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Ämnesövergripande arbete

Hur ämnesövergripande arbete mellan slöjd och teknik med hjälp av Visible Thinking kan 

underlätta för eleverna att uppnå sina studiemål.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva ett ämnesövergripande arbete mellan slöjd 
och teknik med Visible Thinking som verktyg för att eleverna skall nå sina ämnesmål och ett fördjupat 
lärande. Studien har genomförts på Lemshaga Akademi en f-9 skola på Värmdö, i en aktionsstudie 
där enkät, intervjuer och observationer har använts. Med utgångspunkt i LPO 94, Visible Thinkings 
arbetsmetoder , olika forskares syn på ämnesövergripande arbete i skolan, intervjuer med fem lärare 
som alla arbetar med ämnesövergripande arbete, en enkät undersökning bland 49 elever, observationer i 
projektarbete kring energi och intervju med rektorer studerar jag en modell för den ämnesövergripande 
arbetsformen. I resultatet av undersökningen kring arbetet bland lärare och elever framkommer att man 
använder sig av Visible Thinking som ett verktyg för lärandet. Elever och lärare ser ämnesövergripande 
arbete som en bra form för lärande. Goda resultat från energiprojektet bekräftar att eleverna nått sina 
studiemål med ett fördjupat lärande.

Sökord: Kunskap, Lära tillsammans , Tankeideal  
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Inledning

Jag har under 12 år arbetat som slöjdlärare på Lemshaga Akademi. Under de senaste fem åren har 

jag på distans utbildat mig till behörig slöjdlärare vid Umeå Universitet. Denna avhandling är mitt 

examensarbete. 

   

Jag har en tidigare utbildning som socionom och har under 10 års tid arbetat som socialarbetare. Under 

flera år även arbetat med marknadsföring och försäljning. Utifrån denna bakgrund har mitt intresse för 

människor och deras relationer utvecklats. Så väl i näringsliv, offentlig sektor som skolans värld har 

jag genom åren på olika sätt praktiserat kommunikation och samverkan människor emellan. Under åren 

som socialarbetare låg betoningen på det psykosociala planet. Där jag med hjälp av olika psykologiska 

metoder utvecklade människors beteenden. Inom näringslivet påverkade jag människor för att välja det 

jag hade att erbjuda. I skolan sker både en psykologisk och pedagogisk utveckling av eleverna för att 

de skall uppnå de mål som läroplanen föreskriver. Under studietiden har sakta men säkert vuxit fram 

ett intresse för hur samverkan och olika psykologiska och pedagogiska metoder påverkar och hjälper 

eleverna att nå sina mål. Jag har haft förmånen att få delta i en utveckling i skolan där flera metoder har 

använts och bearbetats. 

Lemshaga akademis grundare Helena Wallenberg skrev boken . Välfärdsrenässansen, Den nya Svenska 

modellen. (1997). I boken beskriver hon ingående den utbildningsreform hon anser nödvändig och 

redogör för de möjligheter som ryms i förändringsprocessen. Hon talar om ”individens ansvar, familjens 

ansvar och samhällets ansvar”. En central tanke i boken är att det handlar om inlärning och inte utlärning i 

skolan. Hon talar om systemtänkande, att se helheten. Hon är inspirerad av John Dewey, Howard Gardner, 

Maria Montessori  mfl . Gemensamt för dessa författare är att de sätter människans egen intelligens 

och förmåga i första rummet. De har en transformativ syn på människan. Vilket betyder att kunskap är 

personlig och att var och en har sin egen uppfattning om verkligheten . Det betyder i praktiken att elever 

måste söka sin egen kunskap och att läraren endast kan fungera som handledare i processen. (Stensmo 

1994:19)

I mitt arbete på Lemshaga Akademi har mitt arbete starkt påverkats av de pedagogiska metoder och 

forskningsprojekt som vi arbetat med under åren. I början var det Montessori och Bifrost med sina 

verkstäder som influerade vårt arbete. Sedan introducerades Human Dynamic och Howard Gardners 

intelligenser. Detta vävdes så småningom ihop med ett av vår skolas huvudsponsor,  Peder Wallenbergs 

finansierade forskningsprojekt.  Ett forskningsprojekt lett av professor David Perkins vid Howard 

University. Projektet är ett utskott från Projekt zero. I dag känt under namnet Visible Thinking. En metod 

som hjälper lärare och elever att göra tänkandet synligt. Parallellt med detta projekt utvecklade vi ett 

samarbete med Reggio Emilia institutet. Idag arbetar skolan både Reggio inspirerat och med Visible 

Thinking. Det har visat sig att de går bra ihop och kompletterar varandra. 

Lemshaga uttrycker i sin pedagogiska profil att:

Vi ska ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och 

uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet. Att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett 
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meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare. Aktivt söka vägar till ett fördjupat 

lärande, ett lärande för förståelse och mening. (Lemshaga 2010)

Med detta som bakgrund har jag valt att studera en metod för ämnesövergripande samarbete mellan 

slöjd och övriga ämnen. Där elevens tankar och kreativitet sättes i första rummet och att de olika ämnena 

fungerar som verktyg för att eleven skall uppnå sina mål.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera en metod för hur elever kan uppnå sina ämnesmål genom ett 

ämnesövergripande arbete mellan slöjd och teknikämnet med Visible Thinking som ett verktyg. 

Frågeställningar

Hur kan lärare i olika ämnen arbeta ämnesövergripande kring elevers lärande?

På vad sätt bidrar Visible Thinking till att uppnå ett fördjupat lärande?

Hur är elevernas syn på ett ämnesövergripande arbetssätt?

Bakgrund 
Som utgångspunkt i denna studie börjar jag med att redovisa vad läroplanen , kursplanen och nationella 

utvärderingen av grundskolan (NU 2003 ) säger om kunskapsinhämtande och samverkan mellan ämnen 

för att eleverna skall uppnå ett fördjupat lärande.  

I läroplanen Lpo-94, står det att, 

Kunskap inte är något entydigt begrepp. Kunskapen 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. ---

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och 

den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett 

lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.--- Strävan skall vara att 

skapa det bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 

--- Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grund för undervisningen. --- Skolan skall 

sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta självständigt och tillsammans med 

andra --- Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda 

sina kunskaper som redskap för att – formulera och pröva antaganden och lösa problem – reflektera 

över erfarenheter och – kritiskt granska  och värdera påståenden och förhållanden. --- Läraren skall 

organisera och genomföra arbetet så att eleven … får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick 

och sammanhang och – får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.--- Rektor har särskilt ansvaret 

för att – undervisning i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet – ämnesövergripande kunskapsområden integreras i 

undervisningen i olika ämnen. ( sid 6 ff )

I kursplanen för slöjd står att läsa

Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande,           
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manuella och kommunikativa förmåga --- Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva 

efter att eleven … utveckla förmågan att tillägna sig och använda nya kunskaper samt att överföra 

och befästa kunskaper från andra områden och kulturer i sitt skapande arbete.--- Slöjden bidrar till 

begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen. 

(SKOLFS:2000:135 )

I den nationella utvärderingen, (NU 2003), om slöjd framkommer det

Ämnesövergripande verksamhet inte är så vanligt förekommande.. Bara 37% av de tillfrågade 

slöjdlärarna sade sig samverka med andra ämnen, någon gång. Ändå anger en majoritet av lärarna 

att de skulle vilja arbeta mer ämnesöverskridande. På frågan om de själva aktivt arbetar för att få ett 

sådant arbete till stånd, svarade 60 procent nej.

När rektorerna fick ta ställning till en önskan från SO och NO ämnena respektive slöjd och 

matematik om att få arbeta gemensamt i ett tema, svarar rektorerna att det finns fler 

organisatoriska hinder för ett temaarbete som involverar slöjdämnet. 

Utvärderingen ifrågasätter om bristen på samverkan beror på utformningen av styrdokumenten? 

Den ifrågasätter också hur slöjdämnets unika särart kan tillvaratas i ett ämnesöverskridande arbete 

utan att slöjd bara blir ett hjälpämne av pysselkaraktär? 

Brist på forskningsresultat om slöjdämnet och lärande, har bidragit till att slöjämnet oreflekterat 

speglas mot egna erfarenheter. Ämneskunskaper från skolans slöjdundervisning innehåller mer än 

det som förknippas med specifika slöjdkunskaper. I utvärderingen framkom att många slöjdlärare 

ansåg att samarbetet med andra ämnen skulle ha en positiv inverkan på ämnet och öppna nya 

möjligheter för lärande. Av utvärderingen framgår också att eleverna är positiva till slöjden och 

utmärkande för slöjdämnet i jämförelse med andra skolämnen och bör kunna utnyttjas som ”en väg 

in” i ämnesöverskridande arbete. ( Sid  63 ff )

För att kunna gå vidare måste vi stanna upp och förklara några begrepp som kommer att ligga till grund 

för det fortsatta resonemanget. 

•	Vad är kunskap?

•	Hur lär barn tillsammans? 

•	Vad är Visible Thinking?

Vad är kunskap?
I detta avsnitt har jag sammanfattat Bernt Gustavsson fil.dir i idehistoria och forskare och lärare vid 

Örebro Universitet, bok Vad är kunskap (2002) som är ett beställningsverk från myndigheten för 

skolutveckling.

 
Att definiera kunskap kräver att vi gör en uppdelning av kunskapens olika natur.

Redan de gamla Grekerna definierade kunskapsbegreppet. Platon 400 f.kr. definierade kunskapen på 

följande sätt: ”Kunskap är något som startar i vad vi tror eller anser är sant. Men för att den tron skall bli 

kunskap måste vi argumentera och bevisa att det vi tror är sant.” (sid 50 )

   

Platons efterföljare Aristoteles delade upp kunskap i olika delar. Episteme som är vetenskapskunskap, 



4

Techne den praktiska kunskapen och Fronesis som är vad vi idag kallar klokhet. Traditionellt har 

Episteme eller vetenskaplig – teoretisk kunskap varit den kunskap som ansets som den mest värdefulla. 

Den står för den säkra kunskapen som skiljer sig från att tro eller ha en åsikt. Platon ansåg att det var 

tänkandet, resonerandet och bevisandet som var det största. Detta har levt kvar genom århundradena.  

Techne eller praktisk – produktiv kunskap har inte haft samma dignitet och det har levt kvar ända in i våra 

dagar. Den fronesis eller praktisk klokheten utvecklades av ledare och präster i första hand och är kopplad 

till det mellanmänskliga.( s 55.) Filosofer och tänkare har genom århundradena utgått från detta när de 

definierat vad kunskap är.

I modern tid har man utvecklat tanken och på olika sätt definierat kunskapsbegreppets olika delar. Frågor 

som man försökt svara på är: 

Hur uppstår kunskap? 

Vad är drivkraften? 

Vad är vetenskaplig kunskap? 

Vad är praktisk kunskap? 

Vad är praktisk klokhet? 

Finns det gemensamma nämnare mellan de olika kunskapsfälten? 

Hur används kunskapsbegreppet i skolan och samhället idag?

Ellen Key(1849 -1926) svensk författare och pedagog, definierade kunskap ”som det som finns kvar när 

vi glömt allt vad vi lärt”. (s 40.) Hon menar att kunskapen i sin slutliga form är en del av en människas 

inre. Hon säger vidare att ”det är skillnad på lärdom som man får genom böcker och fakta och bildning 

som är den kunskap som man införlivat i sig själv och kan använda sig av i vardagen”. I detta samanhang 

är det viktigt att göra en åtskillnad mellan information och kunskap. Idag översköljs vi av information 

genom olika medier. TV, tidningar och IT. I skolan utnyttjas dessa kanaler i undervisningen, dagligen. 

Gustavsson säger att” information inte är kunskap i sig,  att information är det material som blir kunskap 

när människan tar det till sig och förstår det. Vi införlivar det i oss själva och ingår på det sättet i det vi 

använder oss av för att förstå världen runt om oss”. ( s 40.)

   

Enligt flera olika tänkare har kunskapen sin grogrund i t ex. när våra vanor bryts , när vi blir överraskade 

och förvånade eller när vi stöter på problem av olika slag. Gustavsson talar om att ” Det är i relationen 

mellan det bekanta och det obekanta som kunskap uppstår”.( 49.)

Vad är kunskapens drivkraft? Gustavsson menar att” vi måste ha en ledtråd, en fråga, en hypotes för att 

starta processen”. Han menar att barn har det naturligt i sin nyfikenhet att ta reda på hur saker förhåller 

sig. ” Vi måste förhålla oss öppna och ständigt beredda att lära nya saker”.( s 45.) Han talar vidare om att 

”kunskapen behöver en personlig förankring för att kännas intressant och motiverande”.( s 49.)

Vetenskaplig kunskap.

Vetenskaplig kunskap kan definieras som den kunskap som framställs i vetenskaplig forskning. Där man 

använder en metod, empiriskt material, en teori , verifierar och falsifierar eller kritiskt granskar, för att 

uppnå kunskap. Tänkare som Emanuel Kant , Thomas Kuhn  menade att det finns ett slags mönster för 
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hur vi förstår världen och som är utgångspunkten för hur vi ser på vetenskaplig kunskap. (s 65.)

Teoretisk-Praktisk kunskap.

Teoretisk – praktisk kunskap kan man säga är en blandning mellan teori och praktik. Det finns flera teorier 

kring hur praktisk kunskap startar. En är att den startar i erfarenheten. Den andra att den startar från 

tanken. Båda är beroende av varandra för att det skall bli kunskap. 

Det är viktigt att göra skillnad mellan ” Veta att ” och ” Veta hur ”. Man kan säga att

”Veta att ” är kopplat till ett teoretiskt kunnande medan ” Veta hur ” är kopplat till det praktiska. 

