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SAMMANFATTNING 

 

Den här magisteruppsatsen omfattar en empirisk studie i textilslöjdsundervisningen på en 

F- 6 skola. Studiens syfte är att undersöka hur elever reflekterar och bedömer sina 

kunskaper i textilslöjd under en aktion samt om aktionen fungerar som stöd för dem. 

Empirin består av 3 delstudier där elever i år 6 skrivit loggbok, gjort en självvärdering samt 

besvarat en enkät. Undersökningen har genomförts i pragmatismens anda med 

aktionsforskning som metod inom ramen för den ordinarie slöjdundervisningen under fyra 

veckor i följd. Ledstjärnan för studien har varit en matris för bedömning, vilken använts 

som utgångspunkt för aktionen. Ur denna matris har några förmågor särskilt lyfts fram som 

introduktion till aktionen. Under aktionens gång har eleverna genom att skriva loggbok, 

formativt, reflekterat över sina kunskaper och erfarenheter under den genomförda 

lektionen. I slutet av aktionen har eleverna, summativt med hjälp av matrisen, gjort en 

självvärdering av sina förmågor. Slutligen har en enkät besvarats av eleverna där deras 

uppfattning i frågor kring textilslöjd ställts. Empirin visade att eleverna kan reflektera och 

bedöma kring sina kunskaper i textilslöjd utifrån sitt slöjdarbete. Slöjdprodukten fungerade 

som det medierande verktyget vid deras reflektioner och bedömningar. Matrisen var en 

fungerande metod när eleverna summativt gjorde en självvärdering av sina förmågor. 

Enkäten visade att aktionen som metod hjälpt eleverna att aktivt arbeta med reflektion och 

bedömning.  
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FÖRORD 

 

”Ett telefonsamtal kan betyda så mycket” är ett välkänt uttryck. Jag kan intyga att det i mitt 

fall verkligen är på det sättet. Under vårterminen 2008 började jag fundera över vad jag, som 

utbildad textillärare, hade för möjligheter att förkovra mig. När jag undersökte olika kurser 

inom universiteten blev jag påmind om Kajsa Borg, fil. dr. och lektor vid Umeå universitet, 

som hade gjort ett starkt intryck på mig under en slöjdkonferens, Framtidens slöjdlärare, i 

Stockholm 2007. Det visade sig inte vara så lätt att hitta någon lämplig kurs varför jag 

slutligen lyfte telefonluren och kontaktade Kajsa Borg. Bemötandet från henne var fantastiskt 

där hon gav flera olika alternativ till tänkbara kurser. Steget att studera på distans kändes helt 

plötsligt inte så stort och hennes ord hade stärkt mig att våga anmäla mig till kursen 

”Forsknings- och utvecklingsarbete”. 

Såsom verksam textillärare på en F-6 skola sedan många år tillbaka har jag med andra ord 

de senaste två åren återigen intagit rollen som elev. Konsten att arbeta parallellt med att 

studera har inte alltid varit så lätt att förena, men vinsterna med att erhålla kunskaper inom 

den kontext jag är verksam i har känts otroligt intressant och spännande där jag inte alltid 

vetat i vilken riktning det bär hän. Denna utmaning har i praktiken, såsom distansstudent, 

inneburit kontinuerliga resor till Umeå. Men i själva verket känns själva studerandet som 

om jag befunnit mig på en resa mellan ”fastlandet och kunskapens ö”.
1
 Nu innebär denna 

magisteruppsats att min resa går mot sitt slut och att jag återigen befinner mig i vardagen – 

på fastlandet. Numera ser jag dock inte avståndet mellan fastlandet och kunskapens ö 

såsom långt och onåbart. Tvärtom har studierna inneburit att jag byggt en bro över till 

kunskapens ö så att jag idag lättare kan ta steget dit när jag själv vill. Därmed vill jag rikta 

ett särskilt tack till dig, Kajsa, som hjälpte mig att våga ta det första steget och för all den 

inspiration och uppmuntran du gett mig som kursledare under de två första kurserna. 

Dessutom vill jag också tacka kursledarna Agneta Hult, Oleg Popov och alla övriga lärare 

samt kurskamraterna under samtliga fyra kurser. Därtill vill jag också tacka min 

handledare Britt-Marie Berge för fantastiskt professionell handledning. 

Jag vill också rikta ett varmt tack till alla deltagande elever med respektive vårdnadshavare 

samt min arbetsgivare och alla kollegor som jag av hänsyn till etiska aspekter inte kan 

namnge. Slutligen vill jag tacka alla nära och kära för ert stöd och tålamod med mig under 

resans gång. Utan er hade jag aldrig klarat det här! 

Juni 2010 

 

Britt-Marie Halvorsen 

                                                           
1
 Här relaterar jag till anekdoten om prästkandidaten från fastlandet som var lärling hos mästaren på ön, ur 

Matts Mattssons bok Stenar under vattenytan. (2001, s. 14, 15, 16) 
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KAPITEL 1: INLEDNING OCH PROBLEMBILD 

 

Jag har fastnat vid en metafor när jag läste antologin Pedagogisk bedömning – att 

dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. I boken relaterar Helena Tsagalidis till hur 

Höghielm sammanfattat yrkeskunnandet såsom en metafor om den kinesiska asken 

(Lindström & Lindberg, 2005). Denna upplever jag stämma väl in på hur slöjdens 

undervisning kan innebära för mig. I följande tankekonstruktion har jag applicerat 

metaforen till slöjdundervisningen. Jag utgår i mitt resonemang kring elever i år 3 som får 

symbolisera de ”novisa” i och med att slöjdundervisningen i detta sammanhang är ett nytt 

skolämne som skall introduceras: 

 Eleverna står vid dörren till slöjdsalen vilken har en skylt där det står: Vad, hur, varför. 

När eleverna träder in i textilslöjdssalen befinner de sig i den yttersta asken. Nu 

handlar det om att bekanta sig med vad slöjdämnet innebär och hur ramarna kring 

själva undervisningen förhåller sig så att de lär känna den nya undervisningskulturen. 

 Därefter när den praktiska undervisningen påbörjar tar eleverna nästa steg och kommer 

för varje lektion allt närmare den mellersta asken. Nu lär de känna materialen, hur 

redskapen skall hanteras och börjar träna tekniker och metoder. 

 Genom den återkommande träningen lär de sig successivt att använda redskapen, 

hantera de olika teknikerna och momenten. Eleverna blir allt duktigare och får slutligen 

en säkerhet som gör dem alltmer självgående och självständiga i sitt arbete. I och med 

detta går de successivt längre in i riktning mot den innersta asken, vilket innebär att de 

utvecklat en mycket god kunnighet. 

Metaforen om den kinesiska asken symboliserar för mig hur undervisningen kan te sig när 

eleverna introduceras i textilslöjd. De vandrar allt längre in i rummen där varje rum 

representerar nya erfarenheter och kunskaper genom den återkommande träningen. Som 

ledsagare genom vandringen finns jag i min roll som textillärare där jag fungerar som 

”mästaren” för ”lärlingen”, dvs. eleven. 

Slöjden som skolämne har genom åren genomgått en hel del förändringar. I början av 

1990-talet kommunaliserades grund- och gymnasieskolan. En ny läroplan introducerades 

1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 

(Lpo 94), vilket innebar att den tidigare regelstyrningen övergick till målstyrning. I 

samtliga ämnen infördes nu istället ett antal mål att sträva mot samt mål att uppnå 

(Utbildningsdepartementet, 2006).  Detta innebär att målen anger den likvärdighetsprincip 

som råder när det gäller utbildning i den svenska grundskolan av idag (Hasselskog, 2010). 

En stor frihet finns för varje enskild rektorsenhet att fritt fördela resurserna efter lokala 

förutsättningar och behov hos enskilda elever inom ramen för timplanen som finns för 

varje ämne. Genom de incitament som anges, i målen enligt läroplanen och kursplanen för 
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ämnet, är makten att bestämma om vad och på vilket sätt undervisningen skall ske 

delegerat till respektive skola. Detta förutsätter en skola där rektor, som ytterst ansvarig för 

verksamheten, skall se till att uppdraget verkställs och att undervisningen sker i enlighet 

med styrdokumenten och de lokala planer som upprättas på respektive 

skola/rektorsområde. Genom den delegerade makten har varje skola en stor frihet att 

utforma undervisningen efter lokala tolkningar av målen (Selghed, 2007). Varje ämne 

undervisas efter den lokala kursplanen och därmed har lärarna ett ansvarsfullt arbete som 

är förenat med både frihet under mycket stort ansvar.  

När det gäller utbildningen till slöjdlärare har denna förändrats efter att jag själv 

examinerades 1986. Sedan 1968 hade endast facklärarutbildade rätt att undervisa i 

slöjdämnet. Detta förändrades 1988 då tvåämneslärarbehörighet blev en realitet för alla 

blivande slöjdlärare. Det här skapade en annan sorts slöjdlärare där mycket av den 

traditionella omfattande ämnesutbildningen successivt tonats ned till förmån för mer 

generella kompetenser. Det här speglas även i den nuvarande läroplanen, Lpo 94, samt 

kursplanen för slöjd i Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000, (Kpl 2000), i och 

med att den inte ger anvisningar om stoff eller metoder för hur undervisningen skall 

bedrivas (Skolverket, 2002). Dagens slöjdlärare kan med andra ord vara ettämneslärare på 

en skola alternativt tvåämneslärare där de även undervisar i ytterligare ett ämne.  

Det här ger en bild av hur slöjden såsom skolämne under en ganska långa tid påverkats av 

strukturella förändringar som på sikt lett till ett ämne som är populärt hos elever och de 

undervisande lärarna, men som i sig saknar en tydlig identitet och legitimitet. Till detta 

tillkommer att undervisningen i slöjdämnet till viss del bedrivs av obehöriga. Enligt 

Skolverkets nationella utvärdering, NU-03 i slöjd, noterar jag att av de 87 lärare som deltar 

i lärarenkäten saknar 20 personer ämnesbehörighet i slöjd, varav två har lärarbehörighet i 

annat ämne (Skolverket, 2005). Det vore intressant att veta om det här gäller generellt i 

Sverige eller endast ”råkat” bli ett utfall för denna specifika undersökning. Hasselskog 

(2010) skriver i sin avhandling att det är omkring 6000 personer som idag arbetar med 

undervisning i slöjdämnet. Av detta följer att alla som bedriver undervisning skall tolka 

mål och upprätta lokala kursplaner för sin undervisning, varav vissa formellt saknar 

behörighet. Därtill är slöjdlärarna ofta ensamma inom sin verksamhet varför det inte finns 

någon kollega inom samma slöjdart att ”tolka målen” med eller att vidareutveckla 

verksamheten tillsammans med. 

I det sammanhang jag är verksam i min praktik är jag ensam i rollen som utbildad 

textillärare inom vårt rektorsområde tillsammans med en ämneskollega i trä- och 

metallslöjd. Då rektorsområdet med åren har vuxit har detta inneburit att vi båda har 

medarbetare som hjälper till med undervisning i form av personal som undervisar slöjd för 

några grupper. Dessa personer är verksamma inom skol-/ och fritidshemsverksamheten, 

varav en av dem har lärarbehörighet i ett annat ämne. I och med detta fungerar jag som 

mentor för de fyra som arbetar med textilslöjdsundervisning, i den mån de behöver stöd. 

Jag har upprättat den lokala kursplanen för textilslöjd, vilka samtliga undervisande i 
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textilslöjd skall använda sig av. Det här innebär att jag har ett totalt ansvar för institutionen 

textilslöjd med allt vad det innebär, vilket bl.a. innefattar hur undervisningen bedrivs för de 

ca 340 eleverna/läsår. 

Det ovan nämnda är en beskrivning av hur min yrkesroll fungerar på skolan och den 

kanske är representativ för många andra textillärare i Sverige. Den beskriver hur jag är 

ensam i arbetet att organisera, planera, genomföra och tolka nya direktiv som skall 

implementeras i verksamheten. Att utveckla praktiken innebär att jag i realiteten endast har 

en ämneskollega att ”bolla idéer” med. Vi undervisar i ämnet slöjd, dock inom olika 

slöjdarter, varför det inte är helt enkelt att överföra resonemangen till våra respektive 

ämnesområden. 

Enligt Utbildningsdepartementets pressmeddelande den 10 juni 2008 beslutade regeringen 

att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med 

höstterminen 2008 (Regeringskansliet, 2008). Det här beslutet är ett exempel på vad det 

kan innebära att i praktiken behöva utveckla arbetet enligt nya direktiv och implementera 

något nytt i verksamheten. I den kontext där jag befinner mig finns ett yttre ramverk som 

jag måste förhålla mig till. Detta ramverk skapar förutsättningarna för den undervisning jag 

skall bedriva. I mitt arbete att utföra uppdraget styrs jag av dessa yttre faktorer i 

kombination av mina erfarenheter och kunskaper när jag skall utveckla, bedriva och 

genomföra mitt arbete. 

Hur kan då jag, i rollen som textillärare, fostrad och uppväxt i Lgr 69
2
, utbildad i Lgr 80

3
 

och verksam i Lpo 94
4
 på bästa sätt undervisa eleverna av idag i textilslöjd? I detta 

perspektiv har jag velat lyfta ett upplevt problem och genom en aktion försöka pröva nya 

grepp i ambitionen att förbättra verksamheten. Här tar jag sats och vill hoppa högt och 

långt i ett försök till utvecklingsarbete där jag befinner mig i den ”lilla världen” – i 

textilslöjdsundervisningen. Slöjden är ett ämne som har en stark ställning hos eleverna. De 

har en här och nu orienterad upplevelse till ämnet där deras huvudsakliga intresse ligger i 

att skapa, vara kreativa och att arbeta praktiskt. Eleverna lär sig successivt allt mer, dock 

utan att reflektera så mycket över sitt lärande. Varför slöjden som skolämne finns och vad 

ämnet syftar till att lära ut är inte särdeles känt för dem. 

 Om jag tillfrågar en elev i år 6: ”Vad har du lärt dig idag?” 

kan jag få svaret: ”Inget”.  

 Om jag istället till samma elev ställer frågan: 

”Vad har du lärt dig i textilslöjd sedan du började i år 3?” 

kan jag få svaret: ”Allt jag kan idag!” 

                                                           
2
 Lgr 69, Läroplan för grundskolan. 

3
 Lgr 80, Läroplan för grundskolan. 

4
 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, gällande 

läroplan.  
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Detta finner jag intressant! Mina funderingar går vidare till om jag på något sätt kan bidra 

till att öka elevernas förståelse för deras lärande där detta synliggörs bättre och de så att 

säga kan ”fånga lärandet i flykten”. (Lindström & Lindberg, 2005, s. 15) 

Jag har tagit fasta på att eleverna finner det svårt att se sitt eget lärande och vill i enlighet 

med läro- och kursplanen under en aktion medvetet arbeta med reflektion och bedömning, 

vilka är moment eleverna gärna vill förbise. Genom denna vill jag ur ett elevperspektiv 

anknyta textilslöjdsundervisningen till att eleverna både formativt i slöjdprocessen och 

summativt genom självvärdering tränar sig att reflektera över och bedöma sina kunskaper i 

textilslöjd.  

Den här studien tar sin utgångspunkt i textilslöjdsundervisningen på en F-6 skola. Ämnet 

slöjd är mycket populärt hos eleverna, men varför de har textilslöjd och vad ämnet syftar 

till att lära ut känns inte lika självklart för eleverna. Det övergripande syftet med studien 

har varit att aktivt lyfta fram ett par av målen att sträva mot ur kursplanen för slöjd, 

Kursplaner och betygskriterier 2000 (Kpl 2000), där skolan genom sin undervisning i slöjd 

skall sträva efter att eleven: 

- utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter, 

- utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska, etiska och 

funktionella värden, (Skolverket, 2002, s. 92) 

Under en aktion tränades elevernas förmåga till reflektion och bedömning kring deras 

arbetsprocesser i genomförandet av deras produkter i textilslöjd. 
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KAPITEL 2: HISTORISK TILLBAKABLICK 

Kunskapsbedömning i ett historiskt perspektiv 

Syftet med bedömningar har genom olika tidsepoker haft olika innebörd. 

Utgångspunkterna kan ha varit att genom olika urvalsmetoder, antingen selektion eller 

kvalifikation, utifrån olika kriterier välja ut dem som är mest lämpade. 

Inom utbildningssystemet har bedömning av elevers kunskaper fyllt olika funktioner i 

samhället vid olika tidpunkter. Hur organiseringen och genomförandet av bedömning sker 

har alltid varit beroende av hur de samhälleliga behoven som bedömningen och 

utbildningen för tillfället har att svara mot. Helena Korp (2003) ger en god översikt om 

kunskapsbedömning och dess bakgrund. 

Historiskt sett talar man om att det första nationella examinationssystemet kom ifrån Kina 

redan på 200-talet. De använde sig av formella examinationer som urvalsmetod av sökande 

till högre anställning inom statlig och militär förvaltning. I Europa har institutionaliserade 

former av kunskapsbedömning existerat sedan 1100-talet i och med att universiteten i Paris 

och Bologna introducerade examinationer i vår bemärkelse (Korp, 2003). 

Eckstein och Noah anser att de första egentliga examinationssystemen i Västeuropa inte 

kom förrän i slutet av 1700-talet (Korp, 2003). Genom industrialiseringen och 

utbyggnaden av samhället blev det allt vanligare att använda sig av officiella och skriftliga 

prov och härmed växte det fram en klass av intellektuella. Dörrarna öppnade sig för dessa 

till en yrkeskarriär som kunde leda till högre sociala positioner. 

Efter andra världskriget skedde en återhämtning som i västerlandet innebar en snabb 

utveckling av industrin med en kraftig ekonomisk tillväxt. Efterfrågan på kvalificerad 

arbetskraft var stor och allmänna system för omsorg växte fram. Den här expansionen 

ledde fram till en utbyggnad av utbildningssystemet och en enhetsskola växte så 

småningom fram. 

I och med detta kom det verkliga genombrottet för det nationella examinationssystemet. 

För att fördela platserna i den snabbt växande högre utbildningen på ett rättvist och 

objektivt sätt behövdes en omfattande och systematisk testapparat. Genom detta 

förfaringssätt gavs alla lika chans att konkurrera, vilket var grundläggande för den 

demokratiska anda som växt fram. Enligt Erikson & Jonsson har en jämförelse gjorts där 

man konstaterat att av dem som var födda 1905 gick ca 2 % till motsvarande dagens 

högskoleutbildning, av dem som födda 1950 var det ca 20 % (Korp, 2003).  

Många västländer har de senaste åren utvärderat och reformerat sina nationella 

examinations- och betygssystem på alla nivåer. Broadfoot menar att:  
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Den internationella ”trenden” i detta sammanhang är, att man från statens sida har skärpt sin kontroll 

över utbildningen på systemnivå, medan ansvaret för bedömningen av enskilda elever i högre grad har 

lämnats åt de undervisande lärarna. Lärarnas bedömningar har vidare blivit mindre formella och mera 

didaktiskt inriktade, och utvärderingarna på systemnivå mer standardiserade, tekniska och omfattande. 

(Korp, 2003, s. 53) 

När det gäller både nationella utvärderingar och nationella prov har man på 1990-talet 

försökt att göra frågorna mera utmanande och intressanta i försök att ”komma åt” mer 

sammansatt kunskap. När Sverige kommunaliserade skolan övergick man från regel- till 

målstyrning och man frångick normrelaterade (eller relativa) betyg och knöt istället 

betygssättningen till undervisningsmålen, dvs. man införde kriterierelaterade betyg (Korp, 

2003; Selghed, 2007). 

