinarie slöjdlektion. Första gångerna eleverna tog bilder

upplevde jag det som att eleverna hade svårt att veta när de skulle ta dem och förstå nyttan av

detta.

Efterhand klarnade uppgiften för eleverna och de fick en uppfattning om när och på vad de

skulle fokusera för att ha hjälp av bilderna under skrivandet. Tidsåtgången för detta var

relativt kort och eleverna anpassade sig till att använda kameran då den var ledig. Resultatet i

rapporten visar att slöjdlärarna upplever och tror att digitalkamera kan vara ett hjälpmedel för

reflektion. Ofta finns det en dator med uppkoppling till Internet i eller i nära anslutning till

slöjdsalen. Om läraren eller eleven ska föra över bilderna i datorn beror på vilka

förutsättningar som råder på den enskilda skolan. Finns dator med Internetuppkoppling i

slöjdsalen så är det relativt enkelt att ansluta kameran till den, vilket medför att eleverna kan

föra över bilderna till datorn själva. Finns dator och uppkoppling inte i slöjdsalen så är det

förmodligen enklast om läraren sköter överföringen.

Under projektarbetet underlättade vi elevernas skrivande genom att ge stödord som beskrev

saker såsom arbetsinnehåll och verktyg, detta fungerade bra eftersom att alla elever arbetade

med samma produkt. Arbetar eleverna med olika produkter blir det direkt mycket svårare att

klara av detta eftersom det då krävs att man har detaljerad insyn i enskilda elevers arbeten. Ett

sätt att komma förbi detta är att arbeta på ett sätt som resultatet av studien visade. Läraren

frågar i slutet av lektionen eleverna om vad de gjort och vad de ska göra, sedan skrivs detta

ner som stöd till elevernas reflekterande skrivande.

Sista delen i den process som den tänkta digitala portfoliometodiken i slöjden innefattar är ett

skriv och sammanställnings avsnitt. Det är ett arbete som slöjdlärarna i intervjuerna anser som

svårast att klara inom den ordinarie slöjdlektionens tid. Hur detta ska kunna lösas är en fråga

som är svår att besvara. Min studie har inte fokuserats på att söka svar på detta, den har endast

försökt visa om det är möjligt att samarbeta för att öka elevers reflektion i slöjden. Samarbete

mellan lärare som innefattar denna form av arbete innebär säkert olika uppoffringar och skilda

ståndpunkter på olika skolor, på vissa skolor är det kanske enkelt att skapa samverkan medan

det kan vara mycket svårare på andra. Ett intressant forskningsområde skulle här vara att först

beskriva digitalportfolio som ämnesövergripande metod ute i skolorna och sedan söka svar på

hur de enskilda skolorna tänker kring ett sådant projekt.
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Om man antar att svensklärare är positiva till ett ämnesövergripande samarbete så skulle deras

bidrag till samarbetet var skrivandet. Eleverna kommer väl förberedda till lektionerna, de har

både bilder och stödord att tillgå då de ska starta upp sitt textproducerande. Projektarbetet (Se

bakgrund) och intervjuerna visar att det underlättar mycket om det finns bilder och stödord då

eleverna ska skriva en text. Är samarbetet uppbyggt på ett sätt som medför att läraren som ska

vara med på skrivarbetet aldrig varit på någon slöjdlektion är det helt avgörande för denne om

det finns ett beskrivande material som visar vad eleverna gjort.

5.4.1. Andra synpunkter på digitalportfolio

Genom att använda sig av digitalportfolio där eleverna kan se varandras arbeten blir innehållet

enligt Olga Dysthe (Skolverket 2002) en del i samtligas utveckling. Hon menar att kunskap

som ”distribueras” mellan olika individer hjälper till att öka kunskaperna för samtliga

eftersom att alla har egna sätt att tolka ett ämnesinnehåll på. Som tidigare nämnts så måste

utvecklingsarbetet få ta tid utan krav på ett snabbt önskat resultat. Att arbeta med digitala

medier medför inte automatiskt att de berörda direkt och spontant använder sig av tekniken.

Det kan säkert ta lång tid innan det blir naturligt med ett användande som bidrar till elevers

kunskapsutveckling.

En lärare som berättade om en arbetsmetod som hade använts är jämförbar med den jag nu

presenterat. Han menade att arbetet varit givande och att även eleverna tagit till sig

arbetsmetoden med glädje. Anledningen till att arbetet lades ned var enligt honom att

svenskläraren som varit samarbetspartner av olika anledningar inte känt sig delaktig. Den

främsta anledningen var förmodligen att slöjdläraren varit delaktig i ett dataprojekt (Itis)

medan svenskläraren inte varit delaktig. Detta medförde att svenskläraren inte hade samma

möjlighet att utnyttja datorn som slöjdläraren och därigenom tappat intresset. Följden av detta

upplever jag visar att det finns många svåra situationer som påverkar synen på samarbete,

viket i sin tur medför att det är svårt att klart säga vilka konsekvenser ett tilltänkt införande av

en arbetsmetod kan få.