När vi har kunskap om hur något skall göras, använder och prövar vi kunskapen i det vi gör.

Att kunna göra något innebär att vi också kan redogöra för vad vi gjort. ” Veta hur  ” innebär både 

förmågan att göra , men också förstå vad man gör. Man måste förstå vad man gör under tiden aktiviteten 

pågår. Tanken behöver vara med under hela proceduren…. Kunskapen uttrycks genom att man ” vet vad 

man gör ”, att man handlar avsiktligt. ( s 86.)

 

De forskare som har en pragmatisk syn på kunskap är överens om att kunskapen startar hos oss själva. 

Amerikanen John Dewey (1859 – 1952) författare och filosof , som har skrivit ett stort antal böcker i 

ämnet pedagogik säger att

kunskapen startar i vanor och rutiner. Men för att vi ska komma vidare och utvecklas, måste vi 

relatera till den värld vi befinner oss i. Vi måste gå utöver våra vanor, vår vardag för att lära känna 

den omvärld som gjort oss till dem vi är. --- Människan handlar i världen och kunskap uppstår i 

handlandet. (sid 78) 

Pragmatikern ser människan som en praktiskt handlande varelse. När vi står inför ett problem eller om 

vi tvivlar på något så vill vi gärna skaffa oss kunskap om hur vi kan lösa det. Man kan i det läget säga 

att kunskap är till för att visa hur vi praktiskt ska lösa problemet. Ett kännetecken sedan på att den nya 

kunskapen är rätt eller fel är konsekvensen av det man gör.

Man kan tala om tre steg i kunskapsutvecklingen av teoretisk – praktisk kunskap. 

     Steg ett.  Arbetet pågår utan direkta störningar. Under arbetets gång samlar vi på oss 

   erfarenhet av hur man gör det man gör.

     Steg två.  Det uppstår ett problem. Med hjälp av de erfarenheter vi har analyserar och

reflekterar vi över vad vi varit med om och söker i det läget ny kunskap för att kunna 

lösa problemet.

     Steg tre.  Vi har löst problemet och går tillbaka till arbetet men med nya kunskaper som ger en 

kvalitetshöjning. En ny kunskap. Man kan säga att värdet i kunskap är att kunna lösa 

problem.  ( Sid 95)

Tyst kunskap.

Det talas om ” Tyst kunskap ” i det praktiska livet. Om man jämställer tyst kunskap med 

färdighetskunskap ” veta hur ”, så hör den ihop med att reflektera. Vi måste kunna prata och diskutera runt 

det vi gjort. Då kan man inte säga att kunskapen är tyst. Att kunskapen inte är uttryckt med ord i stunden 
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behöver inte betyda att den inte går att sätta ord på. Tyst kunskap saknar bara ett verbalt språk. Men det 

finns många sätt att uttrycka sig på.

Forskare talar om att kunskap är situationsbunden. Enligt den amerikanska forskaren 

Jean Lave, fil dr. professor för utbildning och geografi vid University of Carlifornia, Berkeley,

kan inte kunskap överföras direkt, eller oproblematiskt förmedlas från en lärare till en elev. Hon ser 

kunskap som en praktik, en aktivitet, som man lär sig genom att delta och praktisera i de verksamheter 

där kunskapen finns. Kunskapen inhämtas genom att man successivt skolas in i ett socialt sammanhang. 

Sådana läroprocesser involverar hela människan. 

En viktig tanke som Dewey står för är att ”vi måste reflektera över det vi gör för att uppnå kunskap”.

(sid 96).  Genom att reflektera kan vi nå kunskap och makt över våra handlingar. Den naturliga 

nyfikenheten som finns hos varje människa, kan om förutsättningarna är goda , utvecklas till intellektuell 

nyfikenhet. I allt vi gör i vardagen ackumulerar vi material som vi sedan reflekterar över. Det skapar 

intellektuell nyfikenhet. Det betyder att kunskap består av både reflektion och handling. 

Det kan vara på sin plats att vi pratar några ord om skillnaden mellan information ,falsk kunskap och 

äkta kunskap i detta samanhang. Gustavsson påpekar att ”man måste skilja mellan gissningar, opinioner 

, antaganden, hörsägen och information kontra kunskap”.( s 97 ) Dewey menar att ”information är en 

kunskapsbas som är lagrad i kultur och tradition. Om man tillägnar sig information på rätt sätt och sedan 

använder den rätt. Då har den blivit till Kunskap”. (s 98.) En stor uppgift för skolan är att hjälpa eleverna 

att skilja ut vad som är äkta kunskap och falsk. För att det skall kunna genomföras är det viktigt att skolan 

tar sin utgångspunkt i elevernas sätt att fungera och tänka. Initiativet i lärprocessen måste därför ligga hos 

eleven. (s 97.) 

Praktisk klokhet.

Praktisk klokhet ( fronesis ) är en egenskap som påstås vara förvärvad genom långvarig livserfarenhet. 

Tänk på den kloka gumman eller gubben som man vänder sig till för att få hjälp att lösa problem. ”En 

människa som vet vad som är meningsfullt i en handlingssituation och förmår styra sitt handlande 

därefter, besitter praktisk klokhet, dvs. förmågan att handla på rätt sätt på rätt plats i rätt ögonblick”. 

(s.106.) Man kan med andra ord säga att förmågan att möta olika situationer med fantasi, kreativitet och 

lyhördhet kräver praktisk klokhet. För att kunna göra kloka överväganden och fatta bra beslut krävs en 

förmåga att välja det bästa för situationen. Det blir det praktiska i stunden och omständigheterna som 

bestämmer vilka beslut man skall fatta.

Praktisk klokhet är komplex och innehåller många olika egenskaper som fantasi, känslor, förmågan 

att urskilja, bedöma, lyhördhet mm. Dessa förmågor och egenskaper är möjliga att utveckla. När de 

samverkar med varandra så ökar människans bildning. Att förstå är också att kunna sätta sig in i andras 

situation och olika sammanhang. Att förstå har med tolkning att göra. I lärosammanhang är tolkning 

viktig för att utveckla sin förståelse och klokhet. ” Det bruka sägas att tolka är att översätta en sak till sitt 

eget språk och sin egen värld, till sitt sätt att förstå tillvaron”. (s.109.) Denna förmåga att förstå och att 

tolka är en typ av kunskap som kan kompletteras med metoder att se på saker och ting utifrån, med en 
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kritisk attityd. Tolkning har också ett socialt perspektiv. Forskarna menar att allt vi gör är både socialt 

och kulturellt betingat. När vi tolkar utgår vi ifrån det vi redan vet och varit med om. Detta kan man säga 

ger en förkunskap om det vi tolkar. ”När något nytt kommer till, i form av tekniska uppfinningar eller 

människor med en annan bakgrund, så förstår vi det utifrån det vi redan känner”.( s 113.) Detta ger en 

viss begränsning också. När vi tolkar så är det ofrånkomligt att vi utgår ifrån oss själva. För det är ju alltid 

vi själva som tolkar och förstår på vårt eget sätt. Om man i den pedagogiska situationen utgår från att 

betona elevens sätt att tolka det den lär, så är det viktigt att lägga tonvikten på det bekanta för det kopplas 

av forskarna till motivation och intresse. Det är viktigt att arbeta med egen erfarenhet och frågan hur jag 

själv ställer mig till kunskapen som jag förmedlas. Det är viktigt att min egen relation till kunskapandet 

värdesätts och att jag är involverad.  Detta är en demokratisk fråga. I skolplanen står att vi skall utbilda 

eleverna till demokratiska medborgare. Detta sker genom delaktighet i och kring sitt eget lärande. Denna 

erfarenhet skapar på sikt kloka människor. Kunskap är makt och ger individen möjlighet att välja. Vi är 

ständigt utsatta för olika valmöjligheter i livet och det är själva förmågan att förhålla oss och göra olika 

val som kännetecknar praktisk klokhet.( Gustavsson 2002)

Hur lär barn tillsammans? 
Detta avsnitt är en forskningsöversikt som Skolverket gett ut Barns samlärande (2000). Skriven av Ingrid 

Pramling Samuelsson professor i pedagogik, Sonja Sheridan och Pia Williams doktorander i pedagogik 

och didaktik vid Universitetet i Göteborg.

Flera forskare har funderat över hur barn bäst lär sig. Studerar man olika avhandlingar och böcker i ämnet 

så finner man att det finns en viss samsyn kring hur barn lär sig. Några av de tongivande är Lev Vygotskij 

(1896-1934) rysk psykolog, schweizaren Jean Piaget ( 1896-1980) pedagog, psykolog, biolog och 

kunskapsteoretiker och  John Dewey (1859 – 1952). De talar om att barn befinner sig i ett sammanhang 

där lärandet inte kan ses som skilt från det sammanhang där det utvecklas. Lärandet sker i samspel med 

andra människor. Skolan är ett ” samhälle ” där man lär sig lära tillsammans med andra. För att denna typ 

av lärande skall fungera krävs ett klassrumsklimat där det finns en atmosfär av ansvarstagande. Genom 

att alla elever har olika kunskaper och ingen äger allt, blir det nödvändigt att kunna komma på vad som är 

nödvändig kunskap. Då skapas genom samarbete ny kunskap som ingen tidigare ägt. 

Dewey( 2004) talar om att barns förmåga att lära sig olika begrepp eller lösa olika praktiska 

problem är beroende av tidigare erfarenheter. Han talar också om betydelsen av att 

verklighetsanknytning till det man lär. Har ger ett exempel på hur man i praktiskt arbete hela 

tiden tränar sig i observationsförmåga, påhittighet, konstruktiv fantasi, och logiskt tänkande, och i en 

verklighetsuppfattning som man tillägnar sig genom förstahandskontakt med verkligheten. ”Vi kan lära 

av andras erfarenhet , böcker  och synpunkter endast när det har ett samband med vår egen erfarenhet ” 

( s 65.) Vidare säger han ” Principen att erfarenheten utvecklas genom interaktion betyder att utbildning 

i grund och botten är en social process. Denna kvalitet förverkligas i samma mån som individerna bildar 

en gemenskap”.( s 196.)  Piaget, talar om att lärandet är en aktiv process. Barn och unga erövrar kunskap 

genom egna handlingar och erfarenheter. ( Stensmo 1994 :134.) 
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Jerome S Bruner (1915 - ) amerikansk psykolog talar om att  det ur ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskap och lärande är viktigt att forma en lärande miljö så att eleverna blir delaktiga i den pedagogiska 

verksamheten och får stöd i att utveckla en positiv attityd till det egna lärandet. Han påstår vidare att det 

ideala klassrummet skall organiseras som ett gemensamt lärande, där mening skapas och transformeras 

mellan såväl barn som vuxna. Han säger också att ett klassrum skall vara en pedagogisk miljö där 

eleverna hjälper varandra att lära. Lärandet skall ske utifrån ett ömsesidigt samspel där läraren är den som 

organiserar och möjliggör detta.

Ett samstämmigt budskap från forskarna är:

•	  Samarbete och socialt samspel är en förutsättning för lärandet

•	  Genom återkoppling och dialog motiverar eleverna varandra att lämna vissa uppfattningar för att 

söka bättre lösningar.

•	  Samarbete mellan elever kan ge ett forum för lärande i form av upptäckande och det kan 

uppmuntra till kreativt tänkande.

•	  Kamratsamverkan  kan introducera elever till processen att generera idéer och lösningar mellan 

jämlikar i en atmosfär av ömsesidig respekt.  ( Skolverket 2000 )

Vygotskijs menade att” människors samspel inte bara är en metod som kan stödja lärande och 

utveckling. Han menade att samspel är lärande och utveckling”. ( Strandberg 2008:47.)  

Han talar om att interaktion inte bara lägger grunden för samspel utan även lägger grunden till 

intellektuell utveckling. ”Ju fler spännande interaktioner vi har desto fler spännande tankar kan vi utveckla 

... Det handlar om att vuxna och barn samspelar med varandra och att detta samspel bildar underlag för 

sådant som sedan ” kommer in ”. … Tänkandet är något kroppsligt. Tänkandet är aktivitet. Tänkandet är 

socialt.” Därför menar han att skolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn 

och barn kommer därför att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling. 

( Strandberg 2008:49.)

   

Vygotskij talar om att dialogen är en sällsamt fruktbar kraftkälla, att” meningsfulla interaktioner är 

grunden till allt lärande”… Interaktioner kan vara av många olika slag.

Samtal, samspråk, konversationer, resonemang, småprat, meningsutbyten, diskussioner, dialoger, 

debatter, berättelser, chattande, kallprat, dispyter, intervjuer, föreläsningar, gemensamt musicerande, 

gemensamt slöjdande mm. När relationerna är jämlika, jämställda, hjälpsamma, problemlösande, 

kompletterande, bidragande, generösa, utmanande och rika på känslor kan vi också säga att 

interaktionerna är av god kvalitet. 

Vygotskij talar också om vikten av att utveckla elevernas delaktighet och imitera konstruktiva 

lärometoder. ( Strandberg 2008: 54. )

Visible Thinking.
Denna översikt är hämtad från Visible Thinkings hemsida och Lemshaga Akademis hemsida 

Översättningen är gjord av mig med hjälp av Googles övesättningsfunktion.
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Var kommer Visible Thinking ifrån?

En metod som är användbar i skolsammanhang är Visible Thinking ( VT ). Vad är då VT? Hur har den 

uppstått? Hur använder man den i praktiken?

Metoden har sitt ursprung i ”projekt Zero ” som startade på Harvard Graduate school of 

Education, Cambridge. Massachusetts.