Korp talar om att de senaste 20-30 årens förändringar inom skolan påverkat 

förutsättningarna för sättet att se på bedömning i västvärlden och kallar detta nya synsätt 

för ”det nya provparadigmet”. (Korp, 2003, s. 55) Hon menar att flera olika perspektiv och 

bedömningsmetoder kan hänföras till ”det nya provparadigmet” och dessa kan ha olika 

teoretiska och ideologiska grunder. Något nytt perspektiv har inte ersatt något gammalt 

utan de existerar parallellt med varandra. 

 

Slöjdens utveckling som skolämne 

Skolverkets nationella utvärdering för ämnet slöjd, NU-03, beskriver hur slöjden växte 

fram ur fattigvårdens verksamhet på 1800-talet och att det blev ett eget skolämne redan 

1878. Man kan härleda begreppet slöjd till 1300-talet där det finns omnämnt i Östgötalagen 

(Hasselskog, 2010; Johansson, 2002; Myndigheten för skolutveckling, 2007). Ordet slöjd 

beskrivs, enligt Svenska akademiens ordbok (1981), som ett fornsvenskt ord, slöghp, vilket 

betyder slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet och klokhet och slögher som innebär att 

vara händig, flink, hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, skicklig, fyndig och påhittig. 

Textilslöjd har funnits som ett frivilligt ämne i den svenska skolan sedan 1800-talets mitt 

(Holmberg, 2009). Skolämnet slöjd introducerades i den obligatoriska skolan mot bakgrund 

av ”utilistiska och politiska” skäl (Borg, 2001, s. 11). Den allmänna folkskolan, vilken 

infördes 1842, blev på 1860-talet kritiserad för att vara alltför teoretisk. Det var önskvärt att 

tillföra skolschemat ett nytt ämne där nytta kunde förenas med användbarhet och en 

arbetsfostrande inriktning (Borg, 2001). Åren 1880-1920 innebar en blomstringstid för 

slöjden p.g.a. sina pedagogiska dimensioner där ämnet ansågs ta såväl kroppen som 

intellektet i anspråk. Slöjden har som skolämne genomgått en del förändringar med åren 

sedan det infördes 1955 som ett obligatoriskt ämne för både pojkar och flickor i det svenska 

skolsystemet (Borg, 2001; Holmberg, 2009; Skolverket, 2005). Till att börja med var 

slöjdämnet indelat i två separata spår, goss- respektive flickslöjd. Statliga anslag gavs för att 

bedriva slöjdundervisning i gosslöjd redan år 1878 samt till flickslöjd 1896 (Holmberg, 

2009). Värt att notera är Berges (1992) beskrivning av hur olika förutsättningarna var under 
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rådande tidpunkt mellan goss- respektive flickslöjd. Statsbidragen kring år 1900 var för 

flickslöjden 90 000 kronor och erhölls endast om undervisningsgrupperna omfattade minst 

25 elever medan gosslöjden fick 240 000 kronor och elevantalet per grupp var minst 15 

elever. Skillnaden motiverades med att goss- och flickslöjd krävde olika slöjdmetodik i och 

med att gosslöjden fordrade individuell undervisning, vilket flickslöjden inte ansågs göra. 

Dessutom förelåg skillnader beträffande utrustnings- och lönekostnader som för flickslöjden 

var mycket lägre i jämförelse med gosslöjden (Berge, 1992). Sedan läroplanen från 1962 

benämns spåren, goss- och flickslöjd, för trä- och metallslöjd respektive textilslöjd där det i 

läroplanen står att flickor och pojkar skulle kunna delta i båda slöjdarterna. När läroplanen 

från 1969 infördes blev det obligatoriskt för alla elever att ha båda slöjdarterna textilslöjd 

samt trä- och metallslöjd. I och med 1980 års läroplan, Lgr 80, för man samman de båda 

slöjdarterna till ett gemensamt ämne med ett enda gemensamt betyg i slöjd. I praktiken 

innebar det här att eleverna i viss mån skulle få ha undervisning i båda slöjdarterna. 

I samband med kommunaliseringen av grund- och gymnasieskolan 1994 introducerades en 

ny läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94, vilket innebar att den tidigare regelstyrningen övergick till 

målstyrning. I samtliga ämnen infördes nu istället ett antal mål att sträva mot samt mål att 

uppnå. Ämnet slöjd beskrivs i Lpo 94, precis som i den tidigare läroplanen, Lgr 80, som ett 

sammanhållet ämne. Inriktningen i Lpo 94 är nu att alla eleverna skall klara av att nå 

minikravet mål att uppnå inom ramen för timplanen på totalt 330 timmars 

slöjdundervisning i grundskolan,  

Enligt Borg (1995) hade Lgr 62 och Lgr 69 en tydligare betoning på slöjdprodukten och 

vilka tekniker som skulle läras. I den nya kursplanen för slöjd, Kursplaner och 

betygskriterier 2000 (Kpl 2000), betonas vikten av arbetsprocessen, medan de 

hantverksmässiga delarna tonats ned (Skolverket, 2002). Hasselskog (2010) beskriver i sin 

avhandling den tidigare studie han gjorde 2008 om hur läro- och kursplaner (Lpo 94 & Kpl 

2000) använder sig av begreppet process. Hans undersökning visade att: 

Slöjdämnets kursplan innehåller närmare en tredjedel av det sammanlagda antalet gånger process 

nämns i grundskolans läro- och kursplaner! Processbegreppet i slöjdämnets kursplan innefattar; 

slöjdprocessen (9 gånger), process (3 gånger), arbetsprocess (2 gånger), och produktionsprocess (1 

gång). Avsaknad av processbegreppet i läroplanen och i exempelvis kursplanerna för ämnena svenska 

och musik kan tolkas som att läs- och skrivprocessen respektive skapandeprocessen i musik utgör 

arbets- och lärandemetoder, och att de utelämnats i kursplanetexten då metoder inte ska anges i 

styrdokumenten för en målstyrd skola. Men denna tolkning motsägs i så fall av att skapande processer 

nämns i slöjd- och bildämnets kursplaner. (Hasselskog, 2010, s. 60) 

 

Lärarutbildning inom textilslöjd 

Holmberg (2009), som själv är utbildad textillärare vid Uppsala universitet, gör i sin 

avhandling en ingående studie av hur textillärarutbildningen i Uppsala förändrats genom 
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åren mellan 1955-2001. I hennes studie framgår det även hur textillärarutbildningen 

historiskt sett utvecklats från begynnelsen fram till inträdet inom universitet samt hur den 

nya reformen för grundskollärarutbildningen från 1988 påverkade textillärarutbildningen 

(Holmberg, 2009). Kring sekelskiftet 1800-1900 startades flera kurser som t.ex. utbildning 

för undervisning i textilslöjd. Hulda Lundin, Maria Nordenfelt och Andrea Eneroth var 

drivande i detta arbete och de gav dessutom ut var sin handbok. Hulda Lundin kom att få 

den mest framträdande rollen då hennes böcker användes vid Stockholms skolor där hon 

arbetade som skolinspektör. De här tre kvinnorna påverkade textillärarutbildningen under 

lång tid då utbildningarna kom att utvecklas till seminarier. Hulda Lundins skola blev en 

del av Handarbetets vänners utbildning. Maria Nordenfelts skola utvecklades till 

textillärarutbildningen i Göteborg och Andrea Eneroth startade ett seminarium i 

Stockholm, vilken lades ned på 1960-talet. I Uppsala startade Ida Norrby 1898 en 

tvåämneslärarutbildning i skolkök och handarbete på Fackskolan för huslig ekonomi. 

Parallellt med facklärarutbildningar i slöjd tog man även upp ämnet slöjd i folk- och 

småskollärarutbildningen, vilket gav behörighet att undervisa i slöjd under åren 1894 och 

1968. I och med förändringen av lärarutbildningen 1968 togs denna behörighet bort och 

fortsättningsvis var endast facklärare behöriga att undervisa i slöjd (Holmberg, 2009). 

Holmberg (2009) skriver i avhandlingen hur den nya högskolelagen från 1977 innebar att 

de olika textillärarutbildningarna i Sverige från höstterminen 1977 införlivades med 

universiteten, vilket innebar att utbildningarna skulle vila på vetenskaplig grund och 

omfatta utbildningens samtliga ämnen. Universitets- och högskoleämbetet utarbetade en ny 

utbildningsplan för all textillärarutbildning i Sverige. Denna skulle omfatta 120 poäng, 

varav 80 poäng skulle bestå av ämnesutbildning. Förkunskaper i de praktiska 

hantverksämnena fordrades fortfarande och fr.o.m. 1985 behövde man även ha genomgått 

gymnasieutbildning eller ha motsvarande kunskaper. 

Holmberg noterar hur den nya reformen för grundskollärarutbildningen som kom 1988 

ibland beskrivits vara ”en av 1900-talets största utbildningsreformer” i och med att 

stadieindelningen togs bort. (Holmberg, 2009, s. 178) Nu utbildades lärarna till att antingen 

undervisa på tidigarestadiet (1-7) eller senarestadiet (4-9). 

Textillärarutbildningen hade under tidsperioden, 1955-2001, reglerats utifrån lagar och 

utbildningsplaner som varit fastställda av flera olika myndigheter i och med att även dessa 

hade omorganiserats (Holmberg, 2009). De här omfattande strukturella förändringarna 

innebär att en ny textillärarutbildning framträder. Den centrala utbildningsplanen för 

ettämnesutbildningen reglerade att de textila ämnesstudierna skulle omfatta 80 poäng. Den 

sedan länge omdiskuterade tvåämnesutbildningen blir till slut en realitet 1988. Denna 

utbildning omfattade totalt 160 poäng, varav 120 poäng bestod av ämnesutbildning samt 

därtill engelska eller matematik, vilka omfattade 40 poäng. Beroende på om den 

studerande planerade att arbeta inom grundskolan fordrades minst 60 poäng i textil 

ämnesutbildning medan arbete inom gymnasiet krävde motsvarande 80 poängs utbildning . 
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KAPITEL 3: TIDIGARE FORSKNING 

 

Sökning i databaserna ERIC och DIVA 

Beträffande sökning kring tidigare gjord forskning har de 3 sökorden 

aktionsforskning/action research, bedömning/assessment och slöjd/sloyd använts såsom 

sökbegrepp på både svenska och engelska. Internet har nyttjats där datasökningar har skett 

i den amerikanska referensdatabasen ERIC samt databasen DIVA, det Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, vilken är ett samarbete mellan de svenska universiteten och 

högskolorna som samlar avhandlingar i Norden (Backman, 2008). Dessutom har övriga 

traditionella sökningar utförts. 

När efterforskningarna om aktionsforskning och bedömning gjordes i databasen ERIC, 

begränsade jag dessa till avancerad sökning beträffande titel från år 2000–2010 i böcker 

och doktorsavhandlingar. När det gäller aktionsforskning fann jag en doktorsavhandling. I 

övrigt var det många metodböcker om aktionsforskning varav jag läste en av dem, 

Studying Your Own School: An Educatior´s Guid to pracititioner Action Research, av Gary 

L. Anderson, Kathryn G. Herr samt Ann Nihlén från 2007. Beträffande bedömning fann 

jag två doktorsavhandlingar. Ingen av ovan nämnda avhandlingar var skrivna av svenska 

forskare eller avsåg slöjdforskning. Då jag sökte på slöjd gjorde jag även här en avancerad 

sökning, men begränsade inte sökningarna till någon speciell form av 

forskningspublikation eller tidsperiod. Trots detta fann ERIC endast sju träffar varav en 

artikel var skriven 2009. I övrigt var det artiklar, rapporter eller samlade verk skrivna 

mellan tidsperioden 1996 – 1999. 

Även när sökning gjordes i databasen DIVA om aktionsforskning och bedömning angavs 

också här en begränsning till avancerad sökning beträffande titel och ämneskategorin 

pedagogik/education mellan tidsperioden år 2000-2010. Däremot skedde sökningarna på 

alla publikationsnivåer. 

DIVA fann i den svenska sökningen om aktionsforskning två doktorsavhandlingar: Rolf G. 

Larssons, Prototyping inom ABC och BSc.: Erfarenheter från aktionsforskning i tre 

organisationer, från 2004 samt Pia Peterssons, Att göra abstrakta begrepp och komplexa 

situationer konkreta: en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård 

och omsorg, från 2009. Den engelska sökningen begränsade sig till konferensbidrag och ett 

kapitel i en bok. Gemensamt för den svenska och engelska sökningen var att Claudia 

Gillberg samt Matts Mattsson var representerad i de båda språken. 

På sökordet bedömning fann DIVA i den svenska sökningen en doktorsavhandling: Helena 

Tsagalidis avhandling från 2008, Därför fick jag bara Godkänt…: Bedömning i 

karaktärsämnen på HR-programmet. Den engelska sökningen fann två 
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doktorsavhandlingar: Anders Jönssons avhandling från 2008, Educative assessment for/of 

teacher competency: a study of assessment and learning in the ”Interactive examination” 

for student teachers, samt Bertil Roos avhandling från 2005, ICT and formative assessment 

in the learning society. Här framträdde Per Anderson, Per Gerrevall, Agneta Hult och 

Anders Jönsson som representerades i de båda språken .  

På sökordet slöjd var avgränsningen i DIVA, liksom i ERIC, inte lika omfattande i och 

med att forskningen kring slöjd är mindre och svårare att finna. Här skedde sökningarna 

brett utan att avgränsa till titel, tidsperiod, ämneskategori eller forskningspublikation. Det 

som framkommer vid den svenska sökningen i DIVA var en licentiatavhandling, 

Slöjdämnet i förändring 1962 – 1994, av Kajsa Borg från 1995 samt hennes 

doktorsavhandling från 2001, Slöjdämnet, intryck, uttryck, avtryck. Ytterligare en 

doktorsavhandling var Ulla Johanssons från 1987, Att skolas för hemmet: 

Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska 

folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling.  

Den engelska sökningen fann i DIVA en doktorsavhandling av Siri Holmlong från 2006, 

The Language of Textiles: Description and Judgement on Textile Pattern Composition. 

Gemensamt för de båda sökningarna var Åsa Jeansson, Esko Mäkelä samt Kajsa Borg som 

fanns representerade i de båda språken. Vid efterforskningen på sökbegreppet slöjd i DIVA 

var den i särklass mest framträdande forskaren Kajsa Borg som förutom sin 

licentiatavhandling och doktorsavhandling bidragit med många artiklar, kapitel i böcker, 

konferensbidrag samt deltagande i samlingsverk.  

Slöjd är såsom skolämne betraktat ett nära på unikt ämne för Norden, vilket det finns 

tämligen sparsamt med forskning kring (Borg, 2001; Hasselskog, 2010; Johansson, 2002). 

Hasselskog (2010) relaterar till Johansson och Nygren-Landgärds, vilka i sitt kapitel 

Slöjdpedagogiska utmaningar, ur rapporten Samtid & Framtid från 2008, beskriver hur 

den pedagogisk/didaktiska slöjdforskningen är tvingad att söka sig till närliggande 

vetenskapsområden såsom pedagogik, arkitektur, etnologi och hushållsvetenskap. Detta 

beror på bristen av slöjd såsom vetenskapsområde varför det är en stor utmaning att 

utveckla forskningen inom detta område. 

Flera doktorsavhandlingar har skrivits om slöjd, men fokus för avhandlingarna varierar 

med en inriktning mot ett historiskt, pedagogiskt, lärar-, hantverks-, konstnärligt, tekniskt 

eller naturvetenskapligt perspektiv (Berge, 1992; Trotzig, 1997). De flesta av forskarna har 

sin grundutbildning inom andra områden än slöjd och därmed har forskningen haft andra 

utgångspunkter än själva slöjdverksamheten i skolan (Borg, 2001; Hasselskog, 2010; 

Johansson, 2002). 
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Forskande slöjdlärare 

Sedermera har även slöjdlärare och lärarutbildare inom slöjd kommit att bedriva forskning 

inom slöjdområdet. Här framträder forskarna Kajsa Borg, Peter Hasselskog, Annelie 

Holmberg och Marléne Johansson som under 2000-talet skrivit sina doktorsavhandlingar. 

Forskningen har fått en mer pedagogisk eller didaktisk inriktning, men visar samtidigt en 

spridning mellan teori, perspektiv och metod (Hasselskog, 2010).  

Annelie Holmberg (2009) skrev sin doktorsavhandling Hantverksskicklighet och kreativitet 

– Kontinuitet och förändring i en lokal textillärarutbildning 1955-2001 inom ämnet 

textilvetenskap. Holmberg genomförde en studie i hur undervisning och lärande 

förändrades under denna tidsperiod på en lokal textillärarutbildning. Hon intervjuade 

lärarutbildare, läste dokument från central till lokal nivå samt studerade textila föremål 

utförda av elever. Hennes avhandling ingår som en del i ett större forskningsprojekt med 

namnet: När praktikgrundad kunskap möter högskolan – kontinuitet och förändring i 

lärarutbildning. Detta projekt syftade till att belysa hur vårdlärarutbildningens, 

förskollärarutbildningens och textillärarutbildningens kunskapskulturer och 

kunskapsområden utvecklats under perioden 1950-2005. Här undersöks hur tre 

traditionsbundna och ”icke” akademiska utbildningar påverkades av högskolereformen 

från 1977, vilken medförde att de kom att tillhöra universitet och högskolor. 

Kajsa Borg, som omnämnts tidigare, har skrivit en licentiatavhandling Slöjdämnet i 

förändring, 1962-1994 (1995) om slöjdämnets förändring från 1962-1994 ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Hon har studerat förändringar i läroplans- och 

kursplanetexter för slöjd samt ifall dessa förändringar har påverkat innehållet för 

slöjdämnet. Borg har också skrivit en doktorsavhandling Slöjdämnet: intryck – uttryck – 

avtryck (2001). I denna avhandling har Borg studerat hur slöjdämnet har upplevts av 

eleverna genom att undersöka hur vuxna mindes sin egen slöjdundervisning. Studien består 

av två empiriska material där intervjuer gjorts dels med vuxna, tidigare slöjdelever, samt 

dels med erfarna slöjdlärare. Borg har i studien fokuserat kring begreppen intryck, uttryck 

och avtryck där hon genom att intervjua före detta elever undersökt vilka intryck 

undervisningen gett dem och vilka personliga uttryck de fått möjlighet till inom ramen för 

ämnet. Därtill tillkom en tidsdimension genom att undersöka vilka avtryck som finns kvar 

från deras upplevelser av slöjdundervisningen i vuxen ålder. Utifrån intervjusvaren kunde 

Borg skönja tre olika lärarprofiler: konstnären, pedagogen, hantverkaren.  Av 

elevmaterialet gick det även att illustrera fyra olika elevprofiler: den som visar ett eget 

uttrycksbehov, den nyfikne, den lydige, den ointresserade. Dessa profiler är förenklingar 

utifrån en tolkning av intervjugruppernas svar. 