En annan viktig aspekt som talar för ett användande av digitala hjälpmedel är att elever med

läs och skrivsvårigheter kan reflektera genom att berätta vad de gjort. Berättelserna kan spelas

in och tillsammans med bilder skapa en utförlig beskrivning av slöjdarbetet. Möjligheterna för
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olika reflektionssätt är genom digitaltekniken stor. Det går variera metoder efter den enskilde

individens behov och förutsättningar.

Slutsatsen av diskussionen om digitalportfolio som länk mellan slöjd och ett annat ämne visar

att det finns mycket att vinna, men att det kan vara svårt att motivera vinningarna på ett sätt

som medför att andra ämnen ska bli engagerade. Samtidigt så kan förarbetet i slöjden förenkla

en skrivprocess mycket och bidra till att elever får skriva om något som de upplever konkret

och verkligt. Sedan kan nämnas att arbetet med detta bör begränsas till att endast innefatta ett

arbetsområde per läsår eftersom det då inte stör allt för mycket av andra ämnens planering.

5.5. Annat ämnesövergripande arbete

Exempel på annat ämnesöverskridande samarbete där slöjden deltagit är ett som förekom

under en av de praktikperioder som jag varit ute på. Anledningen till att ta upp det är att visa

på hur ett samarbete naturligt kan uppkomma då det enskilda deltagande ämnet ser vad de

bidrar med och får ut av samarbetet. Då handlade det om ett arbetsområde inom musik. På

slöjden tillverkade eleverna instrument som de sedan använde till en konsert. Det samarbetet

verkade fungera, ämnesöverskridandet var inget problem eftersom att slöjden bidrog med

byggandet av instrumenten. Musikläraren som hade kunskap om hur instrumenten ska

stämmas gjorde detta och till sist övade eleverna inför den kommande konserten.

De enskilda ämnena i detta exempel har sin givna roll i samarbetet, det framgår klart vad som

krävs och vad förtjänsterna är. Inget av ämnena behöver motivera varför de vill samarbeta

med det andra ämnet. Här ligger det centrala problemet för slöjden, att kunna motivera

svenskämnet till att skriva om slöjden. Tidigare nämndes att elever som skriver om vad de

arbetat med utvecklar språket och skrivförmågan. Att fördjupa studier i det ämnet är viktigt

för att visa på vilka förtjänster svenskan kan få av ett ämnesövergripande samarbete.
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5.6. Studiens tillförlitlighet

5.6.1. Urvalet av intervjuade lärare

Resultatet som framkommit har inte skiftat beroende på vilken av de olika slöjdlärarkategorier

som intervjuats. Jag intervjuade både träslöjdslärare och textillärare, de besvarade mina frågor

på ett liktydigt sätt, vilket jag tolkar som att de genom liknade erfarenheter fått jämförbar

uppfattning om de undersökta områdena. Samtliga intervjuade bor inom samma kommun.

Detta medför att studien kan vara missvisande eftersom lärarna genom en lokalt influerad

tolkning kan ha påverkats på ett sätt som medfört att deras syn på det undersökta varit alltför

förenklat, vilket innebär att studien eventuellt inte är representativ för lärare i hela landet. Att

samtliga lärare haft en samstämmig syn på förtjänster och problem med ett

ämnesövergripande arbete är något som visar att det finns ett utbrett engagemang med att hitta

metoder för reflektion av elevers slöjdande.

5.6.2. Forskningsmaterialet relevans för problemställningen

Materialet som behandlar området om elevers kunskapsförståelse är främst hämtat ur

litteratur. Det medför att underlaget inte detaljerat visar hur slöjdelever påverkas av att skriva

om arbetsprocessen. För att få ett säkrare resultat av detta så hade det varit nödvändigt att göra

en studie ute bland elever som varit inriktad på området. Samtidigt var litteraturen inom

”skriv för att lära” området generell och allmängiltig, vilket medförde att det gick att få fram

resultat av det.  Skriva för att lära (Sandström-Madsén, 2003) är den litteratur som varit mest

framträdande under mina litteraturstudier. Det kan vara ett problem eftersom att författaren

varit enbart positiv till skrivandets betydelse för kunskapsutvecklingen, men å andra sidan så

har även annat material pekat i samma riktning och inget har tytt på att det på något sätt skulle

vara negativt att skriva.
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5.7. Avslutning

Som avslutning av arbetet vill jag citera Ingrid Carlgren och Ference Marton i boken Lärare

av i morgon:   

Vad är det då för förmågor som eleverna av i morgon behöver utveckla? Det som brukar

lyftas fram är förmågor som att lära, hantera information, tänka, lösa problem, förstå

samband, samarbeta, vara kreativ, etc. (Carlgren och Marton, 2001 sid. 228).