Project Zeros hemsida:

Project Zero, består av en forskargrupp som har undersökt utvecklingen av lärprocesser hos barn, 

vuxna och organisationer sedan 1967. Idag bygger Project Zero på denna forskning för att bidrar 

till att skapa samhällen av reflekterande, självständiga studerande, för att öka djup förståelse 

inom discipliner, samt att främja kritiskt och kreativt tänkande. Project Zero uppdrag är att förstå 

och förbättra lärande, tänkande och kreativitet inom konst samt humanistiska och vetenskapliga 

discipliner, på individuell och institutionell nivå. [min översättning ] 

I denna grupp ingick Howard Gardner och David Perkins m.fl. David Perkins fick år 2000 i uppdrag att 

undersöka och utveckla en metod som hjälper till att göra tänkandet synligt. Grundaren, av Lemshaga 

stiftelsen CarpeVitam huvudman för Lemshaga Akademi, Peder Wallenberg finansierade det 5 åriga 

projektet.. Tillsammans med lärare från Lemshaga Akademi och en forskargrupp från Harvard med 

Perkins i spetsen startade projektet på Lemshaga Akademi  Värmdö. Med åren har projektet utvidgades 

till att omfatta en mängd skolor världen över.

Varför Visible Thinking?

Projektets syfte var att utveckla en metod som hjälper både elever och lärare att göra tänkandet synligt. 

Man ansåg att för att tänka bra, ska eleverna besitta förmågan att tänka men också ha en fallenhet att 

tänka. Utifrån detta skulle projektet utveckla ett tankemönster som kombinerade fallenhet och förmåga 

att tänka bra och hjälpa eleverna att bli medvetna om sitt tankemönster. Man ville sätta fokus på 

tankestrategier som stödde fallenhet, medvetenhet och  förmåga att utveckla goda tankar.

Tanke kulturer  

I sökandet efter att utveckla bättre tänkande, har man tittat på olika kognitiva processer. Man kom fram 

till att elevernas utveckling av tankeförmågan bäst sker i en kulturell miljö där tänkande värdesätts. 

En rik tankemiljö och där tänkandet vanligtvis frodas. En sådan miljö tillhandahåller inte bara tid och 

plats för utvecklande av tankeförmågan utan hjälper också till att utveckla ett ” sinne ” för tänkande  

och en stor medvetenhet om orsakerna kring varför man tänker på ett visst sätt. Det är i ett kulturellt 

sammanhang som vi utvecklar vårt tanke och beteende mönster, som sedan blir till en omedveten del av 

oss. Klassrumskulturen stöttar en sådan process.

Tankeideal 

Forskarna inom projekt zero har i sina världsomspännande undersökningar kommit fram till fenomen 

kring hur människor i allmänhet beter sig när de kommer till ett problem som de skall lösa.  Ca 90% av 
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mänskligheten stannar upp och har svårt att på egen hand gå vidare i lösandet av problemet. Resterande 

10%  har strategier för hur de går vidare och löser problemet. ( Om detta forskningsresultat baseras på 

undersökningar i de industrialiserade länderna eller om forskningen också omfattar utvecklingsländerna, 

framgår inte av forskarnas utsagor) Detta tog forskarna fasta på och hittade sex , tankeideal, som hjälper 

människan att ta sig förbi hindren. 

De sex tankeidealen är: 

•	 Förståelse, 

•	 Sanning, 

•	 Rättvisa, 

•	 Skönhet, 

•	 Självstyrning 

•	 Kreativitet.

Dessa ideal täcker i stort sett hela vidden av ett bra tänkande. Idealen skall fungera som ett förstoringsglas 

genom vilket man kan se och undersöka ett ämne ur olika perspektiv och djup. Tankeidealen är lätta att 

lära och kan användas i alla möjliga sammanhang där man vill göra kopplingar och tänka i nya spännande 

banor.

Tankedisposition. 

Vad är en Tankedisposition? Det är en talang, som man använder sig av och som innehåller ett speciellt 

intellektuellt tankemönster i kombination med ett passande genomförande. Tex. Goda tänkare brukar ha 

lätt för att hitta och undersöka problem eller att själv skapa förutsättningar att hitta orsakssamband och att 

vara reflekterande. Detta anses som en del av människans intellektuella karaktär.

   

Jag kan nämna tre aspekter av tankedispositionens egenskaper. 

•	 Den första är känslighet. Den visar en persons uppmärksamhet på specifika tankemönster. Tex. En 

person som är känslig för rättvisefrågor, registrerar situationer där de naturligt förekommer. En 

person som är känslig för ”brett ” tänkande, märker   när det är   en situation där snävt tänkande 

förekommer och brett tänkande är önskvärt. En person som är känslig för behovet av bevis 

kommer att notera situationer där bevis och rättvisa krävs. 

•	 Den andra är fallenhet och är kopplad till en persons syfte och drivkraft mot ett specifikt 

tankebeteende. Tex. En person som med fallenhet för rättstänkande känner en impuls att vara 

rättvis när den märker att det är viktigt att vara rättvis i en specifik situation. En person som 

med en fallenhet att tänka brett känner behovet av att tänka brett när den kan urskilja behovet 

av det. En person med fallenhet åt att söka bevis känner när det är önskvärt att hitta grunden till 

påståendet.

•	 Den tredje är förmågan. Den är kopplad till en persons förmåga att genomföra något på ett visst 

sätt. Tex. En person som har förmågan att vara rättvis vet hur man undersöker och jämför ur olika 

synvinklar. En person som har förmågan att tänka brett vet hur man ” brainstormar ” komplexa 

idéer. En person med förmågan att söka bevis kan identifiera passande bevis och har förmågan att 

delta i bevisresonemang kring teorier och påståenden.

Dessa egenskaper har sedan lett fram till ett antal olika tankeverktyg som kallas för tankerutiner.
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Tankerutiner 

Tankerutiner leder elevens tankeprocesser och stimulerar till ett aktivt tänkande. En rutin kan ses som en 

metod som kan användas upprepade gånger för att nå ett visst mål i skolarbetet.

Rutinerna är neutrala och går att använda inom alla skolämnen. De är lätta att använda.

Så här står det på Visible Thinkings hemsida:( Visible Thinking 2010)

Tankerutinerna bildar kärnan i Visible Thinking programmet. Det som gör att dessa rutiner stöder 

utvecklandet av studenternas tänkande och klassrumskulturen är att varje rutin:

•	 Är mål orienterad och inriktar sig på ett speciellt tänkande

•	 Kan användas om och om igen i klassrummet.

•	 Innehåller endast några få steg

•	 Lätta att lära och lära ut

•	 Kan användas i många olika sammanhang

•	 Kan användas i grupp eller individuellt.
(Min översättning].

Tankeidealet förståelse

I detta examensarbete kommer fokus ligga på tankeidealet förståelse och de rutiner som tillhör det. 

Förståelsemodulen innehåller en mängd rutiner. Rutinerna omfattar följande begrepp:

Visa fakta, visa på olika begrepp, se ur olika perspektiv, Göra jämförelser, se samband, se konsekvenser, 

ställa frågor , komma till kärnan , dra en slutsats, Ha belägg för det man tänker, och föra i bevis.

Ex. Man utgår ifrån ett begrepp som man vill förstå. Söker fakta. Ställer många frågor. Ser på fakta och 

begrepp ur olika perspektiv. Gör jämförelser. Ser och söker efter samband. Belyser olika konsekvenser. 

Av allt detta drar man en slutsats och för resonemanget i bevis för att slutligen förstå begreppet.

Till varje begrepp finns ett antal frågeställningar eller steg för steg sekvenser som hjälper eleven att nysta 

i problemet. Syftet med denna rutin är att hjälpa eleverna att se vad de har för förkunskap, att stimulera 

nyfikenheten och att lägga grunden till vidare utforskande av ämnet. 

Det finns 11 rutiner kopplade till förståelsemodulen. Jag kommer kort beskriva  sju av dem.

•	 Think puzzel explore. Think = vad vet du om detta ämne?  Puzzel = Vad undrar du över?  Explore 

= hur kan du utforska ämnet?

•	 Explanation Game = syftar till att förklara varför något är som det är. 

•	 Headlines = hjälper eleven att fånga kärnan, 

•	 Question starts = hjälper eleverna att utveckla bra frågor som stimulerar tänkande och 

undersökning av ett ämne, 

•	 Think Pair Share = hjälper eleven att först tänka igenom frågan själv  och sedan dela 

      den med en kompis för att sist dela den med hela klassen,

•	 Connect Extend Challenge = hjälper elever att göra kopplingar mellan nya idéer och det de redan 

vet.

•	 What Makes You Say That = denna rutin hjälper eleverna att beskriva vad de ser och förklara sig. 

Det främjar evidensbaserat resonemang.  ( Visible Thinking 2010  )
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Syftet med dessa rutiner är som tidigare sagts att göra elevernas tänkande synligt i klassrummet. 

Tanken är att rutinerna dels skall skapa en tankekultur i klassrummet. Dels att göra tänkandet fysiskt 

synligt. Eleverna skall bli medvetna om sitt tänkande och att skolarbete inte handlar om att memorera 

utan att undersöka idéer. För läraren handlar det om att se elevernas tänkande för att kunna ha det som 

utgångspunkt i bedömning av huruvida eleven förstår vad de lär. Om de misstolkar, har nya idéer osv.

För lärarna finns det ett antal olika verktyg och rekommendationer hur man bearbetar det man ser av 

elevernas tänkande i klassrummet. Det handlar om olika form av dokumentation och bearbetning av den.  

Det kan vara postitlappar, fotografier, videoklipp etc. Denna dokumentation bearbetas bäst tillsammans 

med arbetslaget med hjälp av ett protokoll kallat LAST = Looking  att students thinking som på ett 

strukturerat sätt hjälper lärare att se på elevernas arbete. ( Visible Thinking 2010 )

Sammanfattning 
Betydelsen av ovan redovisade direktiv och begrepp kan man sammanfatta på följande sätt. Skolan 

skall ge utrymme för olika kunskapsformer i samverkan. Detta skall ske i en varierad sammansättning 

av innehåll och arbetssätt. Skolan skall verka för att främja nyfikenhet, utforskande och lust att lära 

tillsammans med andra. Eleverna skall lära sig att lyssna, diskutera, argumentera, använda sina kunskaper 

för att lösa praktiska och teoretiska problem, analysera och värdera kunskapen. 

Läraren skall organisera arbetet så att eleverna får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick 

och sammanhang. Detta kan ske genom ett ämnesövergripande arbetssätt. Det är skolledningens 

ansvar att se till att eleverna får möjlighet att se helheten i sitt kunskapsskapande. Detta skall ske 

genom ämnesövergripande arbete. . I Lpo-94 används begreppet ”ämnesövergripande” ( s 13 )för 

lärandesituationer där olika skolämnen tillsammans bildar en helhetsundervisning.   Kursplanen i slöjd 

talar om att slöjden bidrar med begreppsbildning och begreppsutveckling inom slöjden men även inom 

andra ämnen.

 LPO 94. ( Utbildningsdepartementet 1994)

Utredningen NU 2003 redovisar att man sällan använder sig av ett ämnesövergripande arbetssätt. Tid, 

organisatoriskstruktur och kunskap om hur man gör redovisas som orsak.( s 66 ) Det för oss naturligt in 

på frågan om vad kunskap är.  Många forskare och filosofer har diskuterat vad kunskap är och hur man 

bäst tillägnar sig den. Samstämmigt talar man om att samarbete och socialt samspel är en förutsättning 

för lärande. Vygotskij säger att samspel är lärande och utveckling (Strandberg 2008. s 47) Kunskapens 

drivkraft hittar man i barns nyfikenhet av verklighetsbaserade frågor och behovsbaserade situationer. 

För att tillägna sig kunskapen kan man gå den vetenskapliga (Episteme) vägen eller den praktiska vägen 

(Techne ) genom ” learning by doing” (John Dewy 2004 s 17). 

   

När människan utvecklar förmågan till lyhördhet, bedömning, urskiljning, möta olika situationer med 

fantasi och kreativitet, öva hon sig i att välja det bästa för situationen och utvecklar sin praktiska klokhet. 

( Fronesis). Detta blir till en integrerad del av människan och lägger sig på det metakognitiva        
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( omedvetna) planet. Ellen Kay sa:” kunskap är det som är kvar när man glömt allt man lärt”. (Gustavsson 

2002)

Ett verktyg, en metod för att öka sin bildning och göra kunskapsinhämtandet medveten är Visible 

Thinking. Metoden har utvecklats av forskare vid Harvard Graduate school of Education, Cambridge. 

Massachusetts. Metoden är ett sätt att göra tänkandet synligt. Man använder sig av olika ” rutiner” för att 

hjälpa eleverna tänka i nya banor och på ett fördjupat sätt. Samtidigt som man gör tänkandet synligt.

Utifrån ovan förda resonemang ställer jag mig frågan om det går genom metodiskt arbete 

tillsammans med kollegor från andra ämnen, bedriva ämnesövergripande arbete med 

Visible Thinking som verktyg. Syftet är då att hjälpa eleverna och lärarna att göra tänkandet synligt 

samtidigt som man skapar en helhetssyn och kunskapsfördjupning i slöjd och andra ämnen i skolan.

Metod.
Denna studie har en fenomenologisk ansats. Fenomenologi kan man säga är en metodlära för hur 

vetenskapsmannen gör sitt yttersta för att finna och uttrycka fenomenens väsen. Dess upphovsman är 

tysken Edmund Hussler (1859-1938) Ett fenomen är ett objekt som är tolkad av någon och behöver 

inte vara av materiell natur. Även tanken kan vara ett objekt. ( Molander 2003 ). Jag har valt att göra 

en aktionsstudie. En aktionsstudie kan man säga är en ” forskning på plats” där man använder sig av 

flera tekniker för att bearbeta ett speciellt problem. Exempel på metoder är enkäter, intervjuer och 

observationer. (Bell 2000).  Studien har gjorts kring elevers och lärares arbete i ett ämnesövergripande 

arbete. Där tanken har varit att undersöka om det ämnesövergripande arbetssättet med hjälp av Visible 

Thinking som redskap för tänkandet, underlättar för eleverna att uppnå sina studiemål i slöjd och teknik.. 