Marléne Johansson var delaktig i Skolverkets båda nationella utvärderingar NU-92 samt 

NU-93. Hon har i sin doktorsavhandling Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, 

kommunikation och andra medierande redskap (2002) gjort en empirisk studie av 

slöjdpraktik inom grundskolan. Genom att låta elever, lärare och föräldrar skriva om 

slöjdverksamheten samt göra observationer av slöjdundervisningen har Johansson studerat 
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hur elever och lärare gör inom ramen för slöjdens undervisning. Hennes undersökning av 

hur elevers och lärares agerande sker med hjälp av de mentala och fysiska redskapen i 

slöjdundervisningen har bidragit till att synliggöra aktiviteterna i slöjdundervisningen. 

Peter Hasselskog var tillsammans med Marléne Johansson delaktig i den nationella 

utvärderingen, NU-03. Han disputerade nyligen sin doktorsavhandling Slöjdlärares 

förhållningssätt i undervisningen (2010). Hasselskog antogs som doktorand i ett unikt 

slöjdforskningsprojekt Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, KOMOLÄR, som 

startade 2004 och pågår till slutet av detta år. Andra delaktiga inom forskningsprojektet är 

Kajsa Borg, Lars Lindström, Viveca Lindberg, Anna Ekström och Oskar Lindwall. 

Samtliga är knutna till universiteten i Göteborg, Stockholm och Umeå som i detta projekt 

samverkar i syfte att öka förståelsen av undervisning och lärande inom slöjd, hantverk, 

formgivning och design. Här har man genomfört studier av slöjdpraktiker från 

grundskolan, gymnasieskolan och slöjdlärarutbildningen. Genom denna forskning har 

kommunikationens betydelse i interaktionen och undervisningen studerats. 

Hasselskogs avhandling ingår som en del i KOMOLÄR´s forskningsprojekt där han 

studerat slöjdlärares olika förhållningssätt i undervisningen. Hasselskog kom i sin studie 

fram till att det i huvudsak finns tre olika förhållningssätt hos lärarna. Det ena 

förhållningssättet är läraren som stöttar eleven i genomförandet. Det andra 

förhållningssättet är läraren som genom instruktioner successivt vägleder eleven genom 

processen. Det sista förhållningssättet bygger på elevens förståelse och motivation i 

kombination med lärarens instruktioner varför detta i större utsträckning bygger på en 

dialog mellan läraren och eleven. I sin avhandling vill han därtill ur ett 

likvärdighetsperspektiv undersöka hur variationer i slöjdens undervisning påverkar och 

styr förutsättningar för lärande i relation till de nationella kraven på likvärdighet. 

Hasselskog (2010) påtalar i avhandlingen att det inom slöjdämnet inte finns någon 

forskningstradition varför den rådande forskningen visar stor spridning gällande teori, 

perspektiv och metod. 

 

Den nationella utvärderingen, NU-03 

Genom att slöjdforskning är så sparsamt representerad är det särskilt intressant att studera 

de två nationella utvärderingar som någonsin genomförts på generell nivå (Skolverket, 

2005). Skolverket gav flera ämnesinstitutioner i uppdrag att arbeta fram frågor och 

analysera svaren för de ämnesspecifika delarna. Här utsågs i den senaste utvärderingen 

Marléne Johansson och Peter Hasselskog, båda verksamma vid Göteborgs universitet, 

såsom ansvariga för ämnet slöjd (Hasselskog 2010). 

Den nationella utvärderingen i grundskolan, NU-03, har genomförts med samma form av 

upplägg och utgångspunkter som NU-92 för att dessa båda utvärderingar ska kunna vara 

jämförbara med varandra. I slöjd har elever från skolår 9 och lärare fått besvara en enkät. 
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Dessutom har processtudier bestått av dagboksanteckningar från både elever och lärare 

samt att eleverna har genomfört ytterligare en enkät. Båda utvärderingarna inleddes med 

den öppna frågan till eleverna: 

 När du tänker på slöjd, vad tänker du då? (Skolverket, 2005, s. 12). 

I undersökningen från 1992 genomfördes processtudierna på 8 skolor i 15 slöjdgrupper, 7 

st i trä- och metallgrupper samt 8 st i textilgrupper. I studierna deltog 1314 elever i 

elevenkät 1 samt 101 lärare i lärarenkäten. I processtudierna deltog 182 elever i elevenkät 

2. Dessutom förde 200 elever och 14 lärare dagboksanteckningar (Skolverket, 2005). 

I NU-03 rapporten för ämnet slöjd framgår på sidan 13 resultaten från NU-92 vilka består 

av fyra olika rapporter. Lärarenkäten, elevenkät 1 och delar av resultat från studien med 

elevers och lärares dagboksanteckningar redovisades i Slöjd. Huvudrapport (Skolverket, 

1993). Därefter har man gjort en djupare analys på de dagboksanteckningar som eleverna 

och lärarna skrivit under en tioveckors period som redovisas i rapporten Slöjdprocessen. 

Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar (Johansson, 1994). Dessa två rapporter har 

sammanställts tillsammans med resultaten från elevenkät 2 i en rapport som heter 

Slöjdprocessen – om arbetsformer och kunskap (Skolverket, 1994a). Där har man gjort en 

djupare analys av kunskapsuppfattningar och skillnader i elevinflytande. En översättning 

av denna har gjorts till engelska under namnet Craft and Design, Slöjd. The work processes 

in craft and design – working methods and knowledge (Skolverket, The Swedish Board of 

Education, 1994b). De ovan nämnda rapporterna har varit mycket användbara inom 

lärarutbildning, fortbildningssammanhang och inom internationella sammanhang. 

I rapporten Nationella Utvärderingen i Grundskolan 2003 – Slöjd (Skolverket, 2005) 

framgår det att 36 skolor deltog i utvärderingen av slöjden. I undersökningen deltog 1587 

elever i elevenkät 1 samt 87 lärare i lärarenkäten. I processtudierna deltog 171 elever i 

elevenkät 2. Dessutom förde 187 elever och 59 lärare dagboksanteckningar. Resultaten 

som redovisas i ämnesrapporten, NU-03, för slöjd grundar sig på enkäterna som elever och 

lärare besvarat i kombination med de generella och övergripande enkäterna, varför 

processtudierna inte redovisas i det här sammanhanget. Om målen att sträva mot framgår i 

NU-03, på sidan 17, följande citat ur kursplanen 2000; 

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla elevers 

kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det 

främsta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon gräns för elevens 

kunskapsutveckling. (Skolverket, 2000, s. 5) 

I utvärderingen av ämnet slöjd (Skolverket, 2005) har man utgått från slöjdämnets 

strävansmål där man efter analys bestämde sig för att titta på sex områden i 

undersökningen; 

1. Personliga kvalitéer och egenskaper 4. Ämnesmål 

2. Elevinflytande och eget ansvar 5. Perspektiv och aspekter 

3. Handlingsberedskap 6. Arbetssätt och metoder 
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Man betonar i den senaste kursplanen för slöjd, Kpl 2000, vikten av kreativitet, 

resurshushållning och funktion där ett nytänkande och en öppenhet finns för att använda 

andra material än de av tradition använda. Andra viktiga områden som lyfts fram är miljö, 

etiska, estetiska och funktionella värden samt att ett helhetsperspektiv och att överföra och 

befästa kunskaper från andra områden betonas. Trä- och metallslöjd samt textilslöjd 

beskrivs fr.o.m. Lgr 80 som ett enda ämne där båda slöjdarterna inkluderas med ett 

gemensamt betyg. I kursplanen från år 2000 talar man inte längre om två definierade 

slöjdarter utan begreppet ”slöjdens olika material” används istället. Enligt utvärderingen i 

ämnet slöjd, NU-03, kom man fram till att slöjd enligt kursplanen visserligen är ett ämne, 

men att det i praktiken fortfarande är uppdelat i två separerade slöjdarter. Textillärarna 

består av kvinnor och trä- och metallärarna består av män och andelen obehöriga lärare i 

slöjd är framträdande. Teman och andra övergripande aktiviteter som involverar 

slöjdämnet förekommer inte så ofta och de har minskat i omfattning sedan 1992. 

Andra intressanta resultat som framkom i studien är i korthet följande; 

Läxor och prov förekommer sällan i slöjdämnet. Däremot är det vanligt att eleverna tänker på sitt 

slöjdarbete mellan lektionerna. Elevernas möjligheter till inflytande är ett område där slöjdämnet intar 

en särställning i skolan, avståndet till övriga ämnen har ökat sedan NU-92. Elevernas bild av slöjden är 

till största delen positiv, de känner engagemang, intresse och inflytande. Slöjd tillhör de roligaste 

ämnena, men är också ett av de ämnen eleverna anser sig ha minst nytta av. Föräldrarna anser inte att 

slöjd tillhör de viktigaste ämnena. Eleverna trivs i slöjden. I slöjden får de arbeta i sin egen takt. 

Eleverna upplever att de får arbeta utan att bli jämförda med varandra, och att det är tillåtet att 

misslyckas. Lärarna ger också uttryck för att trivseln är stor. De upplever sin lärarroll som rolig, 

utvecklande och engagerande, men upplever också stress. /---/ Lärarna planerar i stor utsträckning sin 

slöjdundervisning ensamma. Lärarna tar utgångspunkt i såväl nationella som lokala styrdokument. 

Eleverna får i förväg veta vad kursplanen föreskriver att de skall lära sig, samt vad som krävs för de 

olika betygsstegen. Lärarna anger att tiden är den mest begränsande faktorn för att nå målen, medan 

elevernas inställning till ämnet är den faktor som främst främjar möjligheten att uppnå målen. 

(Skolverket, 2005, s. 9, s. 10) 

 

Forskningsfrågor 

Genom att ha tagit del av den tidigare utförda svenska forskningen inom slöjdområdet 

stärker det mig i min uppfattning att det är ett tämligen outforskat ämne och att det finns 

behov och intresse av att undersöka och synliggöra den dagliga praktiken. 

Aktionsforskning känns nytt och oprövat i slöjdsammanhang varför det känns väsentligt att 

göra en studie och analysera vad som händer under en aktion och dokumentera denna 

process. 

Min erfarenhet av att undervisa i textilslöjd är att eleverna tycker mycket om ämnet och att 

de oftast kan se ett mindre lyckat slöjdarbete såsom en erfarenhet istället för ett 

misslyckande. Eleverna har bråttom att ta hem färdiga arbeten varför de ibland har svårt att 
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förstå att dessa skall bedömas. Dessutom vill eleverna snabbt påbörja nya projekt utan att 

reflektera kring sin slutförda slöjdprodukt. 

I kursplanen för slöjd, Kpl 2000, framgår det att undervisningen skall syfta till att utveckla 

elevernas förmåga att reflektera och bedöma arbetsprocesser och produkter. Detta vill 

eleverna inte gärna göra och de förstår heller inte vikten av dessa moment inom 

undervisningen. Därför ligger fokus för den här studien på att aktivt lyfta fram två mål i 

enlighet med kursplanen där undervisningen i slöjd skall sträva efter att eleven ”utvecklar 

förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter” samt ”utvecklar 

förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska, etiska och 

funktionella värden”. (Skolverket, 2002, s. 92) Under en aktion studeras hur eleverna 

bedömer sina kunskaper samt hur aktionen fungerar. Därmed framträder följande 

forskningsfrågor såsom relevanta och intressanta att undersöka: 

 Hur bedömer eleverna sina kunskaper i textilslöjd under en aktion? 

 Hur fungerar aktionen som stöd för elevernas reflektioner och bedömningar av sina 

kunskaper i textilslöjd? 
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KAPITEL 4: STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER OCH 

METODOLOGI 
 

Ett viktigt led i att undervisa i textilslöjd innebär att träna eleverna i att reflektera och 

bedöma arbetsprocessen och produkten.  Eleverna agerar i slöjdundervisningen på så sätt 

att de helst arbetar med konkreta slöjdföremål och inte gärna vill sitta och lyssna på 

genomgångar eller skriva och dokumentera om slöjdprodukten och sitt lärande. Detta 

skapar en problematik kring hur det praktiskt skall fungera att genomföra dessa moment i 

undervisningen. Den här studien tar därmed utgångspunkt i ett upplevt problem i min 

praktik. Jag har därför tagit fasta på Lisa Björklund Boistrups råd att ta med eleven i 

dokumentationsprocessen (Lindberg & Lindström, 2008). Detta synsätt stämmer också väl 

överens med det koncept för IUP arbete vi arbetar med på skolan. Här formas för mig en 

idé om att introducera en aktion, vilken ligger i linje med läro- och kursplanen och 

introducera ett arbetssätt där denna problematik lyfts fram i ett syfte att förbättra praktiken. 

När det gäller styrdokumenten styrs det offentliga skolväsendet av skollagen (1985:1100) 

ur den svenska författningssamlingen, vilken vilar på demokratins grund. Den nuvarande 

läroplanen är Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. Av Lpo 94 framgår: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet 

den anordnas (1 kap. 2 §). Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4)  

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. /…/ Skolan har 

i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda 

dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 

den gemensamma referensram alla i samhället behöver. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5)  

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling 

sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. 

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

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 

balanseras och blir till en helhet. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 6) 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Huvudmannen har ett givet 

ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar 

är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 

måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 

hemmen som med det omgivande samhället. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7)  
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Ovan nämnda citat anger det uppdrag jag har i rollen som lärare. Här framträder hur 

demokratiska normer och värderingar skall överföras till eleverna där undervisningen skall 

präglas av en likvärdighetsprincip med hjälp av de nationella målen. Dessutom framgår hur 

den enskilda skolan har rätt att utforma undervisningen med hänsyn till skilda resurser och 

behov. Skolan skall även ha en aktiv diskussion kring kunskapsbegreppet och hur lärandet 

på bästa sätt skall främjas. Därtill framgår hur skolan ständigt behöver arbeta för att 

utveckla verksamheten kvalitativt där undervisningsmålen prövas, utvärderingar 

genomförs och nya arbetsmetoder utarbetas. Därmed åligger det mig att ständigt ompröva, 

utveckla, testa och utvärdera i syfte att förbättra metoder och mål i undervisningen.  

Ur ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv kommer jag närmast pragmatismen varför denna är 

utgångspunkt för mitt arbete. Pragmatism är, enligt Moira von Wright, både en filosofi och 

vetenskaplig metod (Boman, Ljunggren & von Wright, 2007). Genom sitt sätt att ta 

utgångspunkt i livet självt i människornas konkreta frågor, erfarenheter med fokus på 

aktivitet och önskan att förbättra sker en ständig progression och utveckling mot en bättre 

framtid. 

Pragmatismen började ta form som filosofi under senare delen av 1800-talet då de amerikanska 

filosofer, som sedan kommit att kallas de klassiska pragmatikerna, tog spjärn mot filosofins 

abstraktioner och strävade efter att föra dess frågor närmare människors verklighet utan att för den 

skull reducera verkligheten till mätbara kategorier. (Boman et al., 2007, s. 15) 

Några av pragmatismens förgrundsgestalter är John Dewey, George Herbert Mead och 

William James, vilka strävade efter att filosofins abstrakta tänkande skulle närma sig 

människornas verklighet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Hartman, 2004). Dessa filosofer 

ville sätta fokus på kommunikation och mening där processerna är viktiga varför viktiga 

begrepp är ”kommunikativ handling” och ”meningsskapande” (Boman et al., 2007). John 

Dewey lyckades etablera pragmatismen som ett vetenskapligt perspektiv som fick 

genomslag inom pedagogiken och under nittonhundratalets början spred sig pragmatismen 

från USA till Sverige.  

Pragmatismens tidiga inflytande i svensk pedagogik är för de flesta välkänd när det gäller den svenska 

skolans utveckling. Progressiva pedagogiska idéer som betonade betydelsen av elevaktivitet och 

deltagande spred sig under nittonhundratalets början från USA till Sverige. John Deweys texter har 

lästs och tolkats fritt, och hans tankar förvandlats för att passa in i svensk pedagogik och svensk 

utbildningspolitik. Därigenom har Dewey, utan att själv veta det, blivit en av de mest inflytelserika 

personerna i svensk utbildning. (Boman et al., 2007, s. 15) 

John Dewey såg utbildning som en fråga om kommunikation. Hans teori bygger på ett 

synsätt att utbildning är något som sker mellan lärare och elev där de gör något 

tillsammans, varför utbildning inte är något som serveras åt eleverna. Gert Biesta (Boman 

et al., 2007) skriver att elevernas lärande, enligt Deweys ansats, bygger på ett aktivt 

deltagande där kvaliteten för deltagandet är av stor vikt för om inlärningen får en 

kvarstående betydelse i form av en förändring av elevens känslor och förståelser. Dewey 

har därmed haft mycket stort inflytande inom den svenska utbildningspolitiken, skolans 
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utveckling och den pedagogiska forskningen (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Tomas 

Englund har genom sitt arbete bidragit mycket till nutidens utveckling och tolkning av 

pragmatism i Sverige (Boman et al., 2007). 

Intentionerna med denna studie är att medvetet arbeta för att lyfta elevers förmåga att 

reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter i textilslöjd i syfte att förbättra 

praktiken. I detta förbättringsarbete ingår även att hänsyn måste beaktas till vad kursplanen 

för slöjd förmedlar. Enligt Kpl 2000, framgår följande citat ur kursplanen för slöjd 

beträffande ämnets syfte och roll i utbildningen: 

Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och 

kommunikativa förmåga. /…/ Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande. /…/. 

(Skolverket, 2002, s. 91) 

Slöjden är ett ämne som, utöver språket, kan kommunicera på många olika sätt genom 

handling, sinnena och artefakterna. Som lärare befinner jag mig i en konstant dialog och 

interaktion med eleven/eleverna. I undervisningen förevisar jag och demonstrerar genom 

tal och handling där arbetsinstruktioner kommuniceras på olika sätt genom muntlig 

framställning, förevisning eller genom skriftlig dokumentation. För elevernas del innebär 

det att de kontinuerligt tränar språket, synen, hörseln, känseln och de motoriska 

färdigheterna. 

I Kpl 2000 framgår det, som två av flera mål, under rubriken mål att sträva mot att skolan 

genom sin undervisning i slöjd skall sträva efter att eleven: 

/…/ - utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter, /…/ - 

utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska, etiska och 

funktionella värden, /…/. (Skolverket, 2002, s. 92) 

Det här är mycket intressanta mål för ämnet som ligger i linje med den vetenskapsfilosofi, 

vilken den svenska läroplanen vilar på. Här går läroplanen för grundskolan och kursplanen 

för slöjd hand i hand med pragmatismen. 

I och med att jag i det här utvecklingsarbetet genomför studien i min praktik får denna 

karaktären och designen av ett aktionsforskningsprojekt där eleverna och undervisningen 

står i fokus. Moira von Wright (Boman et al., 2007) beskriver hur pragmatism och 

pedagogik som levande praktik har en släktskap och affinitet genom sitt möte i 

erfarenheten; 

… i intresset för morgondagen och i uppfattningen och insikten att åtminstone den lilla världen är 

oförutsägbar och ständigt i vardande. Bådas arbete förutsätter att människan har förmåga att förändras 

och utvecklas genom kommunikation och handling, och båda vänder blicken mot framtiden och frågar 

hur det blir. Pragmatisten ställer frågan om hur det blir för att analysera konsekvenserna av möjliga 

uppfattningar, värderingar, handlingar eller ställningstaganden. Pedagogen ställer samma frågor för att 

kunna relatera studenters och elevers handlingar till de tänkta målen och för att kunna antecipera på 

egna och andras handlingar och på det som är i vardande. (Boman et al., 2007, s. 36) 
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Utbildning och pedagogiska verksamheter och praktiker strävar mot uppsatta mål och lärarna frågar 

också hur det blir för att kunna förbereda sitt eget arbete och planera hur de ska göra; på vilket sätt, 

vilket innehåll, vilka metoder? Hur ska vi möta de lärande; eleverna, studenterna, kunskapen och 

världen, för att kunna bidra till deras personliga växande och på bästa sätt förändra deras kunskaper 

och färdigheter? Liksom pragmatisten föregriper konsekvenserna av sina analyser, så anar sig läraren 

till följderna och resultaten av sina handlingar, och reflekterar ständigt över de förändringar som sker 

och som omformar förutsättningarna. (Boman et al., 2007, s. 36, s. 37) 

Vidare beskriver von Wright (Boman et al., 2007) hur William James, vilken var en av 

pragmatismens förgrundsgestalter, förklarade pragmatismen såsom att: 

… pragmatismen i stället vänder sig till det konkreta, till det adekvata, till fakta, till handling och till 

makt: Att alla verkligheter påverkar vår praktik och denna praktik utgör deras mening för oss. James 

menade att pragmatismen inte är en filosofi utan ett sätt att bedriva filosofi på. (Boman et al., 2007, s. 