I boken beskriver författarna att kunskapsstoffet blir allt mindre viktigt, det är andra saker

som istället ska förmedlas. Samarbete och problemlösning är några av de förmågor som

kommer att vara viktiga i framtiden. Ämnesövergripande skolarbete där eleverna får en

helhetsundervisning som ökar deras förståelse av hur företeelser hänger ihop blir då viktigt.

En förutsättning för detta är att ämneslärare ser möjligheter i stället för problem med

samarbete. Under rapportskrivandet har jag sett att det arbetas med olika former av

ämnesövergripande ute på skolorna. Klassrummen är inte längre de stängda rummen där

läraren förmedlar kunskaper ur en lärobok. Eleverna är istället delaktiga i sitt kunskapande.



25

6. Källförtäckning

Bern, Kerstin. Frööjd, Dana och Toren, Bellita (2001) Portföljmetodikens möjligheter, Solna:

Ekelunds förlag. ISBN: 91-646-1474-3

Carlgren, Ingrid. Marton, Ference (2001) Lärare av i morgon, Stockholm: Lärarförbundets

förlag. ISBN: 91-85096-776

Ellmin, Roger, Ellmin, Birgitta. (2003), Att arbeta med portfolio, (första upplagan)

Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. ISBN 91-7205-394-1

Ellmin, Roger (2001), Portfolio – SÄTT ATT arbeta, tänka och lära, (andra upplagan),

Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. ISBN: 91-7205-334-8

Gustavsson, Bernt (2002).  Vad är kunskap?, Stockholm: Liber Förlag. ISBN 91-85128-99-6

Hartman, Sven. (2003), Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter, Stockholm:

Bokförlaget Natur och Kultur. ISBN: 91-27-09465-0

Johansson, Bo. Svedner, Per-Olov. (1998), Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala:

Kunskapsföretaget i Uppsala AB. ISBN: 91-89040-12-0

Malten, Arne (1990), Vad är kunskap?, Stockholm: Liber Förlag. ISBN: 91-40-60687-2   

Sandström-Madsén, Ingegärd (1998) Skriva för att lära, Kristianstad: Centrum för

kompetensutveckling vid Högskolan Kristianstad ISBN 91-88616-07-X

Skolverket (2002) Bedöma eller döma, Stockholm: Liber förlag. ISBN: 91-89314-89-1

Skolverket (2000), Grundskolan kursplaner och betygskriterier, Stockholm: Fritzes förlag.

ISBN: 91-38-31729-X

Skolverket (2005), Nationella utvärderingen av grundskolan (slöjd), Stockholm: Skolverket

(2005) ISBN: 91-85009-74-1



26

Taube, Karin (1997), Portfoliometoden, Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. ISBN: 91-7205-

122-1

Utbildningsdepartementet (1994), 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmet, Stockholm

Vygotskij, Lev (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen: Göteborg: Diadalos AB ISBN 91-
7173-011-7



Bilaga

Underlag för intervju av slöjdlärare

Skolverket har kommit med en rapport som beskriver att slöjden är ett ämne som bidrar till att

elever utvecklar många kunskaper, problemet är enligt rapporten att eleverna inte själva vet

vad de egentligen lär sig.

Nu skriver jag mitt examensarbete, det handlar om hur elever kan reflektera över vad de gör i

slöjden, därför vill jag att du funderar över de kommande frågorna.

Frågor kring hur eleverna ska kunna reflektera över vad de lär sig i slöjden.

Hur reflekterar dina elever över vilka kunskaper de får i slöjden?

Hur ska elever bättre förstå vad de lär sig i slöjden?

Har du arbetat med att låta eleverna skriva om vad de gjort under slöjdlektionerna?

Hur gick detta till eller hur skulle detta kunna se ut?

Finns det något annat sätt som eleverna kan använda för att dokumentera vad de gjort under

lektionen?

Hur och när ska eleverna reflektera över vad de gör i slöjden?

Hur tänker du dig att ett reflekterande slöjdarbete skulle kunna se ut om eleverna hade

obegränsat med tid?

Hur kan man på något enkelt sätt sammanfatta det som eleverna gjort och lärt under en

lektion?