Jag har använt mig av enkätfrågor med ledning av professor Göran Ejlertssons bok Enkäten i praktiken 

(2005) Kvalitativa intervjuer som har friare formulerade frågor och är den primära metoden för att 

få fram den information man önskar ( Johansson m fl. 2006) och deltagande observationer som är en 

tillförlitligare metod när man vill se vad folk verkligen gör och säger sig göra.  (Bell 2000). Enkätfrågorna 

har varit av öppen typ lika så intervjufrågorna. Observationerna har skett på lektionstid av respektive 

ämneslärare. De har utifrån frågeställningar observerat elevernas agerande. Det vi sett och hört har sedan 

skrivits ner på dator och analyserats på gemensamma möten.

Urval

Studien har omfattat två klasser år nio med 52 enkäter totalt varav 3 ej tillfrågade pga. sjukdom 

och frånvaro. Fem pedagoger och två rektorer har intervjuats. Eleverna har valts ut utifrån ett 

ämnesövergripande projekt mellan slöjd och teknikämnet. Pedagogerna har valts ut utifrån att alla 

arbetar med ämnesövergripande arbete i olika konstellationer inom skolan. Pedagogernas intervjusvar 

ligger delvis till grund för undervisningsmodellen och elevenkäten. Rektorerna som delar ledarskapet 

på skolan har jag valt att intervjua var för sig då den ena har ansvar för det pedagogiska arbetet och den 

andra ansvarar för personal och schemaläggning. Syftet med intervjuerna med rektorerna har varit att se 

huruvida de stöder ett ämnesövergripande arbetssätt och i så fall hur. 
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Genomförande

Intervjuerna med lärarna skedde på särskild avsatt tid där varje lärare var för sig fick beskriva sina 

erfarenheter av ämnesövergripande arbete och svara på mina frågor för att förtydliga arbetssättet. 

Enkätundersökningen ägde rum i klassrummet då alla elever var samlade vid ett och samma tillfälle.  

Intervjuer med rektorerna skedde individuellt där de uppmanades att utifrån mina frågeställningar svara 

så fylligt som möjligt. Deltagande observationer har skett i slöjdsalen och NO salen. Valet av deltagande 

observation har jag gjort utifrån att jag arbetar med eleverna varje vecka och att jag i mitt tidigare yrkesliv 

som socialarbetare använt mig av deltagande observationer. Det finns en viss risk för bias = skevhet ( Bell 

2000) i detta arbetssätt men jag har för att minimera detta ställt upp några frågeställningar och utifrån dem 

observerat eleverna. Till min hjälp att observera har jag haft textil läraren och No läraren..

Undervisningsmetod

Den undervisningsmetod som jag studerat har följande utseende: 

Pedagogerna samlas redan på våren för att inför nästa läsår bestämma vilka ämnesområden som skall 

behandlas. Ett sätt att hitta gemensamma projektuppslag har varit att varje ämneslärare skriver ner vad 

man tänker arbeta med. Ämnesrubrikerna med en kort målbeskrivning sätts upp på väggen till allas 

beskådan. Pedagogerna går runt och skriver upp sitt intresse och hur ett samarbete skulle kunna se ut, 

under varje ämnesrubrik. 

Sedan sätter sig ämneslärarna ner och sorterar uppslagen. Man bjuder in intresserade pedagoger till 

ett första samtal för att orientera sig hur ett samarbete skulle kunna se ut och vilken tid man tror att 

projektet kan ta. Denna information vidare befordras till rektorerna och övriga kollegor. På det sättet har 

schemaläggaren möjlighet att lägga ämnen mot varandra för att ge utrymme tidsmässigt att samarbeta 

kring projektet.

Efter sommaruppehållet träffas berörda pedagoger för att detaljplanera projektet. Man börjar med en 

gemensam studie av läroplanen och upprättar en lokal arbetsplan med syfte, mål, arbetsmetoder och en 

tidsplan. Denna studies projektplan ser ut på följande sätt:

Uppgiften görs i ett samarbete mellan Teknik och Trä och metallslöjd Uppgiften behandlar energikällor 

och miljö och läses i åk 9. Arbetet innehåller både teoretiska och praktiska moment. De teoretiska 

momentet innehåller en uppgift där eleverna skall ersätta en reaktor vid Forsmarks kärnkraftverk. I 

uppgiften ingår beräkningar och jämförelser av olika energislag. Utifrån topografiska och geologiska 

förhållanden välja lämplig ersättningskraftkälla.  Eleven skall efter studier praktiskt bygga denna 

ersättningskraftkälla i slöjden. Projektet avslutas med en skriftlig rapport som redovisar hela projektets 

förlopp. Från idé till färdig produkt. Utvärdering av projektet görs i en muntlig och visuell redovisning 

inför klassen och lärarna. Detta upplägg presenteras sedan för eleverna på ett upptaktsmöte där alla 

lärare beskriver sin del i projektet. Vid detta möte går man igenom vad läroplanen säger och vilka 

betygskriterier som pedagogerna kommer att titta på vid sin bedömning av redovisning och slutrapport.

Se bilaga nr: 1

Gemensamt för Teknik och slöjd är att eleverna skall utifrån ett praktiskt och undersökande arbete 

åskådliggöra både den tekniska utvecklingsprocessen, problemidentifiering, idé, planering, konstruktion, 
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utprövning och modifiering. I båda ämnena ingår att pröva olika tekniker och tekniska lösningar för 

att bygga upp en teknisk repertoar, såväl praktiskt som begreppsmässigt. Grundläggande och vanliga 

lösningar inom centrala områden, exempelvis material och form  och rörliga delar. Båda ämnena tar 

upp värderingsfrågor, konsekvenser och effekter för individ, samhälle och natur samt ekonomiska 

konsekvenser. 

( LPO 94 Utbildningsdepartementet 1994)

I båda ämnena bedömer vi elevens förmåga att handskas med teknik. Både begreppsmässigt och 

praktiskt. Även förtrogenheten med den tekniska kunskapstraditionen, det vill säga hur teknik och 

hantverk utvecklas och har utvecklats inom olika områden. Elevernas förmåga att välja och använda 

relevanta redskap och material bedöms, liksom den manuella skickligheten och kapaciteten när det 

gäller att fullfölja en uppgift. Gemensamt är också att vi bedömer elevens förmåga att utifrån befintliga 

instruktioner eller färdiga lösningar ge alternativa förslag samt hur eleven utvärderar sitt arbete.

LPO 94. ( Utbildningsdepartementet 1994) I denna kurs som är ett slutarbete förväntas eleverna minst 

visa, att deras kunskapsnivå motsvarar väl godkänd enligt slöjd- och teknikämnets betygskriterier.

Se bilaga nr 2 

Arbetet börjar sedan med faktainläsning och utifrån detta välja ett projekt att tränga djupare ner i. Här 

observeras elevernas förmåga att använda sig av de rutiner och metoder som Visible Thinking anger 

som lämpliga. Arbetsformen är frihet under ansvar och ställer krav på att eleverna kan både arbeta 

självständigt och samarbeta. Detta observeras också. Arbetet sker i olika lokaler beroende på behov och 

tid. Eleverna uppmuntras att göra studiebesök för att få en djupare kunskap kring sitt projekt. Emellanåt 

har ämneslärarna en genomgång av något avsnitt som förtydligar och fördjupar. Under projektets gång 

träffas pedagogerna för avstämning och vidare planering. Ett verktyg som används för att se elevernas 

arbetsprocess och tänkande är Bloggandet. Eleverna skriver i sina bloggar en dagboksanteckning där 

lärarna kan gå in och se var eleverna befinner sig i processen. Denna information analyserar man sedan 

med hjälp av Visible Thinkings hjälpverktyg  LOOKING AT STUDENTS’ THINKING   ( LAST) ( 

Visible Thinking www. )   Se bilaga nr: 3

Ett protokoll som hjälper pedagogerna att på ett strukturerat sätt studera elevernas tänkande.

Underlaget från diskussionen används för vidare planering. Projektet avslutas med redovisning, inför hela 

klassen, av de fysiska modellerna och de teorier och resultat man kommit fram till. Samtliga inblandade 

pedagoger deltar och noterar och bedömer utifrån sitt ämne. Efter inlämnad rapport samlas pedagogerna 

och har en avslutande diskussion kring bedömning och betyg.

Intervjuer

Intervjuerna genomfördes enskilt. Där pedagoger och rektorer i förväg fick se frågeställningarna. 

Respondenternas svar skrevs ner på dator. Varje intervju tog ca 30 min. 

Vid intervjutillfället informerades respondenten om syftet med intervjun. Att det var frivilligt att delta i 

intervjun, man kunde vägra svara på en viss fråga och att man kunde avsluta intervjun när man ville. Alla 

respondenter gav sitt samtycke till intervjun och hade inget emot att svaren användes i min uppsats. Jag 

lovade att inte skriva ut några namn i uppsatsen. 
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Se bilaga: 4 och 5

 

Enkäten

Enkäten bestod av kunskapsfrågor och åsiktsfrågor för att kartlägga elevernas förkunskaper kring 

projektarbete och kunskapsbegrepp inriktade mot slöjd och teknikämnena, inför det ämnesövergripande 

projektet. Enkäten skrevs på vanligt vitt papper och lämnades sedan in till mig. Eleverna skrev sina namn 

på varje svarslapp. De informerades om att deras lappar kommer att förstöras när svaren är digitaliserade 

och sorterade. Ingen elev motsatte sig att svara på enkäten.  Enkätsvaren har skrivits över på dator och 

delats upp i kategorier. Kunskapssvar och åsiktssvar.  Se bilaga nr: 6

Observation

I denna undersökning har jag använt mig av deltagande observation (Bell 2000 s137) för att kunna 

studera elevernas beteende och kunskapande. Om de stämmer överens med mina antaganden 

kring undersökningens grundsyfte. Att se om eleverna får ett fördjupat lärande med hjälp av ett 

ämnesövergripande arbetssätt där Visible Thinking används som ett verktyg för lärandet. Till min 

hjälp har jag haft textilläraren och SO läraren som också observerat eleverna under arbetets gång. 

Undersökningen har skett inom ramen för de ordinarie lektionstimmarna i varje ämne. Jag har undervisat 

och hjälpt eleverna kring projektet samtidigt som jag observerat vad de gjort och hur de resonerat kring 

sitt arbete. Vi har efter varje lektion diskuterat vad vi sett och jag har noterat vad vi kommit fram till. 

Till vår hjälp har jag ställt upp frågeställningar kring vad vi vill se och få svar på. Frågeställningarna har 

tagit upp: om eleverna använt sig av Visible Thinking rutinerna, utnyttjat de kunskaper de har i teori och 

praktik och att de dokumenterar vad de gör. Se bilaga nr: 7  Dessa frågeställningars svar har analyserats 

vid planeringsmöten och har legat till grund för lektionsplanering och för bedömningen av projektet som 

helhet.

Bloggar/dagbok

Jag har även använt mig av bloggverktyget vid studien av elevernas arbete. Detta har varit möjligt då alla 

elever i åk 9 har sin egen dator. Det har gått till på så sätt att vi uppmanat eleverna att skriva in sina tankar 

och funderingar efter varje tillfälle man arbetat med projektet. Sedan har jag och de andra inblandade 

pedagogerna gått in och kommenterat vad eleverna skrivit. Samtliga elever skulle skriva regelbundet i 

sina bloggar då de visste att det kan ha betydelse för resultatet och i slutändan betyget.  Med några fasta 

frågeställningar uppmanade vi eleverna att svara varje gång. I övrigt var det meningen att de skall svara 

så fritt som möjligt.  Se bilaga nr 8.

Alla inblandade lärare hjälptes åt att bevaka och kommentera elevernas bloggar. Frågeställningar och 

problem samlades ihop och diskuterades i arbetslaget. Detta låg sedan till grund för lektionsplaneringen 

inom varje ämne.

Resultat
Intervjuerna, observationerna och enkätundersökningen skedde under vårterminen 2010. Jag startade med 
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lärar- och rektorsintervjuerna i februari och använde delar av svaren till att formulera elevenkätens frågor.

I första hand var det intressant att studera elevernas åsikter kring ämnesövergripande arbete.

I samband med upptakten till teknik/slöjdprojektet i slutet av februari genomfördes enkätundersökningen.

Lärarintervjuer.

Fem lärare intervjuades. En NO-lärare med 10 års erfarenhet. En SO-lärare med 13 års erfarenhet. En 

bildlärare med 10 års erfarenhet. En medialärare med 5 års erfarenhet samt en textillärare med 20 års 

erfarenhet. Samtliga lärare var vid intervjutillfället anställda på Lemshaga Akademi och har under åren i 

olika konstellationer samarbetat kring ämnesövergripande projekt. Samtliga lärare var väl förtrogna med 

Visible Thinking som arbetsredskap i undervisningen. Intervjuerna berörde frågor kring projektarbete i 

ett ämnesövergripande arbetssätt, elevernas kunskapsutveckling och Visible Thinking som verktyg för ett 

fördjupat lärande.

Svaren indelas i tre temaområden.

Lärarnas syn på ämnesövergripande arbete.

Samtliga respondenter ansåg att arbetsformen var bra och att den ger mera för både elever och lärare. 