27) 

I tolkningen av mitt uppdrag genom styrdokumenten i relation till pragmatism kan jag 

beskriva det som att jag på ett sätt befinner mig i gränslandet mellan rollen som pragmatist 

och pedagog. Enligt Kpl 2000, under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad, framgår 

även att: 

/…/  Värderingen ingår som en viktig del i slöjdprocessen. Eleverna redovisar hur inspiration, idéer, 

formgivning och olika ställningstaganden har påverkat resultatet. Härigenom utvecklas förmågan att 

bedöma, värdera och dra slutsatser av arbetsinsatsen. Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och 

begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra skolämnen. /…/. (Skolverket, 2002, s. 92, 93) 

Att arbeta med redovisning och värdering upplever jag ur elevperspektiv är något som 

eleverna helst inte vill göra. Problematiken kring detta moment framgår av nedanstående 

citat som är hämtat från den nationella utvärderingen i slöjd, NU-03:  

/…/ Värderingsfasen är den del av slöjdprocessen där elevers och lärares bild visar störst spridning. En 

tredjedel av eleverna tar hem sina slöjdarbeten utan någon typ av redovisning. /…/ Vid betygssättningen 

relaterar de flesta lärarna främst till lokalt utformade kriterier och dokument, dock saknas lokala kriterier 

hos en tredjedel av lärarna. Elever och lärare talar sällan om hur det går för eleverna i ämnet. En 

fjärdedel av eleverna uppger att de aldrig samtalar med sin lärare om detta. Ändå upplever eleverna att 

de får rättvisa betyg i slöjd. Betyget sätts oftast av bara den ena av elevernas slöjdlärare, trots att 

direktiven föreskriver att slutbetyget skall vara en sammanvägning av elevens insats i ämnet under hela 

grundskoletiden. (Skolverket, 2005, s. 9, s. 10) 

 

Metod och genomförande 

Min arbetsplats 

Resultatenheten innefattar två skolor varav den skola jag arbetar vid är en F-6 skola med 

sammanlagt 402 elever. Den andra skolan är en F-4 skola som har 248 elever. Sammanlagt 

har båda skolorna 650 elever. Resultatenhetens ledning består av rektor och en biträdande 

rektor. Verksamheten styrs i enlighet med de nationella styrdokumenten, skollagen och 
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läroplanen, Lpo 94, kursplanerna och den kommunala utbildningsplanen.  Övriga 

styrdokument för skolans verksamhet är resultatenhetens arbetsplan samt arbetslagens 

arbetsplaner.  

Det finns ca 120 anställda fördelade på lärare i skola och förskoleklass, pedagoger och 

övrig personal inom fritidshemsverksamheten, elevassistenter, skolmåltidspersonal, 

skolsköterskor, 1 rektorsassistent, 1 vaktmästare. Arbetslagen är organiserade i vertikala 

arbetslag där fritidshemmen är integrerade med skolan både lokalmässigt och pedagogiskt. 

Eleverna är organiserade i åldershomogena grupper/klasser. 

Ur arbetsplanen för 2009-2010 framgår att resultatenheten arbetar för att tillsammans 

skapa lust till ett livslångt lärande i en trygg och trivsam miljö. Verksamheten arbetar för 

en helhetssyn på elever och lärande där varje individ skall få möjlighet att utifrån sina 

förutsättningar och behov utvecklas till kreativa och ansvarskännande människor. Det 

framgår även att personal, elever och föräldrar är delaktiga i verksamhetens utveckling 

samt att den systematiskt utvärderas. 

Ur de prioriterade målen för resultatenheten framgår det att skolan sedan verksamhetsåret 

2006-2007 har elevledda utvecklingssamtal för att ge eleverna ett verkligt inflytande över 

sin utbildning och att de skall känna sig delaktiga. 

Det framgår vidare att skolan varje termin har en temaperiod i syfte att förbereda eleverna 

väl inför att hålla sitt utvecklingssamtal. Under denna temaperiod har eleven ett enskilt 

samtal med sin lärare om mål och måluppfyllelse. Under det samtalet beslutar lärare och 

elev om vilka områden som eleven behöver satsa särskilt på. Det här materialet tar eleven 

därefter med sig till sitt eget utvecklingssamtal med sina föräldrar. Under 

utvecklingssamtalet skriver eleven tillsammans med föräldrarna och läraren elevens 

individuella utvecklingsplan, elevens IUP. Eleven får inför utvecklingssamtalet skriftliga 

omdömen i alla ämnen. 

Av det ovan beskrivna framgår tydligt vårt synsätt och arbetssätt kring IUP, den 

individuella utvecklingsplanen, för varje enskild elev. Eleverna förbereds och arbetar 

målmedvetet för att själva leda sitt eget utvecklingssamtal inför sin/sina föräldrar med 

lärare eller mentor som stöd. Den här arbetsmodellen introducerades under höstterminen 

2006 efter en inspirerande föreläsning av Ann S. Pihlgren. När rektor efteråt frågade om 

det här kunde vara en tänkbar arbetsmodell för vårt rektorsområde var personalen eniga om 

att genomföra det. I det här fallet gick personalen igång på direkten, vi ville inte ens vänta 

utan önskade att börja snarast möjligt. När den nya modellen med utvecklingssamtalen och 

de elevledda samtalen väl introducerades togs det mycket väl emot av elever och föräldrar. 

Resultatenhetens arbetsplan samt de övriga styrdokument som finns enligt läroplanen, Lpo 

94, och kursplanen för slöjd, Kpl 2000, stärker mig i min uppfattning att i denna 

undersökning genomföra en studie där jag på ett aktivt sätt arbetar med reflektion och 

bedömning tillsammans med eleverna. Eleverna vill allra helst arbeta praktiskt under hela 
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lektionspasset. De uppvisar ibland ett motstånd då jag vill inleda lektionen genom att ge 

muntliga instruktioner och förevisa vissa moment för gruppen.  Eleverna är helt 

uppslukade av en ”här och nu” upplevelse varför de blir otåliga om de behöver sitta och 

lyssna, skriva, värdera eller på något sätt redovisa sina resultat. Eleverna befinner sig under 

lektionen stundtals i en ”väntan på hjälp” problematik och för mig som lärare är situationen 

ofta stressig och otroligt intensiv.  

Lisa Björklund Boistrup skriver om hur den formativa bedömningen behöver fånga elevens 

lärandeprocess och beskrivas i ord (Lindberg & Lindström, 2008). Detta är ett samspel 

som sker mellan eleven och läraren. Den här lärandeprocessen kan man se som en kedja i 

tre steg bestående av: händelser – iakttagelser – analys, vilka alla kan dokumenteras. 

Det kan vara svårt att verkligen veta vad en elev kan, däremot är det lättare att veta vilka 

prestationer eleven visat och det här kan i sin tur tala om vilket kunnande eleven har. Det 

positiva i slöjdundervisningen är alla de olika former för kommunikation som sker, vilket 

ger många tillfällen till observationer för mig som lärare. Det jag kan uppleva som ett 

problem är svårigheten att få möjlighet att notera och dokumentera denna process. Tiden 

mellan lektionerna är kort och efter en arbetsdag med flera undervisningsgrupper och 

många elevmöten är det svårt att komma ihåg de reflektioner man haft under dagen och 

velat skriva ned. Lisa Björklund Boistrup betonar vikten av att ta eleverna själva till hjälp i 

arbetet kring dokumentationen (Lindberg & Lindström, 2008). Hon hävdar även 

betydelsen av att elevernas delaktighet i detta arbete är viktigt som ett led i att synliggöra 

elevernas lärandeprocess. Det stimulerar även förmågan till metakognition samt att det 

målrelaterade systemet förordar att eleven ska få insikt i bedömningen. 

Räknat på en heltidstjänst har jag som textillärare ett undervisningsmöte med ca 140 elever 

om 12 grupper à 90 minuter/vecka. Här infinner sig en känsla av att tiden aldrig räcker till 

för att på ett bra sätt dokumentera och bedöma elevernas progression. Denna problematik 

väcker hos mig en vilja att ständigt arbeta för att förbättra undervisningen och 

dokumentationen som berör eleverna, dels för att tydliggöra bättre för eleverna och dels för 

få en bättre uppföljning ur ett lärarperspektiv. Tanken är att jag nu vill introducera ett för 

eleverna nytt arbetssätt där de får ta ansvar för delar av dokumentationen kring sina 

arbetsuppgifter. Dessutom vill jag undersöka elevernas intresse och i vilka situationer de 

reflekterar över ämnet samt om de upplever en förbättring genom det nya arbetssättet. 

 

Aktionsforskning som metod 

Här kommer jag att tänka på Hans-Åke Scherps beskrivning om hur skolutveckling tar sin 

början i upplevda vardagsproblem, och därmed handlar om en problemlösningsprocess 

(Berg & Scherp, 2003). Han skriver att: 

Utifrån konstruktivistisk teoribildning är motorn för lärande och utveckling den obalans som skapas i 

mötet mellan olika perspektiv. I den meningen behövs både ett uppifrån- och ett nerifrånperspektiv där 
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uppifrånperspektivet representeras av läroplaner, skolplaner och kursplaner, medan nerifrånperspektivet 

representeras av lärares respektive elevers erfarenhetsvärld. En utvecklande obalans gynnas av ett 

utmanande möte mellan dessa båda perspektiv. Att begränsa mötet till informationstillfällen, där man 

från central nivå beskriver de gällande målen, har visat sig vara otillräckligt för att åstadkomma ett 

utmanande möte. Det handlar istället om att skapa en dialog där förhållningssättet präglas av lyhördhet 

och vilja att fördjupa sin förståelse av varandras perspektiv. (Berg & Scherp, 2003, s. 29) 

Berge (2000) anser att aktionsforskning har blivit mer intressant i och med 

decentraliseringen av det svenska skolsystemet, vilket inneburit en numera målstyrd skola 

där skolledare och lärare fått ett större ansvar för den lokala pedagogiska utvecklingen. 

Enligt Karin Rönnerman skriver hon att Kurt Lewins arbete kring aktionsforskning på 40-

talet i USA: 

… brukar återges som en cyklisk modell där arbetet utgår ifrån att man a) utifrån egna erfarenheter 

planerar en aktion, b) aktionen genomförs, c) aktionen följs genom att observera vad som händer och d) 

resultatet blir föremål för reflektion som leder vidare till en ny planering. Därigenom kan man säga att 

genom aktionsforskning föds nya frågor som leder till en ny aktion. Ur detta tänkande formades senare i 

pedagogiska sammanhang en spiral. (Rönnerman, 2004, s. 26) 

Pål Repstad beskriver hur arbetet som forskare påverkas av den forskningseffekt som 

uppstår beroende på forskningsfält och dess tillträde. Med forskningseffekt avses hur 

informanterna beteende påverkas av att de känner till att de studeras (Repstad, 2007). 

Karin Rönnerman belyser även detta när hon refererar till Matts Mattssons syn på 

forskarrollen och hur den kan ta sig olika uttryck beroende på vad forskningsfältet består i 

(Rönnerman, 2004). Rönnerman syftar på hur Mattson beskriver relationen mellan 

forskning och utvecklingsarbete som att aktionsforskning kan stå för en praxisorienterad 

kunskapsstrategi där ett möte mellan forskning och utvecklingsarbete sker som föranleder 

till ett utbyte dem emellan. Yates (2004) uttrycker hur aktionsforskning inom undervisning 

inte söker generella sanningar utan istället söker verktyg som fungerar i praktiken. Karin 

Rönnerman skriver om aktionsforskningens betydelse för skolan: 

Aktionsforskning kan därför sägas stödja lärarutbildningskommitténs skrivning om vikten av att 

pedagogiskt yrkesverksamma självständigt ska kunna bedriva utvecklings- och projektarbeten. Genom 

att skapa villkor för lärare att delta i magisterprogram och forskarstudier kan på sikt en lokal expertis 

utvecklas. Därmed kan nya uppgifter och funktioner växa fram. Lärare kan då medverka till att utveckla 

verksamhetens professionella grund och genom olika insatser (handledning, egen forskning, deltagande i 

forskningsprojekt) medverka till kunskapsutveckling i skolan. (Rönnerman, 2004, s. 19, s. 20) 

Det är i denna anda jag vill ta avstamp och genomföra en studie i min praktik. Här vill jag 

inom ämnet slöjd (textil) fortsätta skolans utvecklingsarbete från 2006/2007 kring det 

elevledda utvecklingssamtalet samt införandet av matris som underlag för det skriftliga 

omdömet och bedriva ett utvecklingsarbete kring reflektion som förhoppningsvis kan leda 

till förbättringar. 
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Empiriskt material 

En förstudie, pilotprojekt, genomfördes höstterminen 2008 i samband med ett 

utvecklingsarbete att upprätta en matris i textilslöjd. Den här studiens empiriska material 

består av tre delstudier, vilka genomfördes under vårterminen 2010. Studien utfördes inom 

ramen för den ordinarie undervisningen i textilslöjd i samband med att en aktion 

genomfördes såsom fyra delaktioner vid fyra lektionstillfällen, under fyra veckor i följd. 

Vid de tre första aktionerna har eleverna skrivit loggbok, delstudie 1. Jag som 

undervisande lärare och forskare, i en och samma roll, har också skrivit loggbok. Denna 

loggbok återkommer jag till i kapitel 6, värdering och slutsats. Under den sista aktionen, 

fjärde slöjdtillfället, har eleverna gjort en självvärdering med hjälp av en matris, delstudie 

2, samt att de har besvarat en enkät, delstudie 3. 

 

Urval 

I urvalet till förstudien, pilotprojektet, utgick jag från de elevgrupper som hade erfarenhet 

från de elevledda utvecklingssamtalen. Därmed ingick elever ur år 5 och 6, vilka precis 

hade haft eller stod inför att hålla sina utvecklingssamtal. Detta innebär att studien 

omfattades av totalt 72 elever.  

Empirin i denna aktionsforskningsstudie har genomförts med informanter ur två 

halvklasser i år 6. Detta innebär att totalt 21 elever deltog, varav 12 är pojkar och 9 är 

flickor. Denna grupp utgjorde en lagom stor empiri att hantera i och med att 

undersökningen innefattades av tre olika delstudier. I delstudie 1, bestående av elevernas 

loggböcker från 3 lektionstillfällen, förekom ett visst bortfall p.g.a. elevfrånvaro. Här 

deltog en elev inte alls p.g.a. frånvaro 3 veckor i följd. Detta medförde även att denna elev 

heller inte kunde besvara samtliga frågor i enkäten som avser delstudie 3. Ytterligare 2 

elever deltog inte vid det tredje lektionstillfället av delstudie 1. Informantgruppen ingick 

även som en del i pilotprojektet, vilken genomfördes under hösten 2008, varför de hade 

god kännedom och förförståelse för min forskning. 

 

Etiska aspekter 

I samband med pilotprojektet och denna aktionsforskningsstudie har samtliga informanter 

blivit informerade om forskningsstudien i enlighet med Vetenskapsrådets 

rekommendationer beträffande forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). I och 

med att studien genomförs inom ramen för den ordinarie undervisningen i textilslöjd som 

omfattas av elever i grundskolan har samtycke inhämtats av skolledningen. 

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke 

inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, 

arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då 
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också att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på 

vanlig arbetstid. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9) 

I denna aktionsforskningsstudie, vilken innebar en större undersökning omfattande tre 

delstudier, informerades även vårdnadshavare genom brev, se bilaga 1, som skickades med 

eleverna hem. Dessutom skickades detta brev till respektive vårdnadshavare, via 

SchoolSoft, vilket skolan använder som ett internetbaserat informationssystem till 

personal, elever och föräldrar. Detta gjordes som en säkerhetsåtgärd i det fall eleverna 

glömt lämna det hemskickade brevet eller för de elever som inte var närvarande när 

informationen lämnades. Undersökningen bygger på elevers delaktighet inom ramen för 

den ordinarie undervisningen varför ingen enskild individ pekas ut och därigenom 

garanteras de anonymitet. I redovisningen av resultatet har namnen utelämnats och istället 

ersatts med elev A, elev B, elev C osv. För att bevara elevernas anonymitet har jag i 

uppsatsen utelämnat information om aktuell skola, kommun och ort. Därmed är 

Vetenskapsrådets rekommendationer i enlighet med de forskningsetiska principerna 

beaktade.     

 

Insamling 

Det empiriska materialet består av tre delstudier som genomfördes under våren 2010. Till 

bakgrund för denna studie finns en förstudie, ett pilotprojekt, där en undersökning gjordes 

hösten 2008. Båda dessa studier har skett inom ramen för den ordinarie undervisningen i 

textilslöjd, av mig i rollen som textillärare, på samma skola. Därmed är kontexten för de 

båda undersökningarna desamma, men studierna har skett i olika sammanhang under olika 

förutsättningar. 

Pilotprojektet avsåg att, med delaktighet av eleverna, utarbeta en matris för bedömning i 

textilslöjd i samband med att nya direktiv för skriftliga omdömen skulle införas. Empirin i 

denna undersökning innebar en aktionsforskningsstudie bestående av tre delstudier där 

syftet var att undersöka hur elever bedömer sina kunskaper i textilslöjd och hur aktionen 

kunde fungera som stöd för deras lärande. 

 

Pilotprojekt 

Förstudien, pilotprojektet, genomfördes i samband med att jag deltog i kursen ”Forsknings- 

och utvecklingsarbete” under höstterminen 2008, omfattande 15 högskolepoäng, vid Umeå 

universitet.  Som en del i denna kurs ingick det att planera, genomföra, dokumentera och 

utvärdera ett utvecklingsarbete. Till grund för pilotprojektet förelåg 

Utbildningsdepartementets pressmeddelande den 10 juni 2008 i och med att regeringen 

hade beslutat att skriftliga omdömen skulle ges för samtliga elever i grundskolan från och 

med höstterminen 2008 (Regeringen, utbildningsdepartementet, 2008). Beslutet innebär i 

praktiken att elever och föräldrar från första klass ska få skriftlig information om elevernas 
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kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Denna information ska ges varje 

termin och utformningen av omdömena ska bestämmas av rektor och får vara 

betygsliknande (Regeringskansliet, 2008). 

Regeringsbeslutet av den 9/6 2008 gav till Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att 

stödja införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. I 

enlighet med det beslutet har Skolverket (2008) sedan kommit ut med skriften: Allmänna 

råd och kommentarer - Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen. 