”Man utgår ju från eleverna och då finns inga ämnesgränser” ansåg bildläraren. En förutsättning för 

arbetsformen ansåg respondenterna vara, att arbetet bygger på en gemensam värdegrund och att man är 

intresserad av utveckling och vågar prova nya saker. Ett öppet sinnelag och intresse av att dela med sig , 

såg alla respondenterna som en viktig egenskap för en lärare som skall arbeta ämnesövergripande.

Arbetsformen skapar större flexibilitet när det finns fler pedagoger runt eleverna. ”Fler ögon ser mer”. 

Man såg också en kvalitetsvinst och om arbetet planeras noggrant, även en tidsvinst. Eleverna får 

fler tillfällen per vecka att arbeta med projektet och lärarna större utrymme att fokusera på de elever 

som behöver mest stöd. Respondenterna upplevde att lärarrollen blev vidare: De lärare som besatt 

flera ämneskompetenser fick fler tillfällen att undervisa och medforska på olika ämnesområden. Detta 

upplevde respondenterna som stimulerande och det underlättade även för eleverna. Eleverna upplevde 

att de kunde vända sig i princip vilken lärare som helst för att få adekvat hjälp. Det var viktigt att 

framhålla att ämneslärarna ändå hade ansvaret för sitt ämne. Att arbeta flera lärare kring eleverna såg 

respondenterna som en fördel när någon lärare var borta. Det var lättare att täcka upp. ”Det blir bättre flyt 

i undervisningen” tyckte SO-läraren.

De svårigheter som respondenterna såg med arbetsformen var att den ställer högre krav på gemensamma 

tider för planering. Man såg schemat som en kritisk faktor för ett fungerande arbete. ”Att planera själv 

kan man göra när som helst, men när man är flera är man mera styrd av tid och plats” ansåg textilläraren. 

En annan svårighet som respondenterna såg, var att hålla uppsikt över eleverna när de arbetar så fritt. 

Klassen blir fysiskt splittrad och det ställer krav på elevernas förmåga att fokusera på uppgiften. 

Lärarnas syn på kunskapsinlärning.

Samtliga fem respondenter redovisar i sina svar att man både i det praktiska arbetet och det teoretiska, 
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kunde se en progression i kunskapsutvecklingen. I det praktiska arbetet såg man att den dolda kunskapen 

blev synlig när eleverna självständigt eller tillsammans med kamraterna utforskade olika problem. 

Respondenterna kunde se hur det ämnesövergripande arbetssättet stimulerade eleverna att samarbeta. 

En respondent säger: ” Kan bero på större frihet i arbetssättet. Här måste man ta eget ansvar och då 

blir eleverna mera benägna att lyssna på andra och söka stöd. Det blir problem om man ägnar sig åt 

revirtänkande.” 

I det praktiska arbetet, uppger en respondent, att eleverna tenderar att snabbare välja rätt arbetsmetoder 

om en annan elev, som själv löst problemet, hjälper till och instruerar.

Elevernas kunskapsutveckling följer respondenterna via elevernas bloggande, dagböcker under 

observationer och i elevernas slutredovisning och rapportskrivande. Respondenterna uppger samstämmigt 

att bloggverktyget är ett effektivt sätt att följa elevernas kunskapsutveckling. ”Förutsatt att man har tid att 

läsa och kommentera alla inlägg”, sa medialäraren.

Visible Thinking som arbetsredskap.

Samtliga respondenter uppger att de regelbundet använder sig av Visible Thinking:s olika rutiner i 

sin undervisning. Ett vanligt sätt att starta ett nytt avsnitt är att med hjälp av rutinen Think Pair Shaire 

undersöker elevernas förkunskaper inom ämnet. Man utforskar tillsammans svaren och tar avstamp i detta 

för att vidga kunnandet i ämnet. Flera av respondenterna uppger att de kan se i projektredovisningen hur 

eleverna på olika sätt använder sig av Visible Thinking:s frågeställningar när de analyserar och reflekterar 

över sitt arbete. Ingen av respondenterna kan med säkerhet säga att eleverna medvetet tänker ” Visible 

Thinking rutin” när de arbetar. ”Jag är inte säker på att de vet att det är Visible Thinking begrepp som 

de använder.” säger SO-läraren. Flera respondenter uppger att de i elevernas diskussioner kan höra 

hur eleverna använder begrepp som finns med på ex. förståelsekartan. Alla respondenter säger sig göra 

Visible Thinking synlig i klassrummet, genom att sätta upp olika frågeställningar och begrepp från de 

olika Visible Thinking rutinerna. Detta gör man för att kunna göra eleverna uppmärksamma på att de skall 

använda begreppen i olika sammanhang. Svårigheter som respondenterna upplever med Visible Thinking 

är att det finns flera rutiner som man inte behärskar och som i vissa fall tangerar varandra. De upplever 

att det kan vara svårt att välja rätt rutin ibland. Alla respondenter var eniga om att Visible Thinking gör 

tänkandet synligt. ”Det hjälper till att göra osynliga tankar och kunskaper synliga”, tyckte NO-läraren.

Intervju med rektorerna

På Lemshaga Akademi har man delat rektorskap. Där den ena rektorn ansvarar för schemaläggning och 

personal och den andra för pedagogiska frågor.

Båda rektorerna var överens om att ett ämnesövergripande arbetssätt är bra för skolan. Det är ett viktigt 

sätt för att hjälpa eleverna till en djupare förståelse av ett ämne. 

De tror att eleverna upplever arbetssättet mera stimulerande och att man har möjlighet tränga djupare in 

i ämnet. En av rektorerna såg tidsvinsten i arbetssättet. Fler tillfällen för eleverna att arbeta med ämnet. 

För lärarna finns tid att ” tjäna” på samplanering. Man slipper ta upp samma sak vid flera tillfällen. 

Detta tror man upplevs som positivt både av elever och lärare. Ett sätt att stödja gemensam planering, är 

enligt båda rektorerna, att gå över till semestertjänst med 40 timmars arbetsplatsförlagd arbetstid. Då har 
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lärarna möjlighet att samplanera på tex. loven. Ett annat sätt är att planering sker redan på våren. Då har 

schemaläggaren möjlighet att se hur ämnenas tider kan läggas mot varandra i schemat inför hösten. 

Rektorerna ser ekonomiska vinster för varje enskilt ämne. Om fler ämnen samverkar kan varje ämne spara 

när fler bidrar till det gemensamma projektet. Ytterligare vinst på det mänskliga planet är att samarbete 

främjar sammanhållning och dialog. Rektorerna menar att samarbete ger högre kvalité i arbetet och det 

blir roligare och mera stimulerande för alla inblandade. Visible Thinking har utvecklats bra men kan 

utvecklas mera. Därför har rektorerna för avsikt att ytterligare stimulera arbetet.

Enkäten

För att kunna mäta elevernas kunskapsnivå och utveckling i samband med projektarbetet om energi, har 

eleverna svarat på en enkät med 15 frågor. 9 frågor var kunskapsfrågor och 6 var åsiktsfrågor. 

Kunskapsfrågor

I första frågan undrade jag om de viste vad noggrann betyder.

Samtliga elever hade en uppfattning om vad noggrann betyder. 

Man uttryckte meningar som : Inte slarva, nästan exakt, tänka på vad man gör, förhastar sig inte, så bra 

som möjligt, lägga ner mycket tid och liknande

I andra frågan undrade jag om de kunde beskriva vad precision betyder.

83% hade en åsikt om det medan 17% sade sig inte veta vad ordet betyder.

Av de 83% var det nära hälften som hade en diffus bild av ordets betydelse. Man uttryckte meningar som: 

Lite fel blir resultatet helt fel. Då kan inga fel uppkomma och det ser finare ut. Exakt och det kommer 

att fungera. Så att allt blir som måttet på papperet,. Att nå målet som man har tänkt sig. Och liknande 

formuleringar.

I tredje frågan bad jag eleverna förklara vad stabil betyder. 92% hade ett svar medan 8% svarade att de 

inte visste.  Man uttryckte meningar som: Att konstruktionen inte kommer att gå sönder. Om man missar 

ibland blir konstruktionen instabil. Bra från början till slut. Stå rakt utan stöd. Inte rasar när man flyttar 

det. Ordentligt i grunden och inget fuskjobb. Att något är stadigt.

I fjärde frågan bad jag eleverna svara på vad proportionerlig betyder. 71% hade en åsikt medan 29% 

svarade att de inte viste vad ordet betyder. Man uttryckte meningar som: Realistiskt smått/stort i 

förhållande till de andra sakerna. Ser bra ut i förhållande till något annat. Rätt storlek i förhållande till 

varandra. När man ritar finns bestämda mått för att få det  proportionerligt. Det är inte proportionerligt 

när vingarna på ett vidkraftverk är större än tornet. Att mått har samma skala mot varandra, som Huvud – 

Kropp.

I femte frågan skulle eleverna svara på vad skalenligt betyder. 96% hade en uppfattning medan 4% 

inte viste vad ordet betyder. Man uttryckte meningar som: Så att avståndet inte blir längre/kortare än i 
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verkligheten. Så man inte går vilse efter kartan. Att proportionerna blir riktiga i den färdiga produkten. 

Om man vill förstora något och få rätt mått.

I fråga sex undrade jag vad en princip i tekniska sammanhang betyder.  54% hade en uppfattning medan 

46% inte viste vad det betyder. Man uttryckte meningar som: Hur allt hänger ihop. Vad grunden är. Det 

liknar en formel. Att något har samma funktion men är annorlunda på något sätt. En ritning är som en 

princip. Att förstå den tekniska konstruktionen.

   

I fråga sju ber jag eleverna beskriva en eller flera metoder för att starta upp ett projekt.

96% hade en åsikt medan 4% inte viste någon metod. Man uttryckte ord som: Söka på Internet. Göra 

ritningar. Använda tankekartan. Skissa. Diskutera med kompisar. Böcker. Låta sig inspireras ex. 

studiebesök. Tänka och undersöka tanken och lägga upp utifrån det. Ta reda på fakta.

   

I åttonde frågan undrade jag vad arbetsstrategi betyder. 100% hade en åsikt om den.

Man uttryckte meningar som: En plan för hur man ska göra. Att man ser hur arbetsprocessen kommer att 

se ut. Som i sportsammanhang, när man väljer taktik inför en match. Teknik för att komma framåt. En 

plan för hur man ska bli klar i tid. Ta vara på tiden man har att jobba. Vem som tar hand om vilket och när.

   

Nionde och sista kunskapsfrågan handlade om att förklara begreppet: ta eget initiativ. 100% hade en 

åsikt. Man uttryckte meningar som: Ta saken i egna händer. Att man själv driver projektet framåt. Tar tag 

i arbetet. Inte tar order. Jobbar utanför skoltid. Ser själv till att bli klar i tid. Blir motiverad självmant. Är 

engagerad i projektet. Du startar.

Åsiktsfrågor

I åsiktsfrågorna söker jag efter elevernas argument. Jag har vaskat fram ett antal argument där  eleverna 

delade varandras åsikter.

   

Den första frågan handlar om att arbeta ämnesövergripande. Vad tycker man om det?

75% av eleverna hade kara uppfattningar med flera argument medan 25% inte svarade eller inte visste vad 

de skulle svara.

Bild 1. Visar vad eleverna hade för åsikter om ämnesövergripande arbete
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Fråga två uppmanar eleverna att svara på var de tycker om teori och praktik. Vad är viktigast och finns det 

något samband mellan teori och praktik i energiprojektet?

Samtliga elever har haft en åsikt i frågan. 

Bild 2 Bilden visar vad eleverna i % ansåg viktigast om teori och praktik.

Nära hälften av eleverna ansåg i denna fråga att teori och praktik gick hand i hand och  var viktigast för 

lärandet.” Praktiskt bra för då vet man ,teoretiskt bra för då förstår man”. Praktik kom på andra plats och 

ett av argumenten för det var ”Ingen mening att kunna i huvudet om man inte kan göra det praktiskt”

Endast ett fåtal elever ansåg att den teoretiska utgångspunkten var viktigast för lärandet.” Tänkandet 

börjar i teorin”.

Fråga tre handlade om: Vad har dokumentation har för betydelse. 87% hade en uppfattning medan 

13% inte viste eller avstod att svara. Denna frågas svar var varierande och svår att hitta gemensamma 

ståndpunkter. Därför redovisas ett antal argument. Argument som kom fram:

     Man ser utvecklingen. Man förstår. Det är en återspeglig. Ser andras arbeten.

     Ger tid att tänka. Är en sammanfattning. Är också ett arbete att lära av.

     Man kommer ihåg. Kan dra slutsatser. Är en del i processen.

Fjärde frågan var: Hur startar man ett projekt? Vilka metoder använder man? Vilka källor använder man?

Här har samtliga elever svarat. 

Bild 3. Visar hur elever startar           Bild 4. Visar var eleverna söker       Bild 5. Visar vilka metoder man

 sitt projekt      information               använder för inlärning
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Femte frågan var hur kan Visible Thinking hjälpa dig i ditt projekt?

92% hade en åsikt 8% visste inte. Man uttryckte åsikter som: Man ser samband, får nya begrepp. Ser 

konsekvenser. Hittar likheter och skillnader. Får andra perspektiv. Man tänker till. Får nya idéer och går i 

nya banor. Får en djupare förståelse.

Fråga nr sex handlade om Hur mycket man tror att kompisarna påverkar ens val.

Alla elever hade en åsikt i frågan. 67% ansåg att det de hade stor påverkan. 33% ansåg att de inte hade 

någon påverkan eller endast marginell påverkan.