Skolverkets allmänna råd fungerar som stöd där rekommendationer ges för hur skolans 

författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) bör tillämpas. Enligt Skolverkets 

allmänna råd framgår följande: 

I samband med utvecklingssamtalet ska elev och vårdnadshavare få tydlig information om hur elevens 

kunskapsutveckling förhåller sig till läroplanens och kursplanernas mål. Tillsammans ska lärare, elev 

och vårdnadshavare diskutera hur elevens fortsatta lärande ska kunna stödjas och stimuleras. 

(Skolverket, 2008, s. 10) 

Utifrån sitt särskilda ansvar bör rektor 

 ge skolans lärare förutsättningar att skapa ett gemensamt förhållningssätt till arbetet med den 

individuella utvecklingsplanen. (Skolverket, 2008, s. 10) 

 

Skolans lärare bör 

 ha gemensamma rutiner och former för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och 

lärande, 

 utveckla och använda ett gemensamt och sakligt språk i dokumentationen. (Skolverket, 2008, s. 10) 

 

I enlighet med ovan nämnda citat gav kommunen två studiedagar för att implementera de 

nya direktiven till skolverksamheten. Detta skedde i samband med att lärarna inom 

kommunens F-6 skolor gavs tillfälle till föreläsningar med Steve Wretman och Helena 

Moreau om bedömning. Föreläsningarna gav en inblick om styrdokumenten, läroplan, 

kursplaner, mål samt hur förändringar skett över tid. Dessutom belystes begreppen 

summativ, formativ bedömning samt metoder för bedömning. Syftet med föreläsningarna, 

som jag ser det, var att ge en bakgrund med en slags handlingsberedskap och möjliga 

tillvägagångssätt när man skulle införa skriftliga omdömen. 

Därefter har respektive skola jobbat vidare på egen hand med att försöka genomföra 

regeringens beslut. Under höstterminen 2008 pågick det på vår skola arbete gruppvis i 

basämnena där man såg över dokumentationen kring elevernas utvecklingssamtal samt att 

försök gjordes för att skapa ett gemensamt språkbruk och synsätt kring bedömningarna. I 

det här skedet utgick arbetet utifrån att matriser kunde vara en tänkbar modell för de 

skriftliga omdömena. 
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Regeringsbeslutet att införa skriftliga omdömen satte igång en arbetsprocess på skolan 

kring skriftlig information som många av lärarna säkerligen upplevde som jobbig att 

genomföra. Dock kändes diskussionerna på skolan mycket utvecklande i positiv 

bemärkelse. Samtalen berörde inte enbart hanteringen kring de skriftliga omdömena utan 

tangerade också exempelvis språkbruk, begrepp, förmågor och lokala kursplaner. 

Kanhända berodde detta på att vårt arbetssätt kring elevernas IUP och utvecklingssamtal, 

vilken i grunden har en mycket bra struktur och form sedan de elevledda 

utvecklingssamtalen introducerades. 

I momentet att genomföra ett utvecklingsarbete i kursen ”Forsknings- och 

utvecklingsarbete” var syftet att utarbeta en matris i textilslöjd som underlag för ett 

skriftligt omdöme, vilket låg i linje med skolans påbörjade arbete kring skriftliga 

omdömen. Som ett led i arbetet kring matrisen genomförde jag en undersökning med 

elever i år 5 och 6 där jag ville få eleverna delaktiga i denna process. I det här 

sammanhanget var det absolut önskvärt att ett skriftligt omdöme inte tog udden av det fina 

utvecklingsarbete som genomfördes på vår skola 2006-2007, i och med införandet av 

elevledda utvecklingssamtal. Det var väsentligt att den goda atmosfären kring de elevledda 

utvecklingssamtalen fanns kvar även sedan de skriftliga omdömena introducerats. 

Införandet av ”Elevledda utvecklingssamtal” innebär att eleverna under några temaveckor 

förbereder sig genom att granska föregående IUP, läsa, skriva, reflektera, diskutera nya 

mål samt träna inför att hålla sitt eget utvecklingssamtal. Min ansats i utvecklingsarbetet 

var att de skriftliga omdömena med rätt förhållningssätt, innehåll, struktur och framförallt i 

rätt sammanhang skulle kunna fungera som ett bra pedagogiskt verktyg för både lärare och 

elever/föräldrar. 

Utgångsläget för pilotprojektet blev, med draghjälp av kursen ”Forsknings- och 

utvecklingsarbete”, en möjlighet att i praktiken testa ett mindre utvecklingsprojekt vilket 

gav mig lite känslan av vad aktionsforskning handlar om. I syftet att arbeta fram en matris 

för bedömning fanns ett intresse att kombinera ett lärar- och elevperspektiv med fokus på 

förbättring för båda parter. Utifrån min synvinkel som ämneslärare innebär ett 

undervisningsmöte med ca 150 elever varje vecka ett omfattande administrativt arbete 

kring elevernas dokumentation. Genom att göra eleverna delaktiga i processen att arbeta 

fram en matris skulle detta ge dem tillfälle till medverkan ur ett elevperspektiv. Genom 

matrisen skulle elevernas förmågor, kunskapsutveckling synliggöras tydligare för elever 

och föräldrar.  

I pilotprojektet var följande frågeställningar aktuella: 

1. Vilka förmågor ska bedömas? 

2. Hur kan matrisen på ett naturligt sätt förankras till de elevledda 

utvecklingssamtalen? 

 

Eleverna fick vid två slöjdtillfällen olika frågor att ta ställning till. Vid det första tillfället 

samtalade vi först kring kursplanens uppnåendemål i ämnet slöjd för årskurs 5. Jag bad 
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dem att tänka till om vad bedömning kring en elevs förmågor kan innebära. Först var 

förvirringen total bland eleverna. De blandade ihop det med sina egna utvecklingssamtal 

och om vad de kunde i ämnet textilslöjd. Här fick jag bromsa dem och be dem stanna upp 

och lyssna. Jag förklarade återigen att det i det här läget inte handlade om dem själva och 

att det inte handlade om stoffkunskaper i textilslöjd. Så småningom rätade frågetecknen ut 

sig och eleverna började kunna tänka fritt utifrån vad en förmåga i textilslöjd kunde 

innebära. Var och en av dem fick skriva ned vad de kom fram till på ett papper som senare 

lämnades in till mig. 

Inför nästkommande slöjdtillfälle hade jag bearbetat deras texter och jämfört dem med 

kursplanen där jag främst tittade på bedömningens inriktning i ämnet slöjd. I stort sett kom 

jag fram till att eleverna, med lite fantasi från min sida sett, faktiskt kunde identifiera 

förmågor enligt kursplanen. Jag kunde i kursplanens avsnitt om bedömningens inriktning 

utläsa ca tolv förmågor och i hela elevgruppen fann jag samtliga utom fyra stycken. Jag var 

imponerad av dem! Det här tyder på att eleverna, utan att de själva var medvetna om det, 

tränats i kursplaner och målbeskrivningar. Dock ska nämnas att en del elever inte alls tog 

till sig informationen inför uppgiften eller ens brydde sig särskilt mycket. De ville helt 

enkelt inte förstå vad som förväntades av dem varpå de inte bemödade sig mycket alls. 

Efter att ha identifierat elevernas synsätt på vad olika förmågor innebar för dem kunde jag 

gå vidare. Nu diskuterade vi bedömning av förmågor efter textinnehållet i kursplanens 

avsnitt om bedömningens inriktning. Eleverna fick även denna gång skriva hur de 

uppfattade betydelsen av förmågorna i enlighet med bedömningens inriktning efter en 

sammanställning jag förberett till dem. Här förklarade de i egna ord deras uppfattning av 

vad dessa förmågor stod för, i enklare ord som gav dem innebörd och förståelse av orden. 

Med detta ville jag få dem att tänka till, reflektera och i ord de själva förstod försöka 

beskriva ämnets olika kunskapskvalitéer. De insåg nog att en förmåga i ämnet slöjd kan 

ligga långt ifrån t.ex. ”trä tråden i nålen-problemet”, eller att förbereda en symaskin! Det 

här var nog en riktigt god och bra träning för dem. 

Pilotprojektet resulterade i en matris i textilslöjd som arbetades fram med elevdelaktighet 

från slöjdgrupper i år 5 och 6, se bilaga 8. Detta är den första versionen av matris och 

denna har därefter omarbetats några gånger. 

  

Aktionsforskningsstudien 

Utgångspunkter 

Utifrån de problemområden jag kan skönja och har beskrivit i inledningen ville jag i denna 

studie ta utgångspunkten från min praktik och ännu en gång involvera eleverna i ett 

utvecklingsarbete kring reflektion och bedömning. Genom ett reflekterande arbetssätt ville 

jag under en aktion undersöka hur eleverna formativt och summativt bedömer sina 

kunskaper i textilslöjd. Dessutom ville jag undersöka hur aktionen fungerade som stöd för 
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elevernas uppfattning om deras lärande. I och med denna ansats för studien sker 

bedömningen utifrån ett elevperspektiv. Matrisen i textilslöjd har utgjort själva 

utgångspunkten för aktionen.  

Aktionerna genomfördes i fyra steg där de tre första fungerade som ”undervisande” i 

inledningen av lektionerna där fokus lades på tre teman: 

1. Begreppen: material, redskap, metod och teknik 

2. Bedömning av färdiga slöjdprodukter 

3. Kriterier vid bedömning i enlighet med den summativa matrisen 

 

I slutet av lektionens genomförande skrev eleverna i sina loggböcker där de reflekterade 

över dagens arbete kring sina pågående slöjdarbeten och erfarenheter. Under dessa tre 

aktioner har eleverna ägnat sig åt den formativa, processinriktade, bedömningen. Under 

den fjärde aktionen har de arbetat med den summativa bedömningen i samband med att de 

genomfört en självvärdering enligt matrisen samt att de besvarat en enkät som avslutning 

på aktionerna. 

 

Aktionernas syfte 

Slöjdprocessen består av flera olika separata steg som alla tillsammans skapar en helhet där 

eleven ges tillfälle att skapa en slöjdprodukt utifrån en idé till ett färdigt föremål, dvs. från 

ax till limpa. Ett av syftena i aktionerna har varit att fördjupa elevernas ämneskunskaper 

och genom att lägga tonvikten på kunskaper som berör material, redskap, metod och teknik 

har även delar av slöjdprocessen fått särskild bearbetning. Det andra syftet med aktionerna 

har varit att införa ett reflekterande arbetssätt där eleverna fått skriva loggbok som 

avslutning till de genomförda lektionerna. Detta för att ge eleverna ytterligare ett tillfälle 

att bearbeta sina erfarenheter. 

 

Avgränsningar 

Utgångspunkten för denna studie ligger inom ramen för min roll såsom verksam 

textillärare på en F-6 skola. Därmed intar denna studie ett insiderperspektiv (Anderson, 

Herr & Nihlen, 2007; Hasselskog, 2010). Detta medför att allt som skrivs om 

slöjdundervisningen endast beaktar undervisningen inom det textila slöjdområdet, även om 

skolämnet slöjd, enligt kursplanen Kpl 2000, innefattar de båda slöjdmaterialen, trä- och 

metall samt textil (Skolverket, 2002). 

Den aktion som har genomförts, bestående av fyra delaktioner, skedde i samband med 

elevernas ordinarie undervisning i slöjd under fyra veckor i följd. Arbetet kring aktionen 

och matrisen grundar sig därmed endast utifrån min undervisning i textilslöjd och det 

matrisunderlag jag själv har upprättat. Därmed är studien färgad av min erfarenhet inom 

den kontext där jag befinner mig och innebär därför att det endast är i min roll som 

textillärare och forskare på den aktuella skolan samt matrisen i textilslöjd som ligger i 
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fokus. Inga övriga medarbetare på skolan är delaktiga och inga andra förekommande 

matriser på skolan är därmed aktuella i denna studie. 

När IUP-arbetet beskrivs i uppsatsen är även detta område beskrivet utifrån min 

utgångspunkt såsom textillärare under rådande omständigheter. Skolan har ett gemensamt 

förhållningssätt när det gäller arbetet kring den individuella utvecklingsplanen, IUP, 

skriftliga omdömen och matriser. Skillnader kan dock förekomma i och med att 

förhållandena är annorlunda beroende på vilken ålder eleven befinner sig, vilket speglar 

undervisningen. Dessa skillnader kan t.ex. bestå i om lärarna låter eleverna göra en 

självvärdering på matriserna eller inte. Det kan bero på att de yngre eleverna ännu inte är 

redo för detta moment. Dessutom är förutsättningarna olika beroende på 

undervisningsskillnader för ämneslärare och klasslärare. 

 

Definitioner av formativ och summativ bedömning 

Definitionen för formativ bedömning i den här studien tar utgångspunkt ur ett 

elevperspektiv genom att den sätts i samband med empirin som är förankrad till elevernas 

loggböcker – delstudie 1. Ur ett lärarperspektiv har den formativa bedömningen skett i 

samband med att eleverna getts instruktioner och handledning under den pågående 

lektionen (Tholin, 2007). Inom ramen för den här studien har därmed inga skriftliga 

kommentarer, från mig som lärare, givits till eleverna i deras loggböcker. 

Syftet med loggböckerna har varit att eleverna i slutet av slöjdlektionen skrivit om dagens 

arbete och att de därmed fått tillfälle för reflektion kring sitt eget lärande där de tränats i att 

värdera det arbete de utfört när det gäller deras egen slöjdprodukt. Genom detta arbetssätt 

har eleverna själva bedömt sin egen slöjdprocess under dagens lektion. Här har det varit 

intressant att observera hur, om och på vilket sätt eleverna själva kan bedöma sina 

prestationer under lektionen. 

Den summativa bedömningen härleds i undersökningen till en matris i textilslöjd – 

delstudie 2. Denna matris används som ett underlag för skriftligt omdöme i samband med 

elevernas utvecklingssamtal och utgör en summativ bedömning av elevernas förmågor 

under terminen. I textilslöjd gör de äldre eleverna en självvärdering på matrisen och 

därefter gör jag som lärare min bedömning på samma underlag. Detta förfarande ligger i 

linje med skolans policy för skriftliga omdömen och metoden är ett sätt att göra eleverna 

delaktiga i processen inför deras utvecklingssamtal. 

 

Matrisens uppbyggnad 

Matrisen i textilslöjd är sedan den infördes omarbetad några gånger. Inför 

aktionsforskningsstudien reviderades den nyligen, se bilaga 6, och introducerades för 

eleverna som är delaktiga i undersökningen. Varför den reviderades beror på att det kändes 

väsentligt att relatera matrisen i större omfattning till kursplanen för slöjd och avsnittet om 
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bedömningens inriktning då ett av syftena med aktionsforskningsstudien var att öka 

elevernas förmåga att bedöma, vilket därmed har lett till att aktionen synliggjort kriterierna 

på ett nytt sätt för eleverna. 

Matrisen är uppdelad i fem kolumner där den vänstra kolumnen består av förmågor 

relaterade till ämnets karaktär och uppbyggnad. De resterande fyra kolumnerna är indelade 

i fyra nivåskillnader där svårighetsgraden för respektive förmåga successivt stegras. I 

enlighet med skolans policy har dessa kolumner från vänster till höger kallats: 

Har ännu inte nått målen  Har nått målen Har nått målen väl Har nått målen mycket väl 

 

Kolumnen längst till vänster är uppdelad på 13 olika förmågor inom ämnet textilslöjd. 

Några av dessa förmågor kan härledas till slöjdprocessen som består av: idé, planering, 

genomförande och värdering. I matrisen är de definierade till:  

1. Fantasi, idéer och kreativitet 

2. Planera 

3. Genomföra 

4. Reflektera över slöjdprocessen och bedöma arbetet 

 

Utöver slöjdprocessens olika steg är ytterligare fyra förmågor definierade såsom konkreta 

ämneskunskaper inom textilslöjdsämnet: 

 

5. Använda och välja material 

6. Använda redskap 

7. Använda arbetsmetod 

8. Använda teknik 

 

De resterande förmågorna i matrisen består av: 

9. Självständighet 

10. Lösa problem 

11. Eget ansvar 

12. Tålamod, koncentration 

13. Använda ny kunskap och erfarenhet 

 

Att arbeta med slöjd innebär att eleven mycket på egen hand arbetar med sin slöjdprodukt 

varför detta speglar sig i individens förmågor relaterat till eleven själv. Detta fordrar en 

förmåga till självständigt arbete där eleven successivt prövar sina kunskaper att på egen 

hand arbeta vidare. Därtill kommer många situationer då eleven ställs inför problem och 

hur eleven hanterar dessa situationer. Genom att ha förmåga att ta eget ansvar visas hur 

aktivt eleven arbetar. Här prövas elevens förmåga att själv ta ansvar och genomföra sitt 

arbete. I textilslöjd får eleven många tillfällen att lära sig olika tekniker och arbetsmetoder. 

Förmågan att använda ny kunskap och erfarenhet kan därmed omsättas i många andra 

sammanhang när nya och andra slöjdprodukter tillverkas. 
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Genomförande av aktioner 

Loggböcker i samband med aktionerna 1, 2 och 3 

Elevernas loggböcker är skrivna i slutet av lektionerna vid de tre första aktionstillfällena. 

Dessa aktioner syftade till att studera elevernas formativa förmåga, dvs. processinriktade 

förmåga, att bedöma sina textila kunskaper. Inför dessa aktioner hade tre teman 

presenterats för eleverna i syfte att introducera och lära dem olika delar inom ämnet. I den 

första aktionen introducerades de begrepp, vilka utgör fokus för ämneskunskaperna för 

detta tillfälle. Vid det andra tillfället fick eleverna delta i en aktion att bedöma färdiga 

slöjdprodukter där deras förmåga att bedöma tränades. Vid den tredje aktionen 

presenterades de kriterier vid bedömning som är centrala i enlighet med matrisen, vilken 

fungerar som en summativ bedömning (Anderson et al., 2007). 

Den loggbok jag skrivit har skett i efterhand i samband med att jag reflekterat över den 

genomförda aktionen. Här syftade skrivandet till att reflektera över erfarenheter om hur 

aktionen hade gått där även tankar kring lektionens upplägg fungerat samt funderingar över 

planeringen inför nästkommande lektion. 

 

Aktionstillfälle 1 

Lektionen introducerades med att eleverna fick information om aktionsforskningsstudien 

och vad denna syftade till, vilket även fanns dokumenterat i ett brev ställda till elevernas 

vårdnadshavare, se bilaga 1. Detta brev fick eleverna i slutet av lektionen för att ta med 

hem för vidarebefordran till sina föräldrar. Dessutom skickades denna information till 

respektive vårdnadshavare via SchoolSoft, vilket är ett internetbaserat informationssystem 

som skolan numera använder. Denna åtgärd gjordes i den händelse att eleverna glömde att 

lämna brevet de fått via ryggsäckspost samt att samtliga inte närvarade vid 

introduktionstillfället. 

Efter introduktionen inleddes aktionen som vid detta tillfälle behandlade begreppen 

material, redskap, metod och teknik. Dessa är delar inom slöjdprocessen och är 

förknippade med rena ämneskunskaper. Eleverna fick ta del av ett dokument, se bilaga 3, 

som sammanställts inför lektionen där begreppen beskrivits för att kunna ge dem en bild av 

vad som åsyftades med dem. I samband med detta diskuterades begreppen inom gruppen. 

Innan eleverna fick börja det praktiska arbetet med sina slöjdprodukter gavs instruktioner 

om hur eleverna skulle skriva loggbok vid avslutningen av lektionen. Eleverna fick ett A4-

papper där dessa instruktioner framgick, se bilaga 2. 