Man uttryckte åsikter som: Jag väljer det jag är intresserad av. Väljer som andra för att de ska kunna 

hjälpa. De kan argumentera för sitt egna och mitt val. Man känner sig trygg med kompisar och man 

jobbar bra ihop. Det är roligare att arbeta med någon. Man skulle utveckla sin fantasi mer om man inte 

påverkas av andra. Om man brinner starkt för något så väljer man själv, men man måste kunna samarbeta 

med andra. 

Observation

Initiativ/drivkraft 

Lärarna såg att eleverna stor utsträckning drev projekten själva. De få som inte gjorde det tog hjälp av 

kompisar eller lärare. Lärarna observerade en viss skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkarna angrep 

arbetet mindre reflekterat vilket fick till resultat att de i högre utsträckning fick göra om för att det skulle 

bli rätt. Flickorna var mera detaljerade och försiktigare med att prova utan att först konfirmera med 

kamrat eller lärare. Många elever försökte lösa problemen på egen hand utan lärares hjälp. Det fanns en 

oro att om man bad om hjälp så skulle det påverka betyget negativt.Vanligen försiktiga elever vågade i 

större utsträckning prova maskiner och nya tekniker för att lösa konstruktionsproblemen. I arbetet kunde 

man se ett stort mått av kamratstöd.

Dokumentation

Lärarna konstaterade att processdokumentationen inte fungerade tillfredställande. Flertalet elever fick 

hjälp av slöjdläraren att dokumentera sin process. Eleverna uttryckte att de kände sig stressade och att de 

skulle dokumentera vid annat tillfälle. Bloggandet visade att få elever dokumenterade sin arbetsprocess. 

Bloggandet blev dock bättre mot slutet av projektet. Lärarna uppgav att de kände sig ovana vid att blogga 

och trodde därför att de förmedlat osäkerheten till eleverna.

Kommunikation

Lärarna kunde tydligt se att kommunikationen mellan eleverna fungerade bra. Man upplevde att 

kommunikationen mellan elever och lärare inte var lika intensiv. Eleverna vände sig i första hand till 

varandra. Endast vid frågor kring tekniska lösningar och introduktion till ny teknik har kommunikationen 

varit intensiv mellan elever och lärare.

Några elever har kommunicerat med utomstående experter för att förstå tekniska lösningar på ett djupare 

sätt.
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Metoder 

I det praktiska arbetet har inte lärarna kunnat urskilja om eleverna använt sig av Visible Thinking rutiner. 

I redovisningen och slutrapporten har eleverna visat att man använt sig av Visible Thinking rutiner. I 

första han har det varit förståelsekartans olika begrepp som synts i texten. I det praktiska arbetet har det 

mer handlat om trial and error. Arbetet har inte varit metodiskt i mer än ett fåtal fall.

Tekniker

Lärarna kunde se att eleverna använde sig av de tekniker som de behärskade för att lösa problemen och 

utföra sitt arbete. Fler elever har lärt sig nya tekniker under arbetets gång. Elever som i tidigare projekt 

och ordinarie arbete visat ointresse för att lära förevisade tekniker har i detta projekt tydligt uppvisat 

intresse för att lära sig de nya teknikerna.

Kreativitet

Lärarna såg mycket kreativitet i både det teoretiska och praktiska arbetet. Eleverna hade många 

diskussioner kring tekniska lösningar. Lärarna uppskattade att nära hälften av eleverna provade flera 

olika lösningar innan de slutligen bestämde sig för den slutgiltiga lösningen. Några elever byggde små 

prototyper av delar av modellen för att prova funktioner innan de gjorde modellen färdig. Andra skissade 

mycket för att se funktioner och lösningar. 

Slutresultat av energiprojektet

Har eleverna uppnått förväntade mål?

Lärarna var överens om att i energiprojektet så nådde alla elever de förväntade målen. Flera av eleverna 

visade prov på stor kreativitet och hade fylliga rapporter. Endast en elev kunde ses som ett gränsfall. En 

förklaring till det var att eleven ofta varit frånvarande pga. sjukdom.

Har eleverna använt sig av de kunskaper som de redovisade, att de hade, i enkäten?

På den teoretiska sidan har övervägande andelen elever använt sig av de kunskaper som de redovisade 

i enkäten. På den praktiska sidan har inte tanke och handling följts åt på samma sätt. Ca hälften av 

eleverna hade svårare att hantera verktyg och metoder för genomförandet av sin modell än att göra 

labborationsrapporter och teoretiska beräkningar. De behövde vägledning och stöd i det praktiska arbetet. 

En förklaring kan vara att de valde avancerade projekt som ställde stora krav på tekniskt kunnande. 

Kan man se att eleverna använt Visible Thinking rutinerna i slutrapporten?

Flera frågeställningar och analyser är uppbyggda med förståelsekartans begrepp. I huvudsak är det 

förståelsekartan som använts. Den använder eleverna i andra ämnen också.
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Kan man se att eleverna använt Visible Thinking i det praktiska arbetet?

Det har varit svårt att se om eleverna använt sig av några Visible Thinking rutiner. Ett fåtal elever har 

resonerat med hjälp av förståelsekartans begrepp vid valet av material, verktyg och metoder. En förklaring 

kan vara att Visible Thinkings rutiner inte regelbundet använts i slöjden och att den i första hand ses av 

eleverna som ett teoretiskt verktyg.

Kan man se kunskapsutvecklingen?

Alla elever har forskat kring sina energikällor utifrån böcker, Internet, föreläsningar, tidskrifter och TV/ 

Video. Vid starten av projektet hade de allra flesta eleverna vaga kunskaper om energi, energikällor, 

miljöpåverkan mm. Slöjdtekniskt saknade många elever erfarenhet av kombinationsarbete mellan 

olika material och elektriska komponenter. I elevernas redovisning och förklaringsmodeller framgick 

tydligt att de ökat sin kunskap på det såväl teoretiska som praktiska området.  Man kunde se i elevernas 

slutrapporter att de hade fått en fördjupad kunskap kring ämnet och de uttryckte glädje över att de 

”verkligen ” förstod vad de lärt sig. De praktiska modellerna var välgjorda och detaljrika. Där funktionen 

klart framgick.

Diskussion
Jag har valt att göra en fallstudie av ett samverkansprojekt mellan slöjd och Teknikämnet.

I studien har jag undersökt hur ett samverkansprojekt mellan slöjd och teknik ser ut och hur lärare och 

elever använder sig av Visible Thinking som ett verktyg för att eleverna skall nå sina studiemål. I studien 

har ingått enkät med öppna frågor, kvalitativa intervjuer och observationer.  Studien har skett under våren 

2010. Min hypotes kring observationerna har varit att undersöka om eleverna beter sig och använder sig 

av de metoder som de säger sig göra i enkäten. 

Frågeställningar i intervjuer, enkät och observationer som besvarats och analyserats i resultatdelen 

beskrivs sammanfattningsvis enligt följande:

•	 Vilka förkunskaper hade eleverna kring begrepp och arbetssätt relaterade till ämnesområdena? 

•	 Vilken syn hade eleverna på det ämnesövergripande arbetssättet? 

•	 Vilka metoder och verktyg använde eleverna sig av för inlärning och genomförande av projektet? 

•	 Hur såg samspel och kommunikation ut? 

•	 Hur genomför lärarna projektet? 

•	 Vilka arbetsmetoder använder de sig av? 

•	 Vad är lärarnas syn på ämnesövergripande arbete? 

•	 Hur uppfattar lärarna att eleverna tillgodogjorde sig kunskaper i projektet? 

•	 Hur använder lärare och elever Visible Thinking i arbetet? 

•	 Hur såg rektorerna på det ämnesövergripande arbetet? 

•	 Kunde observationerna bekräfta eller dementera lärares och elevers uppfattningar om metoder och 

arbetssätt? 
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Metoddiskussion

Intervjufrågorna, som var av öppen typ har i efterhand konstaterats för omfattande och vissa frågor 

har inte varit relevanta för området och har därför plockats bort. Syftet med frågorna har varit att få de 

intervjuade att ge en så nyanserad bild av arbetssättet som möjligt. 

(Johansson m fl. 2006).  En fallgrop i intervjuerna, har varit att jag känt informanterna väl. Det kan ha 

påverkat mitt sätt att fråga och ofrivilligt förorsakat ledande frågor.

Enkätfrågorna  har testats på några elever innan de användes i full skala. Otydliga formuleringar rätades 

till och antalet frågor minskades. Frågorna skulle under mindre tidspress konstruerats mera noggrant. Vid 

enkätundersökningens genomförande satt eleverna i grupper. Detta kan ha medfört att man hjälpt varandra 

med svaren. Det går att se i vissa formuleringar att fler elever pratat med varandra om frågans betydelse. 

Uppmaningen var att besvara enkäten individuellt. 

Deltagande observationer skedde under pågående lektion där pedagogen var både observatör och lärare. I 

slöjdsalen agerade en av pedagogerna enbart observatör. Risken för (”bias”) skevhet har varit stor då det 

har varit svårt att ta ett steg tillbaka och anta rollen som objektiv observatör. (Bell 2000)  Pedagogerna 

satt ofta långt efter lektionen och rekonstruerade dagen händelser. Endast i slöjdsalen skedde en direkt 

feedback efter lektionens slut. Risken att man kände eleverna väl kan ha varit att det färgat uppfattningen 

om vad som verkligen hänt.

Resultatdiskussion

Det finns flera spår att följa kopplat till tidigare forskning och min gjorda undersökning.

Den ämnesövergripand arbetsformen.

Jag börjar med den ämnesövergripande arbetsformen. I styrdokumenten LPO 94 talar man om att 

eleverna skall få möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet och att slöjden skall 

bidra till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen. I NU 2003 

säger man i utvärderingen att slöjdundervisningen innehåller mer än det som förknippas med specifika 

slöjdkunskaper. Slöjdlärarna ansåg att samarbetet med andra ämnen skulle ha en positiv inverkan på 

ämnet och öppna nya möjligheter för lärande.

John Dewey ( Gustavsson 2002) talar om att människan handlar i världen och kunskap uppstår i 

handlandet. I min undersökning har framkommit att både elever och lärare ställt sig positiva till 

arbetsformen. De menar att man får ut mer av ämnet som man studerar. Det berikar såväl lärare som 

elever och stimulerar till att söka mera information och förklaringar till olika fenomen. Eleverna talar 

om att de får en större förståelse, ser samband, får mer tid. ”Det är roligare och arbetssättet liknar mera 

arbetslivet”. Lärarna tyckte att man kunde spänna över större område och såg att om man planerade rätt 

så skulle det finnas tid att tjäna. Man får större flexibilitet när man är flera vuxna. ”Fler ögon ser mer”. 

Man tyckte också att samsyn ger kvalité. Lärarna ansåg att eleverna har större chans att nå ett fördjupat 

lärande. Rektorerna ansåg att ämnesövergripande arbete skapar en större förståelse för helheten. De 

menade att lärarna tjänar tid på samarbete. Det blir även högre kvalité i arbetet. De uttryckte att för ett 
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fungerande arbete krävs en bra schemaläggning, prestigelöshet och viljan att samarbeta.

Tidsfaktorns betydelse.

Tidsfaktorns betydelse för ett framgångsrikt resultat. I (Nu 2003) framkom att endast 37% av slöjdlärarna 

samverkade någon gång med andra ämnen. Man arbetade inte aktivt för att få tillstånd ett samarbete. 

Rektorerna ansåg att det fanns organisatoriska hinder för samarbete. Detta tolkar jag som att det av 

schematekniska och i slutändan tidsmässiga skäl var svårt att samarbeta. I undersökning säger lärarna att 

deras största hinder i att arbeta ämnesövergripande är tiden. Man uppger att de gemensamma stunderna 

försvåras av schemat. Rektorerna vill i det sammanhanget säga att lösningen på tidproblemet är att gå 

över till 40 timmars arbetsvecka. Då får pedagogerna tid att träffas och planera. Eleverna klagade ofta 

på att de hade för lite tid för sitt projekt. Men de uttryckte i enkäten att de såg en tidsvinst i att arbeta 

ämnesövergripande. 

Visible Thinkings betydelse.

Vilken betydelse har Visible Thinking haft på inlärningen? I LPO 94 talar man om att utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för undervisningen. Vidare säger man att skolan skall 

sträva efter att varje elev lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden. Vygotskij (Strandberg 2006 ) talar om att dialogen 

är en sällsamt fruktbar kraftkälla, att meningsfulla interaktioner är grunden till allt lärande. På Visible 

Thinkings hemsida kan man läsa att forskarna kommit fram till att elevernas tankeförmåga bäst sker i 

en kulturell miljö där tänkandet värdesätts. Klassrumskulturen stöttar en sådan process. Ett bra tänkande 

innehåller ett antal tankeideal som fungerar som ett förstoringsglas genom vilket man kan se och 

undersöka ett ämne ur olika perspektiv och djup. De är användbara i alla sammanhang där man vill 

göra kopplingar och tänka i nya banor. Tankeidealen innehåller ett antal tankerutiner som leder elevens 

tankeprocesser och stimulerar till ett aktivt tänkande. I min undersökning har jag fokuserat på tankeidealet 

förståelse och dess tankerutiner. I enkätundersökningen framkom att eleverna kände till och använde de 

begrepp som tillsammans bildar förståelsekartan. Men det framkom inte att de viste att det var Visible 

Thinking begrepp som de använde. Begreppen är: se ur olika perspektiv, göra jämförelser, se samband, se 

konsekvenser, ställa frågor, dra slutsatser, komma till kärnan, ha belägg för det man tänker, visa på olika 

begrepp, visa fakta och föra i bevis. I lärarintervjuerna framkom att lärarna använder förståelsekartan 

regelbundet i sin undervisning. Den finns också visuellt i klassrummen. I det praktiska arbetet var det 

svårt att se om eleverna använde sig av rutinerna medan i slutrapporten var det lätt att urskilja. Flera 

frågeställningar och analyser i rapporterna var uppbyggda av förståelsekartans begrepp. Under arbetets 

gång kunde lärarna ibland observera att eleverna i sina diskussioner med kamraterna kring problem 

använde sig av begreppen från förståelsekartan. 