 

Aktionstillfälle 2 

Lektionen inleddes med en samling där eleverna gavs instruktioner om att dagens aktion 

skulle handla om en övning i att bedöma slöjdföremål. Vid detta tillfälle hade fyra färdiga 
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produkter valts ut för att ge träning i att bedöma några slöjdföremål utförda i olika 

tekniker. Dessa slöjdalster var producerade av elever, varav ett tillhörde en elev i den ena 

gruppen. Denna elev hade godkänt att slöjdföremålet fick användas under aktionen. 

1. Den första slöjdprodukten var en broderad kudde utförd som ett fritt broderi, vilket 

innebär att den ritades efter egen idé och därefter omsattes i olika stygntekniker. 

När broderiet var färdigt monterades den med hjälp av symaskinen till en kudde. På 

så sätt innehöll produkten många olika tekniker och moment och den var 

konstruerad av eleven själv. 

2. Den andra slöjdprodukten som fick utgöra ett exempel i att bedöma var ett gosedjur 

där modellen till denna var kalkerad efter en färdig mall. Arbetet innebar att 

sömnaden skedde med symaskin och var sydd i ett relativt svårarbetat töjbart 

velourtyg. Detta arbete innehöll också många moment där man även behövde sy för 

hand. Slöjdföremålet var ett bra exempel på en produkt skapad av en leverantör där 

arbetet innehöll många olika moment och eleven kunde följa och arbeta efter en 

färdig arbetsbeskrivning. 

3. Det tredje arbetet var en stickad mössa efter en fritt skapad modell. Denna modell 

utgick ifrån mina instruktioner där jag lagt upp maskor och eleven stickat en 

rektangel i rätstickning. Därefter hade maskor plockats upp längs ena långsidan och 

formats till en kulle. Längst ner på mössan plockades även maskor upp som 

stickades i resårstickning för att få en uppvikt kant på mössan. Detta var ett sätt att 

forma mössan på ett bra och enkelt sätt då rektangel stickats lite ojämnt. 

4. Det fjärde elevarbetet representerades av mig själv, vilket jag gjorde under 

lågstadiet. Det var en slöjdpåse där modellen var förutbestämd av läraren och jag 

som elev fått välja tyg och utseende på hur mina initialer skulle broderas (Borg, 

2009). Modellen av slöjdpåse var konstruerad som ett slags förkläde med band att 

knyta runt sig. Den hade broderade initialer och syddes med otroligt många detaljer 

där handsömnad blandats med maskinsömnad.  

Diskussionen som medföljde visningen av produkterna var intressant att följa. Eleverna 

fick efter sin förmåga möjlighet att bedöma slöjdföremålen och sätta ord på tekniker, 

material och metoder. Efter övningen i att bedöma fick eleverna arbeta praktiskt med sina 

egna slöjdföremål och de avslutade lektionen med att dokumentera i sina loggböcker. Även 

denna gång gavs vissa instruktioner för vad eleverna skulle tänka på vid sitt skrivande, se 

bilaga 4. 

 

Aktionstillfälle 3 

Denna aktion handlade om att förbereda eleverna inför kommande IUP-period, vilket 

innebär att eleverna under några veckor förbereder sig inför sitt utvecklingssamtal. 
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Aktionen syftade till att ge eleverna kännedom om kriterierna för den summativa 

bedömningen i enlighet med matrisen (Anderson et al., 2007). Dessa kriterier 

presenterades för eleverna i början av lektionen där tillfälle gavs för diskussion och 

möjlighet att ställa frågor. Kriterierna utarbetades genom att studera kursplanen för slöjd, 

Kpl 2000, där fokus legat på uppnåendemålen, bedömningens inriktning och 

betygskriterierna. 

Utgångspunkten för matrisens nivåer har utgjorts av kriterierna i enlighet med de mål som 

eleven ska ha uppnått för år 5, vilken enligt skolans policy kallats ”har nått målen”. 

Därefter anpassades nivåerna i en successiv progression i ett försök att finna en rimlig nivå 

för kategorin ”har nått målen väl” samt ”har nått målen mycket väl”. 

Efter denna genomgång arbetade eleverna med sina slöjdarbeten för att i slutet av lektionen 

skriva loggbok där några instruktioner kring skrivandet hade presenterats för eleverna, se 

bilaga 5.  

 

Aktionstillfälle 4 

Självvärdering genom en matris. Inför aktionstillfälle 4 hade matrisen reviderats och den 

nya version introducerades för de elever som ingick i aktionsforskningsstudien, se bilaga 6. 

Syftet med att omarbeta matrisen var att i större utsträckning anpassa denna till kursplanen 

i slöjd där uppnåendemålen och avsnittet med bedömningens inriktning särskilt beaktats. 

Eleverna kände till kriterierna i enlighet med matrisen från föregående aktion där dessa 

hade presenterats. 

Aktionen inleddes med att informera eleverna om det förestående IUP-arbetet. Matrisen 

introducerades genom att jag hade en kort introduktion och genomgång där jag förklarade 

matrisens uppbyggnad och struktur. Denna presentation var mest en repetition i och med 

att de kände till matrisen sedan tidigare. Eleverna instruerades om hur de skulle göra 

självvärderingen genom att ringa in eller kryssa för lämplig nivå där eleven själv ansåg att 

han/hon befann sig. I och med självvärderingen fick eleverna tillfälle att summativt 

bedöma sina förmågor.  

Efter att eleverna fyllt i matriserna arbetade de med sina ordinarie slöjdarbeten. Lektionen 

avslutades med att eleverna denna gång fick fylla i en enkät i stället för att skriva loggbok, 

se bilaga 7. 

 

Enkätundersökning. Enkäten genomfördes dels för att utvärdera aktionerna och dels för 

att avsluta aktionsforskningsstudien. Enkäten bestod av 19 frågor där 14 frågor var bundna 

till svarsalternativen ja respektive nej. Övriga 5 frågor var öppna där eleverna med egna 

ord fick skriva sina svar.  
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Enkätens syfte var att ringa in i vilka sammanhang eleverna talar om och reflekterar över 

slöjd och slöjdämnets betydelse för dem. Enkäten belyste även vad eleverna vill göra i 

slöjdundervisningen. Dessutom tog den upp om eleverna ansåg att aktionerna hjälpt dem i 

deras förståelse och kunskapsutveckling i slöjd. Därtill behandlade enkäten om matrisen 

och loggboken hjälpt dem i deras utveckling. Den fungerade även som en slags avstämning 

över om eleverna upplevde att aktionerna och matrisen hjälpt dem i deras förmåga att 

bedöma sina kunskaper i textilslöjd. Enkäten var i sina frågeställningar inriktad på följande 

fem teman: 

1. Elevernas reflekterande kring slöjd, i vilka sammanhang och med vilka de 

talade/tänkte på slöjd samt deras inställning till ämnet. 

2. Elevernas uppfattning om vad de lärt sig i textilslöjd sedan ämnet introducerades 

för dem i år 3 samt om det fanns något speciellt de ville lära sig eller göra. 

3. Deras uppfattning om de var informerad om skolans lokala kursplan i textilslöjd 

och om matrisen hjälpt dem att förstå den lokala kursplanen bättre. 

4. Om eleverna förstod matrisen samt om denna hjälp dem att inse vad de bör 

utveckla. 

5. Om aktionerna och loggboken hjälpt eleverna i att utveckla deras egen förståelse 

och lärande. 

 

Ramverk för tolkning och bearbetning av empirin 

Empirin som genomförts härrör sig från fyra aktioner och består av loggböcker från elever, 

lärare/forskare samt elevernas självvärdering och elevernas deltagande i en 

enkätundersökning. Loggböckerna skrevs i samband med de tre första aktionerna. Vid det 

fjärde aktionstillfället gjorde eleverna dels en självvärdering med hjälp av en matris samt 

dels besvarade en enkät. I framställningen av resultaten redovisas empirin såsom 3 olika 

delstudier, elevernas loggböcker, elevernas självvärdering enligt matrisen samt enkäten. 

Loggboken jag själv fört i samband med de 3 första aktionerna har fungerat som stöd under 

aktionerna och värderingsfasen varför denna inte redovisas separat i detta kapitel utan 

ingår som en del i värderingen i kapitel 6. 

I bearbetningen av empirin har jag, i pragmatismens anda, tagit hjälp av Vygotskys tankar 

om lärande såsom ett analysredskap. Vygotsky gav sin teori namnet ”kultur-historisk 

psykologi”. (Strandberg, 2006, s. 12) I sina texter förklarar han hur psykologiska processer 

kan förstås. Dessa processer handlar inte bara om vad som sker i huvudet på en och samma 

person utan desto mer om vad som händer mellan huvuden på flera människor, i 

samverkan med varandra. Vygotsky menade att allt lärande bygger på aktiviteter, både inre 

och yttre, och att dessa i sin tur leder till utveckling (Strandberg, 2006). Vygotsky menade 

att psykologiska processer såsom tänkande, talande, läsande, problemlösande, lärande, 

emotioner och vilja skall förstås som aktiviteter – att det är i vårt praktiska liv genom 

dagliga aktiviteter som dessa psykologiska processer har sin grund. Det vi gör är med 
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andra ord styrande för vår utveckling. Dessa aktiviteter kännetecknas av att de sker inom 

olika sociala, medierade, situerade och kreativa sammanhang (Strandberg, 2006). 

Människan är en del av omvärlden i och med att omgivningen genom intryck och påverkan 

gör att människan själv bildar ett meningsskapande sammanhang av dessa stimuli. Här är 

både människan och omgivningen stadd i en ständig förändringsprocess. Leif Strandberg 

citerar Vygotsky i sin bok, Vygotsky i praktiken, med anledning av hur barnet aktivt skapar 

mening genom sitt aktiva deltagande: 

 From the very first days of the child´s development his activities acquire a meaning of their own in a 

system of social behaviour and, being directed to definite purpose, are refracted through the prism of 

the child´s environment. (Vygotsky, 1978, s. 30) 

Med hjälp av sin egen kreativitet och från de yttre stimuli som människan tar in bygger 

han/hon därefter vidare i egna inre processer. Genom stimulans och aktiva handlingar 

utvecklas människan successivt i sitt lärande och får alltmer kunskap. De psykologiska 

processerna hos människan är sammanlänkade i ett sammanhang i kombination med de 

kulturella artefakterna, vilka i sin roll av verktyg fungerar som medierande stimuli. I boken 

Mind in Society relateras till hur en sådan stimulus och responsprocess sker med hjälp av 

det medierande verktyget, vilket åskådliggörs med en triangel som symboliserar denna 

aktivitet. (Vygotsky, 1978, s. 40) Strandberg använder nedanstående triangel i sin tolkning 

där han beskriver hur den nedre vänstra vinkeln utgörs av subjektet (människan), den högra 

nedre vinkeln motsvarar objektet (världen) samt triangelns topp som utgör verktyget 

(artefakter). Den här triangeln ger en bild av hur människans relation till omvärlden 

därmed är indirekt, dvs. medierad. (Strandberg, 2006, s. 81) 

 

verktyg 

 

 

 

  

 

  subjekt objekt 

Figur 4.1 visar Leif Strandbergs tolkning av triangeln ur Mind in Society. (Vygotsky, 1978, s. 40)  

 

Vygotsky menade att dessa verktyg, artefakter, fungerar som en slags medierad stimuli där 

dessa ingår i historiskt sammanhang. Produkterna kan aldrig vara neutrala och anonyma i 

och med att de är skapade av människor från sin tid, med de färdigheter och kunskaper 
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som de människorna besatt vid den tidpunkten. På så sätt har den tidens människor med 

hjälp av sin förmåga, sinne för estetik och känslor överfört och materialiserat denna 

kunskap i konkreta föremål som ger innebörd för människor i en tid som kommer efter. I 

och med detta bekräftas talesättet att ”tingen talar” och skapar för mig en sanning.  

Vygotskys sätt att se på relationen mellan subjekt, objekt och verktyg vill jag överföra till 

min tolkning av empirin. Här vill jag återanknyta till Höghielms metafor i kapitel 1, om 

den kinesiska asken. Genom att använda motsvarande triangel vill jag istället byta ut 

begreppen subjekt, objekt och verktyg till vad, hur och varför. Här får varje begrepp 

representera ett tema som inrymmer ett antal kriterier för bedömning när det gäller empirin 

av delstudie 1 avseende elevernas loggböcker samt delstudie 2, vilken härrör till elevernas 

självvärdering enligt matrisen. 

Kriterierna för bedömning utgörs av matrisen, se bilaga 6. Matrisen består av 13 förmågor 

nämnda i en lodrät ordning där denna ordningsföljd utgör en struktur och uppbyggnad, 

vilka för mig relaterar till en slags logik när det gäller ämnets kursplan, Kpl 2000, där 

slöjdprocessen är en central del för ämnet. Av den anledningen utgår matrisen vid 

slöjdföremålets utgångspunkt, idén, för att sedan komma till planering av produkten och 

därefter själva genomförandet av denna. Därefter följer förmågorna att använda sig av 

material, redskap, arbetsmetod och teknik. Här relaterar begreppen till användning av 

textila material, redskap och metoder som används vid själva genomförandet av produkten 

samt vilken textil teknik som använts. De återstående begreppen härrör sig till elevens 

individuella utveckling vilka är; självständighet, lösa problem, eget ansvar, 

tålamod/koncentration, reflektera över slöjdprocessen och bedöma arbetet, använda ny 

kunskap och erfarenhet. 

 

Tema: VAD – HUR – VARFÖR 

Matrisens 13 förmågor utgör kriterier, vilka jag nu delar in i två kategorier enligt 

begreppen produktkriterier och processkriterier, vilka Lars Lindström relaterar till i sitt 

kapitel om kognitiva matriser i boken Slöjda för livet (Borg & Lindström, 2008). 

Denna metod att använda sig av produkt- och processkriterier vill jag nu omsätta i enlighet 

med Lars Lindströms (Borg & Lindström, 2008) modell för indelning av kriterier där 

produktkriterierna består av en VAD kategori samt där processkriterierna består av två 

kategorier: HUR och VARFÖR. Kategorin för processkriterierna delas in i två grupper med 

anledning av att den ena avser processen kring produktens genomförande samt att den 

andra består av individens egen utveckling under processens gång. 

 

 



37 
 

Tabell 4.2 Tabellen beskriver hur temana VAD – HUR – VARFÖR delats in under kategorierna för 

produkt- respektive processkriterier enligt Lars Lindströms modell (Borg & Lindström, 2008). 

 

Produktkriterier 

 

Processkriterier 

 

VAD 
 

Relaterade till produktens estetiska 

uttryck och hantverksmässiga 

utförande 

 

Fantasi, idéer och kreativitet 

Använda och välja material 

Använda teknik 

 

 

HUR 
 
Relaterade till produktens 

genomförande 

 
 

Planera 

Genomföra 

Använda redskap 

Använda arbetsmetod 

 

 

VARFÖR 
 

Relaterade till individens egen 

utveckling 

 

 

Självständighet 

Lösa problem 

Eget ansvar 

Tålamod/koncentration 

Reflektera över slöjdprocessen och 

bedöma arbetet 

Använda ny kunskap och 

erfarenhet 
 

 

Denna tabell fungerade som analysredskap (Ryen, 2004) i min tolkning av empirin när det 

gäller delstudie 1 avseende elevernas loggböcker samt delstudie 2 avseende elevernas 

självvärdering. Genom att arbeta i enlighet med tabell 4.2 fann jag en struktur att bearbeta 

empirin där jag kunde följa respektive elevs dokumentation bestående av loggbok och 

självvärdering genom samtliga 4 aktioner. 
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KAPITEL 5: RESULTAT 

Hur bedömer eleverna sina kunskaper i textilslöjd under en aktion? 

Elevers loggböcker – delstudie 1 

I bearbetningen av delstudie 1 började jag med att skriva av elevernas handskrivna 

loggböcker. Detta gjorde jag med anledning att jag på ett konkret och enkelt sätt skulle 

kunna sammanfoga samtliga elevers kontinuerliga skrivande under en och samma individ. 

Därefter började jag skriva om materialet efter ovan nämnda analysmodell där jag 

granskade hur, om och på vilket sätt eleverna skrivit. Jag förde in denna omtolkning av 

elevernas dokumentation under de tre huvudkategorierna, vilka kallades för tema: vad, hur 

och varför. Under varje huvudkategori fanns respektive nedanstående kriterier enligt tabell 

5.1. Bearbetningen har varit omfattande, men den ger absolut en klar bild av hur eleverna 

bedömer sig själva. I det följande beskriver jag, enligt min tolkning, hur respektive elev 

dokumenterat i sin loggbok där jag fört in de typiska dragen för varje kategori. Jag har här 

fört samman samtliga aktioners skrivande för varje individ. 

 

Tabell 5.1 Elevernas loggböcker från aktion 1, 2 och 3 har nedan sammanfattats per elev. Deras 

skrivande har vid bearbetningen delats in i respektive tema VAD – HUR – VARFÖR. Under varje 

tema har förmågorna i matrisen använts, vilka utgör kriterierna. I tabellhuvudet har namnen för 

dessa förmågor kortats ned pga. utrymmesskäl. Ett kortfattat sammandrag respresenterar 

redovisningen av elevernas loggböcker.  

 

Elevernas loggböcker 

VAD 

Fantasi, material, teknik 

HUR 

Planera, genomföra, 

redskap, metod 

VARFÖR 

Självständighet, lösa 

problem, eget ansvar, 

tålamod/koncentration, 

reflektera över 

slöjdprocessen/bedöma 

arbetet, ny kunskap 

och erfarenhet 

ELEV  

A 

Nämner kortfattat om 

produkt och material, 

nämnvärt tekniken 

enligt talesättet sy i 

stället för 

Har förmåga att beskriva 

redskap, arbetsmetod och 

genomförande. 

Eleven upplever inte ha 

lärt sig något nytt. 
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maskinsömnad. 

ELEV 

B 

Förmåga att beskriva 

teknik och produkt. 

Skriver inget om 

material. 

Beskriver mycket kort om 

arbetsmetoden. 

Nämner inget om egen 

utveckling. 

ELEV 

C 

 

Nämner kortfattat om 

produkt och material. 

Använder talesättet 

sy  för tekniken 

maskinsömnad. 

Har god förmåga att 

beskriva genomförande, 

användning av redskap och 

arbetsmetod. 

Nämner lite reflektioner 

vid två aktioner, mer 

allmänt samt att eleven lärt 

sig hur man syr en 

framficka under aktion 3. 

ELEV 

D 

Har förmåga att 

beskriva produkt, 

teknik, material. 

Eleven nämner även 

att ett okänt material 

använts. 

Beskriver arbetsmetod, 

redskap i alla tre aktioner. 

Reflekterar omfattande om 

aktion 2 och 3, ej den 

första, om erfarenheterna 

under lektionen. Problem 

som uppstått och lärdomar 

t.ex. om hur man avslutar 

handsömnad på ett bra sätt. 

ELEV 

E 

Förmåga att förklara 

sin produkt på ett 

beskrivande sätt. 

Nämner tekniker 

enligt talesättet sy 

istället för 

maskinsömnad.  

Nämner inget om 

material förutom 

bomull (syntetvadd). 

Förmåga att beskriva 

metod och genomförande. 

Nämner endast symaskin 

såsom redskap. 