Samspelet i lärandet.

Samspelet i lärandet och dess betydelse. I LPO 94 står det att eleverna skall lära sig att arbeta 

självständigt och tillsammans med andra. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella 

värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling… Jane Lave 
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( Gustavsson 2002 ) talar om att kunskap inhämtas genom att man successivt skolas in i ett socialt 

sammanhang. Att förstå är att sätta sig in i andras situation och olika sammanhang. Forskarna säger att allt 

vi gör är både socialt och kulturellt betingat.

(Pia Williams m fl. 2000) talar man om att lärandet sker i samspel med andra människor. Skolan är ett ” 

samhälle ” där man lär sig lära tillsammans med andra. Samarbete och socialt samspel är en förutsättning 

för lärandet. Genom återkoppling och dialog motiverar eleverna varandra att lämna vissa uppfattningar 

för att söka bättre lösningar. I min undersökning framgår det att eleverna i första hand valde varandra 

som informations källor och samarbetspartners. I andra hand försökte man lösa problemen på egen hand. 

Lärarna kom först i tredje hand. I skolans värdegrund står att lärarna ska uppmuntrar eleverna att söka sin 

kunskap med hjälp av varandra.

I observationerna kunde man se att eleverna i första hand tog hjälp av varandra. Man hjälptes åt att lösa 

problemen. När inte de fungerade frågade man läraren. Lärarna ansåg att när eleverna arbetade i ett 

ämnesövergripande projekt och var tvungna att ta eget ansvar för projektets framskridande så fanns inte 

utrymme för revirtänkande. Eleverna tog istället hjälp av varandra och lärde varandra. Vid ett tillfälle 

kunde jag se en elev som instruerade en annan hur hon skulle svarva en konisk pinne. Lektionerna fylldes 

av aktiviteter och ett kreativt sorl. En av de observerande lärarna upplevde situationen som ” extremt 

kreativ ”. I elevernas utvärdering av projektet kom uttalanden som: ”Nu förstår man vad man lärt sig. 

Som i verkliga livet. Fantastisk stimulerande och roligt.”

Slöjdens roll.

Slöjdens roll. Jag upprepar att  i LPO 94 står att slöjden bidrar till begreppsbildning och 

begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen. John Dewey ( 2004 ) sermänniskan som 

en praktiskt handlande varelse. När vi står inför ett problem eller om vi tvivlar på något så vill vi gärna 

skaffa oss kunskap om hur vi löser det. Piaget, J ( Stensmo 1996) säger att lärandet är en aktiv process. 

Barn och unga erövrar kunskap genom egna handlingar och erfarenheter. Dewey (2002) talar om 

betydelsen av verklighetsanknytning. I praktiskt arbete tränar man sig i observationsförmåga, påhittighet, 

konstruktiv fantasi och logiskt tänkande samt i en verklighetsuppfattning som man tillägnar sig genom 

förstahandskontakt med verkligheten. I min undersökning hittar jag inget uttalande som säger att slöjden 

skulle ha någon annan roll än teknikämnet. I lärarintervjuerna hittar jag ett uttalande som säger att 

om man utgår ifrån barnet så finns inga ämnesgränser. I det praktiska arbetet har ingen skillnad gjorts 

mellan ämneslärarna. Eleverna har tagit hjälp av den som stod närmast. Den fysiska förutsättning som 

slöjdsalen ger har varit viktig i det undersökta projektet. Jag kunde se på lektionerna att eleverna utifrån 

sina teoretiska studier på ett annat sätt förstod hur energikällan fungerade när de byggde den. De uttryckte 

att de kände sig närmare verkligheten när de inte bara läste om energikällan utan också fick bygga en 

verklighetstrogen modell.

Delaktigheten.

Delaktigheten i lärandeprocessen. I NU 2003 talar man om att eleverna är positiva till slöjden och att detta 

bör utnyttjas som en väg in i ämnesöverskridande arbete. Gustavsson ( 2002 ) säger att kunskap behöver 

en personlig förankring för att kännas intressant och motiverande.



28

John Dewey (2004) menar att kunskapen startar hos oss själva. Brunner ( 1996 ) talar om att vi måste 

forma en lärandemiljö så att eleverna känner sig delaktiga och får ett stöd i att utveckla en positiv attityd 

till det egna lärandet. I Visible Thinking ( 2010 www.) säger man att utvecklingen av tankeförmågan bäst 

sker i en miljö där tänkandet värdesätts. I min undersökning kan jag se att eleverna är mycket delaktiga 

i läroprocessen. Detta framkommer främst i det praktiska arbetet. Eleverna tar egna initiativ. Driver 

sitt projekt på egen hand. När de inte kan en teknik eller metod så är de villiga att lära, omedelbart. I 

observationerna har det varit samstämmigt bland pedagogerna att man sett en aktivitet och iver att lösa 

uppgifterna. Det framgår tydligt i redovisningarna att eleverna lärt sig många nya saker. De uttrycker 

också att det varit stressande men väldigt roligt. En elev uttalade följande: 

”Att lära utan att göra , är som att älska utan att röra”

Slutsats och rekommendation
Denna undersökning skulle ge svar på om ett ämnesövergripande arbete med hjälp av Visible Thinking 

som verktyg kunde leda till ett fördjupat lärande. Samt hur ett ämnesövergripande arbete kan utformas. 

Kan man då säga att vi fått svar på dessa frågor? Det jag tycker mig kunna se är att forskarnas syn 

på arbetsformen överensstämmer med de svar som elever och lärare givit. Resultaten från projektet 

om energi visar att eleverna tillägnat sig goda kunskaper både teoretiskt och praktiskt. De har på flera 

olika sätt uttalat sitt gillande kring arbetsformen. Det har i det i det praktiska arbetet varit svårt att 

urskilja om eleverna använt Visible Thinking som ett verktyg för lärandet men det har synts tydligt i 

redovisningar och rapporter. Lärarna har också vittnat om att lärarna kontinuerligt använder sig av Visible 

Thinking i sitt arbete. Detta pekar tydligt på att Visible Thinking har varit en verksam del i arbetet. Det 

ämnesövergripande arbetssättet har stöd i läroplanen, NU 2003, av samtliga forskare som redovisats 

i uppsatsen. Eleverna har uttalat att de tycker om arbetssättet, lärarna ser vinster och fördelar samt 

rektorerna har också enhälligt tillskrivit arbetssättet klara fördelar och tänker fortsätta att uppmuntra 

lärarna att samverka. Elevernas resultat talar också för att arbetssättet är bra. Det som Nu 2003, lärare, 

rektorer och elever upplever som ett hinder är tiden och schemat. Lärarna vill ha ett bättre fungerande 

schema som kan frigöra tid. Rektorerna ser lösningen i ändrade arbetstider.  Arbetsmodellen har provats 

vid flera tillfällen och i olika ämneskonstellationer. All lärare har varit eniga om att det inte finns någon 

begränsning i ämneskombinationer där ett ämnesövergripande arbetssätt skulle kunna användas. Utifrån 

denna studie och min egen erfarenhet av ämnesövergripande arbete, ser jag några faktorer som kan utgöra 

hinder för arbetsformen. Jag anser att timmplanen försvårar arbetssättet. Även intresset och viljan från 

skolledningen kan utgöra ett hinder. Detta sprider sig till ämneslärarna som känner sig pressade att hålla 

sig inom ramen för sitt eget ämne. Jag tror att detta fenomen är kopplat till bristen på eller åtminstone 

glömd kunskap, om vad modern forskning säger om lärprocessen och vad som gagnar lärandet.

Jag anser att det handlar om kunskapssynen, viljan, tiden och ekonomin mera än fysiska förutsättningar 

och omöjliga ämneskombinationer. Det viktigaste måste vara att vi utgår ifrån eleverna och deras 

frågeställningar och att vi tillsammans hittar svaren på elevernas frågor.

Uppslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att prova ovan undersökta arbetssätt med Visible 

Thinking som verktyg på ett antal skolor för att se om teorin håller. Eller göra en jämförelse mellan en 

skola som ” mognat ” in i arbetssättet  ex. Lemshaga Akademi och en skola med en traditionell modell för 
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undervisning, där ingen eller mycket begränsad del av undervisningen bedrivs på ett ämnesövergripande 

sätt. Vad krävs för att väcka intresset och vilka hinder måste övervinnas?

Detta arbetssätt som jag studerat är väl implementerat i vår skola och det är väl så att man blir 

hemmablind när man samtidigt arbetar i det undersökta projektet och tillsammans med kollegor och en 

skolledning som brinner för arbetssättet. Det kan sägas att när Visible Thinking projektet startade 2000 

så var jag inte lika entusiastisk som jag är idag. Denna undersökning har styrkt mig i att arbetssättet är en 

viktig väg för eleverna att nå sina studiemål med ett fördjupat lärande på köpet.
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Bilagor

Bilaga nr: 1

Projektplan

Teknik/ slöjdrapporten 

Din rapport ska vara max 4 sidor + ritning ( valfritt typsnitt med storlek 12) Rapporten skall förutom fakta 

och beräkningar spegla dina insatser och reflektioner över arbetet. Till rapporten skall en en modell av 

en alternativ energikälla bifogas. Modellen får hålla ett mått på max 30 x 30 x 30 cm. Modellen som du 

byggt skall redovisas i v.18. Redovisningen av din produkt sker inför hela  klassen. Fundera på hur du vill 

redovisa din produkt. Du kan komplettera med PoverPoint, bilder, en serie, en liten film etc.

Uppgift.

Forsmark kommer att stänga ner sin reaktor nr 1 som har en effekt på 1010 MW. Som följd av detta 

kommer elpriserna att gå upp och städerna runt omkring Forsmark börja titta på alternativa energikällor 

för att bli självförsörjande på el. Alternativen måste vara miljövänliga och ha en lika stor kapacitet som 

reaktor1, dvs. 1010MW

Börja med att skriva en hypotes om hur du tror att det går att lösa problemet.

Din uppgift är att hitta alternativa energikällor till en viss ort. Du måste titta på hur det geologiska läget 

påverkar din stad och vilka naturliga förutsättningar du kan använda dig av.

Du får endast använda dig av maximalt två olika energikällor till din ort för att det ska vara ekonomiskt 

genomförbart.

. Vilka energikällor väljer du och varför? Motivera även utifrån det geografiska läget.

. Hur många energikällor behöver du och vart ska du placera dem?

  (Till denna uppgift skall ev. beräkningar medfölja som en grund för dina teorier.)

. Undersök vad det kan komma att kosta att genomföra och underhålla detta?

. Gör en jämförelse med din energikälla/energikällor gentemot kärnkraft. 

  Vad är fördelarna kontra nackdelarna mellan dessa? Förutom fakta använd även personliga  åsikter. 

.  Beskriv i ord och bild vilka verktyg , material och vilken teknik du använt. till din  modell. 

. Redovisa ev förebilder i en principskiss/bild

. Motivera valet och redovisa hur en fullskalig konstruktion tillverkas. Här är det viktigt att ha 

miljöaspekter på materialval. 

. Reflektera över arbetsgången. Hur har det gått med arbetet från idé till färdig produkt?  Ändringar, 

svårigheter, nya lösningar etc.

     Din rapport skall lämnas in senast torsdagen den 1april

( Lemshaga Akademi projketbeskrivning)
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Bilaga nr: 2

Betygskriterier, syfte och mål LPO 94. Slöjd/teknik

Kriterier för betyget Väl godkänt i Teknik

Eleven undersöker praktiskt teknik av något slag och väljer därvid relevanta redskap och hjälpmedel samt 

använder dessa på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven genomför en egen konstruktionsuppgift, 

beskriver med relevanta begrepp och termer konstruktionen och dess komponenter och motiverar 

sina val av material, redskap och utformning. Eleven undersöker hur tekniska lösningar fungerar i 

förhållande till olika mänskliga behov samt jämför med tidigare teknik inom området. Eleven beskriver 

hur något eller några tekniska system utvecklats genom att redovisa förändringar i konstruktion 

och grundläggande principer samt förändringarnas betydelse när det gäller funktioner, egenskaper 

och användningsmöjligheter. Eleven ger exempel på samband mellan teknik, natur, samhälle och 

individ.  Eleven analyserar också utifrån sådana exempel självständigt hur olika faktorer påverkat 

varandra, också över en längre tidsperiod, samt gör värderingar ur till exempel etiska, sociala och globala 

perspektiv.(LPO 94)

Kriterier för betyget Väl godkänd i Slöjd

Eleven överväger olika alternativ att genomföra en idè och presenterar egna skisser eller modeller till 

slöjdarbeten.

Eleven väljer material, färg och form samt motiverar sina val utifrån funktion, estetiska aspekter, miljö 

och ekonomi.

Eleven formger och framställer sina slöjdarbeten utifrån kunskaper och material, arbetsmetoder, tekniker 

och redskap.

Eleven arbetar efter instruktioner, ritningar, mönster eller andra arbetsbeskrivningar

Eleven förklarar och motiverar olika led i slöjdprocessen. (LPO 94 )

Syfte och roll:

…. Syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället, den fysiska miljön och därmed 

våra livsvillkor förändras. Teknisk verksamhet har påtagliga konsekvenser för människa, samhälle och 

natur. ( Teknik )

….. Som medborgare i ett modernt samhälle behöver man en grundläggande teknisk kompetens, som 

man dessutom ständigt måste kunna utvidga och anpassa. I denna kompetens ingår såväl kunskap om 

den tekniska utvecklingens roll i ett historiskt perspektiv som viss vana att reflektera över och praktiskt 

lösa tekniska problem. Därutöver krävs förmåga att analysera och värdera samspelet mellan människan, 

tekniken och våra möjligheter att existera. Nyttjandet av teknik reser nämligen en rad etiska spörsmål som 

berör grundläggande värderingar, till exempel vad gäller teknikens konsekvenser för miljön. ( Teknik )

…skapa medvetenhet om estetiska värden och att utveckla förståelse av materialval, bearbetning 

och konstruktion påverkar en produkts funktion och hållbarhet. Utbildningen inom slöjdämnet syftar 

även till att ge kunskaper om miljö– och säkerhetsfrågor och att skapa medvetenhet om vikten av 

resurshushållning. ( Slöjd )

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

ansvarstagande, självständighet och förmågan att lösa problem. 
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Mål att sträva mot

Eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur 

tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen ( Teknik )

Eleven utvecklar förmågan att tillägna sig och använda sina nya kunskaper samt att överföra och befästa 

kunskaper från andra områden… ( Slöjd ) 

Ämnets karaktär och uppbyggnad

…Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. Dessa har 

utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra sammanhang. Genom att följa 

teknikens historiska utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå dagens komplicerade tekniska 

företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera är ett fruktbart sätt att 

närma sig teknikens primära frågor om mål och möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå 

på annat sätt.

Sådana aktiviteter tillför också en känslomässig dimension som knyter an till andra former av kreativ 

verksamhet. ( Teknik)

….Kännetecknande för ämnet slöjd är elevens delaktighet i en produktionsprocess från idé till färdig 

produkt. Detta helhetsperspektiv skapar förståelse för en produktionskedja ur många aspekter, där val av 

material och olika berednings- och behandlingsmetoder gör att även frågor om resursanvändning kommer 

in i ett naturligt sammanhang….. Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där faktorer som 

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

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

att finna lösningar…Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som 

andra skolämnen. ( Slöjd ) (LPO94)
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Bilaga nr: 3

LAST

LOOKING AT STUDENTS’ THINKING (LAST) PROTOCOL

I. Getting started (5 minutes)

• The group chooses a facilitator who will make sure the group stays focused on the 
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particular

issue addressed in each step.

• The group also chooses a documenter who will capture the groups’ thinking and process. This

can be done on chart paper, by taking notes, or through video.

• The presenting teacher or teachers briefly explain the task and review the types of thinking the

activity was meant to reveal. For example, in the Think-Puzzle-Explore routine students are

bringing forth prior knowledge and possible misconceptions, displaying curiosity and the ability

to make connections through questions, and exhibiting what they know about conducting and

carrying out inquiry.

• The presenting teachers pass out the collection of selected work or show a short video clip

from a classroom episode. The participants observe or read the work in silence, perhaps

making brief notes about aspects of it that they particularly notice.

II. Describing the work (5 minutes)

• The facilitator asks the group, “What do you see?”

• Group members respond without making interpretations or evaluations about the quality of the

work, or statements of personal preference.

• If evaluations or interpretations emerge, the facilitator asks the person to describe the

evidence on which those comments are based.

III. Speculating about students’ thinking (10 minutes)

• Facilitator asks the group, “Where in the work do you see insights into students’ thinking?

What does this reveal about how students are collectively and individually making sense of

ideas, putting information together, organizing thoughts, reasoning, and so on?

IV. Asking questions about the work (10 minutes)

• The facilitator asks the group, “What questions does this work raise for you?”
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• Group members state any questions they have about the work, the child, the assignment, the

circumstances under which the work was carried out, and so on.

• Individuals may want to make notes about these questions; however it is not necessary to

respond to the questions at this time. The focus should remain on generating questions and

identifying issues.

V. Discussing implications for teaching and learning (10 minutes)

• The facilitator invites all participants, including the presenting teacher, to share any thoughts

they have about their own teaching, students’ learning and thinking or ways to support these

particular students in future instruction. A possible question to ask is, “Where might this work

go next to build on and extend students’ thinking?”
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VII. Reflecting on the LAST Protocol (5 minutes)

• The group reflects together on their experiences of or reactions to the protocol as a whole or to

particular parts of it. To the extent it is appropriate, the group may look over the

documentation that was done throughout the protocol or the documenter may present

highlights to the group.

• The group may make decisions about and recommendations for their next meeting. The

group should determine who will present at the next session.

• The documentation of the group process should remain available to members of the group for

review and reflection.

VIII. Thanking the presenting teacher

• The session concludes with acknowledgment of and thanks to the presenting teacher.
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Bilaga nr: 4

Frågor till lärare.

Ämnesövergripande projekt

Hur  kan ett ämnesövergripande projektet starta?

Vad tänker du kring ordet samsyn?

Hur följer du elevernas process?

Vilka Visible Thinking rutiner använder du dig av?

Hur synliggör du rutinerna i klassrummet? 

Vad är skillnaden för dig att arbeta själv kontra tillsammans?

Hur fördelar ni arbetsuppgifterna mellan varandra? 

Vad måste varje lärare göra själv?

Vad är fördelen med detta arbete?

Vad är nackdelen?

Hur återkopplar ni under och efteråt?

Redovisningsfasen. Hur går den till?

Betyg och bedömning. Hur går den till.

Hur utvärderar ni projekten.

Lärarens roll. 

Ämnesövergripande arbetssätt

Kan man arbeta med ämnesövergripande arbete mellan alla ämnen i skolan? 

Vilka förutsättningar krävs. Vilja , samsyn ,resurser?

Hur inverkar schema?

Projektets omfattning och längd, vad har det för betydelse?

Hur påverkar de fysiska förutsättningarna ämnesövergripande samarbete. Lokaler etc.

Hur samordnar man kring att förmedla basfakta?

Helhetsmålet. Hur uttrycks och förmedlas det till eleverna?

Växel lärande  lika med att läraren får olika roller i klassrummet. Vad ställs för krav? Förvirrar det för 

eleverna att lärarna växlar roll?

Hur bygger man trovärdigheten för ämnesövergripande arbetssätt i projektet. 

Kunskap

Elevernas förkunskaper. Hur tar du reda på dem? 

Hur följer du upp dem?

Progressionen . Hur ser du den ? Vilka verktyg

Metoder. Behöver du fler än Visible Thinking?

Lärandet och tänkandet. Hur gör vi det synligt?

Social samverkan och förmågor hur ser du den utvecklingen.?



37

Visible Thinking

Vilka rutiner är lämpliga att använda i detta projekt?

Hur ser du att Visible Thinking varit den metod som löst knutarna i uppgiften?

Hur observerar du att VT används?

Bilaga nr 5

Frågor till skolledningen.

Bakgrund.

Inom Lemshaga Akademi arbetar vi ju ämnesövergripande i olika konstellationer.

Ex. So-media-bild, So-media-musik, teknik och slöjd, slöjd och olika teman med klasslärare. Musik , 

slöjd och bild etc.  Vi arbetar dessutom med Visible Thinking som verktyg i vår undervisning.

I min studie vill jag beskriva hur ett ämnesövergripande arbete inom Lemshaga Akademi ser ut och hur 

det kan leda till ett fördjupat lärande för eleverna. Hur används Visible Thinking i praktiken av pedagoger 

och elever. Hjälper VT till att bredda och fördjupa det ämnesövergripande arbetet.  Hur ser eleverna på 

arbetsformen och kan man se att de använder sig av VT som ett verktyg. Vad tycker pedagogerna om 

arbetsformen. Hur ser arbetsprocessen ut inför, under och efter ett ämnesövergripande arbete. Fördelar , 

Nackdelar etc.

Det är också viktigt, för att få en helhetsbild, veta vad skolledningen tycker om arbetssättet och 

metoderna. Därför vill jag att du svarar så utförligt du kan på några frågor i ämnet.

1. Vad betyder ämnesövergripande arbete för dig?

2. Vilket stöd kan du tänka dig att pedagogerna behöver för att arbeta ämnesövergripande?

3. Det finns ett antal faktorer som påverkar arbetssättet. Ex. Tid, ekonomi, lokaler, lärartäthet, 

ideologi, revirtänkande mm.   Vad tänker du kring det?

4. Hur ser du att Visible Thinking genomsyrar skolans arbete?

5. Hur säger läroplan, grundare och styrelsen att ditt uppdrag ser ut när det gäller ämnesövergripande 

arbete?

6. Något annat som du vill tillägga.

Bilaga nr: 6

Elevenkät

Enkät frågor kring energiprojektet åk 9 VT 10.
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1. Vad betyder ” att vara noggrann” i ett praktiskt arbete ?

2. Precision i tekniska arbeten har betydelse för resultatet: Redogör för vad      du tror att den har för 

betydelse

3.Stabilitet är en viktig egenskap i slöjden när man bygger en konstruktion. Kan du beskriva på vad sätt.

4. Förklara vad proportionerligt betyder i slöjd och tekniksammanhang.

5. När är det viktigt att något är skalenligt? Förklara.

6. Vattnets kretslopp beskrivs ofta som ett flödesschema eller som en principskiss.

Att förstå en princip i tekniska sammanhang, vad betyder det?

7. Hur kan man veta vilken teknik man ska välja i ett konstruktionsprojekt?

Tänk på förståelsekartan.

8. Några metoder man kan använda för att resa är att gå, cykla, flyga.

Nämn några eller någon metod som du kan använda dig av när du startar ett projekt.

9. Redan de gamla grekerna bråkade om vad som var viktigast. Teoretisk kunskap eller praktisk kunskap. 

En del menar att den mesta kunskapen får man genom teoretiska studier. Andra anser att kunskap får man 

genom praktiskt arbete. 

Vilket anser du vara viktigast. Teori eller praktik och finns det något samband mellan teori och praktik i 

energiprojektet? Förklara.

10. Kan dokumentation hjälpa att förstå? Motivera ditt svar

11. Vad fyller dokumentation för funktion i ett projekt?

12. Vad menas med att ha en arbetsstrategi?

13. Alla uppfinningar har sin källa ( har uppstått) ur någon form av behov eller forskning. Ibland även av 

en slump. 

Vad kan källan i ditt energiprojekt vara?

14. Vilken metod använder du för att lösa ett problem: Frågar en kompis. Frågar läraren. Frågar en annan 

vuxen. Använder Visible Thinking- rutiner. Annat.

15. Beskriv på vad sätt Visible Thinkings förståelsekarta kan hjälpa dig i ditt energiprojekt.

16. Vad är lärarens roll i projektet?
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17. Vad betyder det att ta eget initiativ i ett projekt?

18. Hur mycket tror du att kompisar påverkar valet av ett projekt? Motivera.

19. Lärarna på Lemshaga använder sig av Visible Thinking rutiner i sin undervisning. Tex. 

Förståelsekartan, speciella frågor, postit lappar som klistras upp på tavlan. Osv.

Nämn några Visible Thinking rutiner som du kan ha nytta av i ditt energi projekt. Försök beskriva hur.

20. På vad sätt kan ett arbete över ämnesgränserna vara bra?Motivera.

Bilaga nr: 7

Observations frågor

Observerande lärare._____________________________       Datum________________

Kan vi i elevernas arbete med energiprojektet se om de använder sig av Visible Thinkings tankerutiner?

Ja

Hur ofta

Nej

Lägger eleverna upp projektet efter den struktur som de uttryckt att de har kunskap om, som fram kom i 

enkäten?

Ja

Nej

Hur många ca.

Utnyttjar eleverna de teoretiska - och praktiska verktyg som de behärskar för att ta sig fram i projektet? 

Ja

Vilka

Nej

Samarbetar man kring och diskuterar man problem och dess lösningar?

Ja

Hur

Nej

Tar man eget ansvar och driver projektet själv? 

Ja
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Alla

Enstaka

Nej

Bloggar eleverna sina minnesanteckningar regelbundet?

Ja

Nej

Kan vi se att de följer slöjdprocessens olika steg i en bra ordning? 

Ja

Hur

Nej

Sker en processdokumentation regelbundet?

Ja

Hur

Nej

Ger minnesanteckningarna en tydlig bild av processen och dess problem?

Ja

Hur

Nej

Hur ser valet av energikälla ut och hur motiverar man det geografiska läget?

Är de tekniska ritningarna gjorda i flera vyer?

Ja

Hur

Nej

Kan man se hur de löser problemen?

Ja 

Hur

Ber om hjälp

Gör eleverna medvetna val av material och redskap?

Ja

Hur

Nej
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Kan man se kopplingen mellan teori och praktik?

Ja 

Hur 

Nej

Framkommer miljömedvetandet i projektet?

Ja 

Hur

Nej

Behöver eleverna mycket hjälp med sin tekniska rapport?

Ja

Nej

Är det troligt att eleverna hinner klar sin dokumentation i tid

Ja 

Nej

Hur blir rapporten?

Omfattande

Enkel

Otydlig

Ser man att eleverna har verklighetsanknytning i sitt projekt?

Ja

Hur

Nej

Visar arbetet på kreativitet?

Mycket

Delvis

Lite

Kopierat och kalkerat.

Visar arbetet på en tydlig koppling mellan fysik och elektricitet.

Ja 

Hur

Nej
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Bilaga nr 8

Bloggfrågor

Vilka svårigheter har du stött på idag? 

Om du löst problemet, hur gjorde du för att lösa det? 

Har du sedan förra gången du arbetade med projektet kunnat lösa problem som uppstod då? 

Beskriv hur du löste det. Är det något du saknar, som skulle hjälpa dig att föra projektet framåt? Beskriv.

Har det dykt upp något nytt som gör att projektet skulle kunna få en annan riktning? Beskriv.

Övriga tankar kring arbetet och projektet?