Förmåga att uttrycka hur 

eleven lärt sig att sy i 

töjbart tyg, med sick-

sacksöm under aktion 2. 

ELEV 

F 

Eleven benämner 

vilken produkt som 

utförs. Skriver inte 

något om material. 

Beskriver endast 

tekniken enligt 

talesättet sy istället 

för maskinsömnad. 

Nämner inget om redskap 

eller arbetsmetod. 

Eleven upplever sig ha 

utfört mer än prestationen 

är. Anger inte något 

specifikt om vad eleven 

lärt sig. Eleven uttrycker: 

”Jag har lärt mig det 

vanliga.” 

ELEV 

G 

Beskriver endast 

teknik. Nämner inget 

om produkt, material. 

Beskriver endast redskapet, 

inget om arbetsmetod eller 

hur redskapet har använts. 

Eleven upplever inte ha 

lärt sig något. 

ELEV 

H 

Förmåga att beskriva 

materialet mycket 

omfattande med ord 

om känsla och 

utseende och korrekt 

material.  Nämner 

även produkten, men 

Beskriver arbetsmetod och 

genomförande omfattande. 

Nämner i förbigående, 

genom arbetsmetoden, hur 

redskapet använts. Har 

även förmåga att beskriva 

planering av 

nästkommande 

Beskriver reflektioner om 

övningen i att bedöma där 

eleven specifikt noterat hur 

välarbetade stygnen var 

broderade på kudden (det 

fria broderiet). Förmåga att 

bedöma sin egen produkt: 

”Den blev riktigt fin!” 



40 
 

inte tekniken. slöjdprodukt. Eleven upplever inte ha 

lärt sig något särskilt. 

ELEV 

I 

Förmåga att benämna 

produkt, material och 

känsla för materialet. 

Nämner inget om 

tekniken. 

Beskriver redskapen, 

arbetsmetoden och 

planering. 

Nämner reflektioner under 

aktion 2 och 3. Lärdom om 

hur man nålar en 

snedremsa. 

ELEV 

J 

Förmåga att benämna 

produkt, material. 

Inget om tekniken. 

Förmåga att beskriva 

metoderna ingående. 

Beskriver redskapen bra. 

Beskriver även planering 

av nästa slöjdprodukt. 

Förmåga att reflektera om 

samtliga aktioner där 

erfarenheterna beskrivs, 

särskilt aktion 2 och 3. 

Eleven reflekterar över hur 

eleven lärt sig hur man gör 

mallar och smygstygn 

bättre. Eleven skriver att i 

övrigt har inte eleven lärt 

sig något mer. Under 

aktion 3 framkommer även 

reflektioner om aktionen 

med kriterierna enligt 

matrisen där eleven inte 

har några speciella tankar 

om dessa.  

ELEV 

K 

 

Beskriver teknik och 

material kortfattat. 

Inget om produkt 

eller om hur 

lapptekniken sys med 

hjälp av 

maskinsömnad. 

Nämner redskap kortfattat. 

Inget om arbetsmetod eller 

genomförande. 

Reflekterar i aktion 2 och 

3, däremot inte om den 

första. Beskriver under 

aktion 2 om problem som 

uppstått under lektionens 

gång och att detta tog tid. 

Reflekterar om den tredje 

aktionen som att det var 

tråkigt och att eleven inte 

lärt sig något. 

ELEV 

L 

 

Mycket god förmåga 

att beskriva teknik, 

produkt och material. 

Eleven har god förmåga att 

beskriva arbetsmetod, 

redskap samt kan beskriva 

planering av arbetet genom 

att arbeta med två projekt 

parallellt och att en bok 

tagits med hemifrån för det 

ena projektet. 

Reflekterar inte under 

aktion 1. Aktion 2 

beskriver eleven om att ha 

ett arbete på gång vid sidan 

av, medan eleven väntar på 

hjälp. Reflekterar om hur 

eleven lärt sig att kalkera 

från papper till tyg. Aktion 

3 beskriver eleven att 

matrisen inte är svår att 

förstå samt hur eleven lärt 

sig följa en 

stickbeskrivning. 

ELEV    
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M 

Deltog 

ej 

under 

aktion 

1, 2, 3 

  

ELEV 

N 

Deltog 

ej 

under 

aktion 

3 

Eleven har god 

förmåga att beskriva 

produkt, teknik och 

material. 

Förmåga att beskriva 

redskap, arbetsmetod och 

genomförande. 

Reflekterar om 

erfarenheter under aktion 

2. Upplevde problem med 

tygvalet, vilket slog 

igenom färgmässigt, varför 

sömnsmånen fick klippas 

ned (trappas).  Reflekterar 

även om aktionen i att 

bedöma var bra. 

ELEV 

O 

 

Har förmåga att 

beskriva produkt, 

material, teknik. 

Förmåga att beskriva 

redskap, genomförande och 

arbetsmetod. Planering 

över nytt slöjdprojekt 

framkommer under aktion 

3. 

Reflekterar över alla 

aktioner/lektioner. Kring 

problem, känslor för 

arbetet samt hur eleven lärt 

sig att sy smygstygn.  

ELEV 

P 

Beskriver kortfattat 

om produkt, material 

samt teknik. 

Förmåga att beskriva 

redskap, arbetsmetod och 

genomförande. Kan 

förklara varför metoden 

sick-sack används. 

Reflekterar över aktion 1 

och 2, inte 3. Beskriver hur 

eleven använt fel metod 

och korrigerar detta. 

Beskriver hur det 

omfattande arbetet kring 

pyjamaströjans planering 

gjort att eleven inte 

upplever ha lärt sig något 

speciellt. 

ELEV 

Q 

Deltog 

ej 

under 

aktion 

3 

Har god förmåga att 

beskriva produkt, 

material och teknik. 

Har förmåga att beskriva 

redskap, arbetsmetod och 

genomförande. 

Eleven reflekterar över 

aktion 1 och 2 då eleven 

närvarade. Beskriver 

ordentligt metod och rätt 

teknik samt känslor för 

produkten och lärdomar i 

samband med att rita av 

mallen. 

ELEV 

R 

Förmåga att beskriva 

produkt, teknik. Är 

bäst på att reflektera 

över materialet som 

noga beskrivs 

estetiskt. Det tänkta 

utseendet på 

Reflekterar mycket kort 

om redskap och metod.  

Beskriver bäst om 

produktens utseende, idén, 

hur den ska se ut och var 

den ska vara när den är klar 

samt känslorna för den. 

Reflekterar kort om ett litet 

slöjdprojekt som även detta 



42 
 

produkten beskrivs 

och ritas även. 

beskrivs utseende- och 

färgmässigt. 

ELEV 

S 

 

Förmåga att beskriva 

produkt, material och 

teknik, men inte hur 

lapptekniken sys 

(maskinsömnad). 

Beskriver mycket kort om 

redskap och metod. 

Reflekterar över aktion 2 

och 3. Beskriver hur 

produkten ändrades från 

underlägg till kudde samt 

över lärdomar över detta 

och över metoden att 

sprätta. 

ELEV 

T 

Förmåga att beskriva 

produkt, material och 

teknik. 

God förmåga att beskriva 

redskap, arbetsmetod och 

genomförande. Benämner 

raksöm för ”rakstygn”. 

Reflekterar under aktion 2 

och 3, inte 1. Beskriver 

känslor för produkterna 

samt lärdomen i att göra en 

boll. Reflekterar över 

matrisens kriterier och att 

eleven inte har lärt sig 

något nytt. 

ELEV 

U 

 

Förmåga att beskriva 

produkt, material och 

teknik, särskilt under 

aktion 1. 

Förmåga att beskriva 

redskap och arbetsmetod 

samt genomförande. 

Benämner metoden med 

korsstygn, vilket inte är 

korrekt namn för metoden. 

Eleven avsåg sick-sack, 

vilket var det som utfördes. 

Det framgår inte av 

loggboken, i det 

sammanhanget, att detta 

genomfördes med hjälp av 

symaskinen, vilket hade 

varit lättare att förstå vid 

läsningen. 

Reflekterar endast under 

aktion 3. Beskriver 

erfarenheterna och vad 

eleven tyckte samt 

genomförandet. Eleven 

reflekterar över 

bedömningen, matrisen och 

enkäten och anser inte ha 

lärt sig något. 

 

 

Elevernas självvärdering enligt matrisen – delstudie 2 

Matrisen användes av eleverna under aktion 4 i syfte att de skulle få tillfälle att göra en 

självvärdering, se bilaga 6. Kriterierna hade eleverna fått kännedom om veckan innan, 

under aktion 3. Denna matris nyttjades senare av mig, i rollen som undervisande lärare, där 

jag lämnade min bedömning och eleven därefter tillhandahöll inför sitt utvecklingssamtal. 

På så sätt hade eleverna, på ett och samma underlag, gjort en summativ självvärdering samt 

erhållit min summativa bedömning av elevens förmågor. 

Logiken i matrisens uppbyggnad har tidigare redovisats i kapitel 4. Av denna redogörelse 

framgår att matrisen i lodrät riktning består av 13 förmågor, vilka tar upp kunskaper inom 
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ämnet och slöjdprocessen samt förmågor som härrör till elevens egen individuella 

utveckling. I vågrät riktning har respektive förmåga graderats med en ökad svårighetsgrad 

om fyra olika nivåer från vänster till höger. Denna skala av ökad svårighetsgrad anges i 

nivåerna: 

 Har ännu inte nått målen Har nått målen Har nått målen väl Har nått målen mycket väl  

 

 

Dessa nivåer är benämnda i enlighet med skolans policy att samtliga matriser inom alla 

ämnen skall använda de nivåbegreppen. Vid bearbetningen av materialet har jag 

sammanställt samtliga elevers bedömningar där respektive elevs bedömning av varje 

förmåga framgår. I arbetet att sammanställa elevernas självvärdering enligt matriserna 

samt tolka och bearbeta materialet har jag använt mig av analysredskapet med de tre 

temana VAD – HUR - VARFÖR. Detta innebär att jag i min tolkningsframställning 

grupperade om förmågorna till respektive tema. Detta underlättade vid det tillfället att följa 

respektive elevs sätt att reflektera och bedöma sina kunskaper från delstudie 1 parallellt 

med delstudie 2. 

 

I presentationen enligt nedanstående tabeller redovisar jag den totala sammanställningen av 

samtliga elevers självvärdering under respektive förmåga i relation till temana VAD – HUR 

– VARFÖR. Jag redovisar förmågorna på den vågräta linjen där det ovanför respektive 

stapel framgår hur många elever som svarat på just den nivån. Staplarna består av 

matrisens fyra olika nivåsteg enligt ovan. Dessutom består tabellen av ytterligare två 

staplar, beroende på att några elever ansett sig ligga mitt emellan två nivåer, vilka är; 

Har nått målen – Har nått målen väl Har nått målen väl – Har nått målen mycket väl 

 

Ytterligare en stapel finns med beroende på att eleverna utelämnat en självvärdering för 

just den förmågan. Detta är troligtvis ett misstag från elevens sida, men i 

tolkningsprocessen och i nedanstående redovisning har jag tagit med detta för att redogöra 

exakt hur eleverna fyllt i matriserna. Denna redovisar jag såsom;  

Har inte fyllt i 

 

Det totala antalet elever utgör i tabell 5.2, 5.3, 5.4 samt 5.5 alltid 21 st.  
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Tabell 5.2 Elevernas självvärdering enligt matrisen för temat VAD. Dessa 3 förmågor är relaterade till slöjdprodukten. 

Förmågorna är förkortade till endast ett ord av utrymmesskäl. Nivåerna för hur eleverna värderat sina förmågor är 

numrerade från 1-7 och skall läsas från vänster till höger. Antalet svar på respektive nivå framgår ovanför varje stapel. 

Totalt antal elever = 21 st. 

 

 

Tabell 5.3 Elevernas självvärdering enligt matrisen för temat HUR. Dessa förmågor är relaterade till arbetsprocessen 

vid genomförandet av slöjdprodukten. Förmågorna som ingår i temat HUR är fyra stycken och framgår av tabellen. 

Nedan är de dock förkortade till endast ett ord av utrymmesskäl. Nivåerna för hur eleverna värderat sina förmågor är 

numrerade från 1-7 och skall läsas från vänster till höger. Antalet svar på respektive nivå framgår ovanför varje 

stapel. Totalt antal elever = 21 st. 

 

0 0 0

4

6
7

0

2 2

16

12

9

0
1 1

0 0

2
1

0 0

FANTASI MATERIAL TEKNIK

Tema - VAD - relaterat till slöjdprodukten

1. Har ännu inte nått målen 2. Har nått målen 3. Nått målen/Nått målen väl

4. Har nått målen väl 5. Nått målen väl/Mycket väl 6. Har nått målen mycket väl
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4. Har nått målen väl 5. Nått målen väl/Mycket väl 6. Har nått målen mycket väl

7. Har inte fyllt i
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Tabell 5.4 Elevernas självvärdering enligt matrisen för temat VARFÖR. Dessa förmågor är relaterade till individen 

vid genomförandet av slöjdprodukten. Förmågorna som ingår i temat VARFÖR är sex stycken varav tre framgår av 

denna tabell. Nivåerna för hur eleverna värderat sina förmågor är numrerade från 1-7 och skall läsas från vänster till 

höger. Antalet svar på respektive nivå framgår ovanför varje stapel. Totalt antal elever = 21 st. 

 

 

Tabell 5.5 Elevernas självvärdering enligt matrisen för temat VARFÖR. Dessa förmågor är relaterade till individen 

vid genomförandet av slöjdprodukten. Förmågorna som ingår i temat VARFÖR är sex varav resterande tre framgår 

av denna tabell. Nedan är de förkortade till endast ett ord av utrymmesskäl. Nivåerna för hur eleverna värderat sina 

förmågor är numrerade från 1-7 och skall läsas från vänster till höger. Antalet svar på respektive nivå framgår 

ovanför varje stapel. Totalt antal elever = 21 st. 

 

0
1 1

4

8 8

2

4

0

14

8
9

0 0 0
1

0

3

0 0 0

SJÄLVSTÄNDIGHET LÖSA PROBLEM EGET ANSVAR

Tema - VARFÖR - relaterat till individen
1. Har ännu inte nått målen 2. Har nått målen 3. Nått målen/Nått målen väl

4. Har nått målen väl 5. Nått målen väl/Mycket väl 6. Har nått målen mycket väl

7. Har inte fyllt i

0 0 0

9

11

5

1
0

1

10 10

15

1
0 00 0 00 0 0

TÅLAMOD REFLEKTERA NY KUNSKAP

Tema - VARFÖR - relaterat till individen
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7. Har inte fyllt i
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Hur fungerar aktionen som stöd för elevernas reflektioner och 

bedömningar av sina kunskaper i textilslöjd? 

Enkät om elevernas uppfattning i några frågor om textilslöjd – delstudie 3 

Enkäten bestod av 19 frågor varav 14 av dem var bundna frågor med svarsalternativen ja 

respektive nej, se bilaga 7. Resterande 5 frågor var öppna där eleverna med egna ord fick 

skriva svar. Vid sammanställningen av enkäten skrev jag in samtliga elevers svar där jag 

dessutom skrev in hur respektive elev svarade på respektive fråga. Genom olika 

bearbetningar antog så småningom resultatet i form av tabeller. Under den processen 

framgick det av materialet att eleverna, trots svarsalternativen ja och nej, i några fall valde 

att lägga sig mitt emellan. Detta har gjort att jag i redovisningen av resultatet har lagt in 

även dessa för att samtliga elevers svar skall framgå så korrekt som möjligt.  

 

Tabell 5.6 Tabellen visar en redovisning av de 6 första frågorna vilka var bundna frågor med 

svarsalternativen JA respektive NEJ. När eleverna lämnat in enkäten visade det sig att flera av dem 

själva kommit på alternativet att lägga sitt svar mellan ja respektive nej varför alternativet Eget 

framgår i en egen kolumn och anger dessa elevers svar. 

 Ja Eget  Nej 

1. Är textilslöjden ett viktigt ämne för dig? 16 2  3 

2. Berättar du om ditt slöjdarbete för familjen? 15 3  3 

3. Pratar du med dina vänner om ditt slöjdarbete? 7 2 12 

4. Tänker du på ditt slöjdarbete på din fritid? 8 2  11 

5. Arbetar du med något textilt på din fritid? 6 2  13 

6. Har du lärt dig mycket sedan du började med 

textilslöjd i år 3? 21 0  0 

 

 

Tabell 5.7 Tabellen visar en redovisning av fråga 7, vilken var en öppen fråga. Eleverna svarade 

med egna ord och nedan följer en sammanfattning av deras svar. 

 Elevernas svar 

7. Kan du ge exempel på vad du har lärt dig? 1 elev utelämnar att svara. 

  2 elever svarar nej. 

 1 elev ger exempel på en textil produkt. 

Övriga ger många exempel på flera textila 

tekniker såsom: 

”Jag har lärt mig många tekniker och 

metoder.” 

”Symaskin, sticka, korsstygn, lappteknik.” 

  ”Sticka, sy, brodera, handsömnad.” 

  ”Allt jag kan nu.” 

De allra flesta ger exempel på textila tekniker, 

varav några nämnde metoder. 
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Tabell 5.8 Tabellen visar en redovisning av de 7 följande frågorna, fråga 8-14, vilka tar upp den 

lokala kursplanen och matrisen. Dessutom behandlar frågorna temat för aktion 1, 2 och 3. När 

eleverna lämnat in enkäten visade det sig att flera av dem själva kommit på alternativet att lägga 

sitt svar mellan ja respektive nej varför även alternativet Eget representerar deras svar. En elev 

har utelämnat att svara på några frågor varför det totala antalet svar i vissa fall utgörs av 20 

istället för 21 elever. 

 Ja Eget  Nej 

8. Är du informerad om skolans kursplan 

 för textilslöjd? 17 0 4 

  

9. Har kursplanen för textilslöjd blivit tydligare 

  för dig sedan matrisen kom? 15 1 4  

 

10. Tycker du att matrisen i textilslöjd är lätt att förstå? 19 1 1 

   

11. Anser du att din förståelse och kunskap om  

 material, redskap, metod och teknik 

 har utvecklats sedan min undersökning  

 introducerades? 13 3 4 

 

12. Tycker du att din förståelse och kunskap i 

 att bedöma har utvecklats genom studien? 19 0 1 

 

13. Har du idag större förståelse och kunskap om 

 vad kriterier vid bedömning innebär? 15 1 4 

 

14. Har matrisen i textilslöjd hjälpt dig att förstå 

 vilka förmågor du bör utveckla?  17 2 2 

 

 

Tabell 5.9 Tabellen visar en redovisning av fråga 15, vilken var en öppen fråga. Eleverna svarade 

med egna ord och nedan följer en sammanfattning av deras svar. 

 

 Elevernas svar 

15. Vad tycker du att du behöver utveckla? 2 elever svarar inte. 

 5 elever svarar att de inte vet. 

6 elever uppger att de kan utveckla sina textila 

tekniker såsom sticka, handsömnad, 

maskinsömnad. 

 1 elev nämner metoden att nåla. 

2 elever anger att de kan bli bättre på allt. 

5 elever anger andra förmågor såsom:  

 ”Lyssna, jobba bättre.” 

 ”Jobba mer självständigt.” 

”Vara mer noggrann med mitt arbete och inte 

tappa arbetslusten.” 

”Att inte vara så petig, jobba snabbare.” 

 ”Finkänslan är det.” 
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Tabell 5.10 Tabellen visar en redovisning av fråga 16, vilken var en öppen fråga. Eleverna svarade 

med egna ord och nedan följer en sammanfattning av deras svar. 

 Elevernas svar 

16. Är det något speciellt du vill lära dig, 

 t.ex. en textil teknik?  1 elev utelämnar att svara. 

 7 elever svarar nej. 

 5 elever svarar att de inte vet. 

5 elever nämner stickning, varav en av dem 

syftar på flätstickning. 

 2 elever nämner virkning. 

1 elev anser sig behöva träna på allt. 

 

 

Tabell 5.11 Tabellen visar en redovisning av fråga 17, vilken var en öppen fråga. Eleverna svarade 

med egna ord och nedan följer en sammanfattning av hur de har svarat. 

 Elevernas svar 

17. Finns det något speciellt som du vill göra? 6 elever svarar nej. 

 1 elev utelämnar att svara. 

 3 elever vet inte. 

4 elever nämner garntekniker, främst 

stickning. 

 2 elever vill brodera. 

 4 elever vill sy kläder. 

 

 

Tabell 5.12 Tabellen visar en redovisning av fråga 18 vilken var en bunden fråga med 

svarsalternativen JA respektive NEJ. Nedan följer hur eleverna har svarat. 

 Ja  Nej 

18. Har loggboken hjälpt dig på något sätt? 8 13 

 

 

Tabell 5.13 Tabellen visar en redovisning av fråga 19, vilken var en öppen fråga. Eleverna svarade 

med egna ord och nedan följer en sammanfattning över hur de har svarat. 

 Elevernas svar 

19. Kan du beskriva på vilket sätt 

 loggboken i så fall har hjälpt dig? 11 elever har inte svarat. 

 2 elever har svarat nej. 

 De elever som svarat anger följande: 

 ”Den har hjälp mig att förstå bättre.” 

”Att reflektera bättre över mitt arbete.” 

”Bedöma och beskriva vad jag har gjort på ett 

bra sätt.”  

 ”Tänkt på vad jag gjort på dagen.” 

 ”Att bedöma mig själv.” 
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”Jag har blivit bättre på att beskriva vad jag 

gjort under lektionen.” 

”Den har hjälpt mig se vad jag har gjort under 

lektionen och vad som jag behöver träna på.” 

 ”Saker blir finare.” 

 

Sammanfattande kommentar 

Textilslöjdsundervisningen sker i en alldeles speciell miljö där textilslöjdssalen med dess 

specifika inredning och materialtillgång skapar en unik situation för lärande. Här finns på 

ett naturligt och självklart sätt ett specifikt rum för lärande med fantastiska möjligheter att 

sätta igång elevernas spontana kreativitet, vilka är viktiga ingredienser i Vygotskys sätt att 

se på lärande. Därtill kommer också hans synsätt att lärande i sig är något mycket praktiskt 

som sker genom både en yttre och en inre aktivitet (Strandberg, 2006). Detta är något som 

stämmer mycket väl in på slöjdens undervisning där man genom att använda sig av verktyg 

och tecken såsom medierande stimuli i skapandet av slöjdprodukten utvecklar elevernas 

tänkande. I och med att eleverna fick skriva loggbok fick de tillfälle att tänka igenom 

lektionens prestationer och föra ett inre reflekterande samtal, vilket har stor betydelse för 

lärande processen (Strandberg, 2006). Under sin bearbetningsprocess, genom att skriva om 

lektionens genomförande, bedömde eleverna formativt vad de gjort, dvs. med vilka 

material, metoder, redskap och tekniker de utfört sitt slöjdarbete. Ytterligare en dimension 

uppenbarade sig då de dessutom kunde beskriva och ge exempel på erfarenheter och 

lärdomar de gjort. 

När eleverna bedömde sina prestationer summativt i matrisen fick de anledning att tänka i 

ett tidsperspektiv och försöka balansera sina prestationer under ett antal veckor tillbaka. 

Här tar sig reflektionen en annan form och leder till att eleverna tränar sin förmåga till 

självinsikt, vilken sker mer utifrån ett abstrakt tänkande. Eleverna anser sig till största 

delen ha nått målen, följt av alternativet nått målen väl. 

Genom att eleverna besvarade en enkät tränades eleverna i att reflektera ur ytterligare ett 

perspektiv då de fick skriva om sin uppfattning om frågor som bl.a. berörde den lokala 

kursplanen, matrisen och aktionens betydelse för dem. På så sätt gav enkäten en bild av 

vad eleverna tyckte om hur aktionen fungerat för dem och om den utgjort ett stöd för dem.  

Studiens syfte var att aktivt träna elevers förmåga att reflektera över och bedöma 

arbetsprocesser och produkter i textilslöjd och sammantaget ger delstudierna en bild av hur 

aktionen fungerade som stöd för eleverna. Därmed uppfyller aktionen intentionerna i 

enlighet med kursplanen för slöjd, Kpl 2000, där två av flera mål, under rubriken mål att 

sträva mot genom sin undervisning i slöjd skall sträva efter att eleven:  

/…/ - utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter, 

/…/ - utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska, etiska 

och funktionella värden, /…/. (Skolverket, 2002, s. 92) 
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KAPITEL 6: VÄRDERING OCH SLUTSATS 

Värdering 

Utgångspunkten för denna studie har varit att under en aktion träna eleverna i att bedöma 

sina kunskaper i textilslöjd genom att aktivt arbeta med reflektion. Matrisen för bedömning 

har varit det verktyg som fungerat som ett nav genom aktionen där denna använts på två 

sätt. Dels har den genom sina kunskapsmässigt successiva nivåsteg i skalan skapat ett givet 

ramverk för de kriterier som använts i den summativa bedömningen. Dessa kriterier har 

utgått från kursplanen för slöjd där jag arbetat fram denna matris för bedömning i 

textilslöjd. Dels har matrisen även använts som en bakgrund för aktionen där 5 av de 13 

förmågorna konkret lyfts fram. Fyra av dessa förmågor har varit knutna till rena 

ämneskunskaper vilka är material, redskap, metod och teknik. Att konkret arbeta i 

textilslöjden innebär att kunna använda och välja material, tillämpa redskapen, kunna 

hantera rätt arbetsmetod samt att praktiskt kunna genomföra de olika textila teknikerna. 

Dessa begrepp har jag genom aktionen särskilt velat beakta. Den femte förmågan i 

matrisen som jag också velat belysa är att träna eleverna i att värdera och bedöma sina 

kunskaper i textilslöjd. 

Inom ramen för den ordinarie textilslöjdsundervisningen har jag under fyra veckor agerat 

som undervisande lärare och forskare för två grupper, om totalt 21 elever, där dessa utgjort 

informanterna för aktionsforskningsstudien. Empirin består av tre delstudier som erhölls 

genom de fyra delaktionerna. Delstudie 1 består av elevernas loggböcker, vilka fungerat 

som underlag för elevernas processbedömning, den formativa bedömningen ur ett 

elevperspektiv. Delstudie 2 genomfördes under den sista aktionen då eleverna gjorde en 

summativ bedömning enligt matrisen som underlag genom en självvärdering. Därtill har 

eleverna även under den sista aktionen besvarat en enkät som utgör delstudie 3. 

 

Elevers loggböcker - Delstudie 1  

Elevernas loggböcker har i studien fungerat som den formativa bedömningen under 

aktionen ur ett elevperspektiv. Här har de i slutet av lektionspasset reflekterat över den 

genomförda lektionen. Att skriva har varit ett sätt att aktivt arbeta med processbedömning 

där eleverna tränat sig i att bedöma sina arbetsinsatser och erfarenheter. 

I bearbetningen av delstudie 1 analyserade jag loggböckerna med hjälp av att dela in 

empirin under 3 olika teman, vad, hur och varför. Detta underlättade själva 

analysprocessen och gav en naturlig logik i materialet.  

I elevernas loggböcker framgår som regel alltid vilken slöjdprodukt eleverna arbetar med, 

vilket i bearbetningen ingick i temat vad. Det är produkten som i de flesta fall avgör hur 
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eleverna sedan uttrycker sig. I vissa fall beskriver eleverna mycket utförligt när det gäller 

de material som används i produkten. Här kan några av dem också skriva så att det 

estetiska uttrycket framgår, färger och komposition. I något fall förekommer en ritad skiss 

hur föremålet är tänkt att utföras. När det gäller de textila teknikerna beskriver de i den 

mån de har förmåga till det. Ofta använder eleverna begreppet ”sy” när de skall förklara att 

slöjdföremålet i praktiken sys med hjälp av symaskinen. Här har jag noterat detta i 

redovisningen av empirin där jag uttrycker att eleverna använder talesättet ”sy” istället för 

”maskinsömnad”. Eleverna använder i det här fallet inte det ännu vanligare uttrycket ”sy 

på maskin”. 

Under tema hur ingår de förmågor som är relaterade till hur slöjdföremålet produceras. 

Dessa består av att planera, genomföra, använda redskap och arbetsmetod. Det framgår av 

elevernas skrivande att några av dem reflekterar omfattande om sin planering kring 

slöjdprodukten. Här noterar jag att dessa elever redan innan ett arbete är färdigställt har 

tankar kring nästkommande slöjdarbete. En av eleverna skriver utförligt att ett arbete skall 

vara ett ”i väntan på hjälp projekt”, dvs. att två parallella produkter skall genomföras varav 

det ena skall vara ett mindre arbete att ta till när eleven behöver hjälp med det ordinarie 

arbetet. 

Genomförandet beskrivs i ord såsom vad de gör för slöjdföremål samt att genomförandet 

även kan ses ingå i vilka arbetsmetoder de använt sig av under lektionen. Det kan handla 

om att de har klippt, sick-sackat, nålat, ritat av en mall, kalkerat osv. Här skriver flera av 

dem utförligt hur denna process gått till. Några elever skriver dock inte alls specifikt om 

hur, på vilket sätt eller med vilka redskap de använt sig av.  

Under tema varför ingår förmågorna som är relaterade till elevens egen utveckling under 

arbetsprocessens gång vilka är: självständighet, lösa problem, eget ansvar, 

tålamod/koncentration, reflektera över slöjdprocessen och bedöma arbetet samt använda ny 

kunskap och erfarenhet. Många av eleverna reflekterar mycket konkret om problem och 

hur dessa har blivit lösta. Därtill framkommer erfarenheter och lärdomar de upplevt under 

lektionen. Det framkommer också i några fall hur tålamodskrävande vissa problem 

inneburit och varför arbetet tar tid i och med att dessa problem uppstått. En elev beskriver 

hur slöjdföremålet korrigerades nästkommande lektion då kudden hade sytts igen på ett 

felaktigt sätt. 

En mycket intressant detalj jag observerade var att en elev på ett självständigt sätt löst ett 

problem som jag först senare insåg hade uppstått. Eleven hade förmåga att själv tänka ut 

hur sömsmånerna skulle klippas ned, trappas, i och med att dessa lyste igenom på rätsidan. 

Det var fantastiskt att se och höra när eleven förklarade problematiken för mig. Dessutom 

framgår detta av textinnehållet i elevens loggbok. Dock är detta beskrivet på ett lite 

svårbegripligt sätt, men eleven har försökt förklara utifrån sin förmåga kring denna 

erfarenhet. 



52 
 

När det gäller att bedöma och reflektera skriver flera av dem att de upplever detta som ett 

bra moment. Dock är det inte alla som reflekterar särskilt ingående. Flera elever är duktiga 

på att skriva reflektioner, men upplever ändå att de inte lärt sig något speciellt under 

lektionen. Det här upplever jag generellt är ett sätt elever uttrycker sig på. Det är först i 

efterhand de inser att de i praktiken lärde sig något vid just den tidpunkten. Dock beskriver 

flera av dem om specifika upplevelser där de lärt sig ett särskilt moment, en ny metod eller 

textil teknik. 

 

Loggbok lärare/forskare 

Att skriva loggbok parallellt med aktionerna var ett mycket värdefullt och bra sätt att 

reflektera över hur aktionerna förlöpte. Innan den första aktionen startade hade jag ett 

”tänk” kring hur dessa skulle genomföras. Detta ändrades efter hand i och med att jag fick 

ta hänsyn till erfarenheter jag fick under de pågående veckorna. Ett exempel på en sådan 

erfarenhet var tiden det tog att sätta igång aktionerna med inledande samtal och 

diskussioner. Detta gjorde att tiden med det praktiska arbetet blev mindre och att jag så 

småningom insåg att det inte skulle bli aktuellt med någon form av redovisning i slutet av 

aktionen, det fjärde tillfället. Här tog aktionen en annan form och istället genomfördes en 

enkät som en form av avslutning av studien. 

En annan upplevelse med att själv reflektera i en loggbok var att jag kände att 

erfarenheterna från den upplevda lektionen hjälpte mig att planera nästkommande veckas 

aktion på ett mycket konkret sätt. Ett ”tänk” mognade för att så småningom hjälpa mig att 

praktiskt planera nästa lektions genomförande. Jag citerar ur min loggbok för att beskriva 

hur jag upplevde den första aktionen som hade temat Ämneskunskaper i textilslöjd: 

Mitt intryck av den första aktionen är att den startade bra med undantag av den första pratglada 

gruppen som det tog tid att sätta igång. I övrigt fungerade undervisningsmaterialet mycket bra och 

eleverna förstod i stort sätt vad de skulle göra. Att ta utgångspunkt i matrisen var ett bra sätt att få dem 

att förstå och gav mening och innebörd åt aktionen för dem.  

Det jag upplevde som ett problem var att tiden att introducera en aktion tar tid, vilket i sin tur gör att 

den stjäl tid från det ordinarie arbetet. Det gör att det för eleverna blir mindre arbete utfört och mindre 

att reflektera om. Dock känner jag att de förstår poängen med uppgiften och att de inte protesterar i att 

skriva loggbok. Tvärtom hörde jag spontana kommentarer om att de tyckte att det var bra att tänka 

efter vad de gjort under lektionens gång. 

Inför nästa aktion är jag inne på att få eleverna delaktiga i en bedömningsprocess av färdiga 

slöjdarbeten. Genom dagens introduktion av begreppen material, redskap, metod och teknik tror jag 

att detta kan vara ett bra sätt. I den här övningen anser jag att det är bra att använda exempel på 

slöjdarbeten som eleverna själva har gjort, men att jag använder sådana exempel som inte är relaterade 

till de här grupperna. 
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Den andra aktionen hade temat Övning i att bedöma ett slöjdföremål. Här tränades 

eleverna i att bedöma färdigställda elevarbeten. Fyra produkter presenterades för dem och 

genom detta fick de konkret försöka tänka till på hur produkten skapats. Vilka textila 

tekniker ingick i arbetet och på vilket sätt hade denna genomförts. Dessutom fick de 

försöka beskriva vilka metoder och material som använts i slöjdföremålet. Nedan följer 

några utdrag ur min loggbok för att beskriva hur jag upplevde aktionen: 

Övningen var bra och diskussionen var livlig. Eleverna bedömde så gott de kunde och kom med 

många förslag. Det gemensamma för dem var att de hade svårigheter att sätta rätt benämning på 

teknik och sömsätt samt att de självklart inte kunde se alla moment som arbetena innehöll. Här fick 

jag vägleda och berätta för dem. /…/ Mitt intryck av dagens aktion är att undervisningsmaterialet 

fungerade utmärkt. Eleverna hade nog inte förväntat sig en övning i bedömning, men gav intryck av 

att det var roligt. Jag har fått lämna tillbaka loggboken till en elev som inte dokumenterat lektionens 

arbete på ett seriöst sätt. Denna elev försökte därefter skriva ”något bättre” efter tillsägelsen. I övrigt 

har loggboksskrivandet fungerat bra, de skriver enskilt utan att diskutera med varandra och tar 

uppgiften på allvar. 

Inför nästa aktionstillfälle känns det viktigt att börja tala om kriterier som ligger till grund för 

bedömningen. Jag har en känsla av att den tänkta redovisningen inte kommer att bli aktuell genom att 

eleverna behöver tiden till att arbeta. Aktionerna tar tid dels inledningsvis genom varje introduktion av 

lektionerna och dels genom att eleverna tar en stund i slutet till loggboksskrivandet. På så sätt vore det 

bättre att göra något annat som redovisningsform. En tanke som slår mig är att jag kommer att behöva 

förbättra matrisen, mer i linje med kursplanen ”bedömningens inriktning”. I och med detta faller det 

sig naturligt att tala om kriterier vid nästa aktionstillfälle. 

 

Självvärdering genom matrisen – Delstudie 2 

I inledningen av den fjärde och sista lektionen genomförde eleverna en självvärdering där 

de summativt fick bedöma sina kunskaper i textilslöjd. Denna matris, bilaga 6, har fungerat 

som en röd tråd genom samtliga aktioner. Inför den tredje aktionen som tog upp kriterierna 

för bedömning hade jag reviderat matrisen för att den skulle ligga i linje med kursplanens 

kriterier enligt uppnåendemålen samt bedömningens inriktning. 

Eleverna är väl införstådda med metoden att självvärdera. De är dessutom vana att arbeta 

med matriser varför jag inte upplevde några som helst problem när de genomförde detta 

arbete. Däremot ser jag en tendens att eleverna bedömer sig på så sätt att de lägger sig mitt 

emellan nivåerna i skalan, vilket jag inte erfarit tidigare. Det har jag tagit hänsyn till när jag 

bearbetat empirin varför resultatet som redovisas är tillförlitligt. Jag har påvisat detta i 

tabellerna samt även tagit med när elever har missat att fylla i en förmåga. 

 

Enkät – Delstudie 3 

Som avslutning på aktionsforskningsstudien fick eleverna besvara en enkät, se bilaga 7. 

Denna tog upp elevernas uppfattning om textilslöjd. Frågorna som ställdes syftade till att ta 
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reda på i vilka situationer eleverna reflekterar över textilslöjd, den lokala kursplanen för 

textilslöjd, matrisen i textilslöjd samt om de upplever att deras förståelse och kunskap 

utvecklats med hjälp av aktionerna. 

Enkäten bestod av 19 frågor varav 14 av dessa var bundna frågor med svarsalternativen ja 

respektive nej. Övriga 5 frågor var öppna där eleverna själva med egna ord formulerade 

svaren. I bearbetningen har jag sammanställt resultatet så realistiskt som möjligt enligt hur 

eleverna har svarat. När det gäller de bundna frågorna upptäckte jag att eleverna, liksom i 

matrisen, hade en förmåga att välja mitt emellan två givna alternativ. Flera av dem 

kryssade självmant i alternativet emellan, vilket egentligen inte var tänkt från min sida sett. 

Här kanske de tyckte att det ibland var ett ja och ibland ett nej, med andra ord en svårighet 

att ta ställning till ja eller nej. Därtill kommer att en elev inte fyllt i några av frågorna. 

Troligtvis berodde detta på att eleven inte närvarat under aktion 1, 2 och 3. Även detta 

finns med i sammanställningen. I redovisningen har jag med andra ord tagit hänsyn till 

samtliga elevers svar varför jag anser att sammanställningen av resultatet är trovärdigt. 

 

Slutsats 

Enligt Vygotsky utgår allt lärande och utveckling ur en vilja att aktivt handla genom 

aktiviteten. Därtill kommer förutsättningarna kring utförandet i aktiviteten där 

omständigheterna i den sociala miljön är viktiga för att lärande sker. Detta sker i en 

kombination av förutsättningar kring subjektet/jaget och objektet/omvärlden där verktygen/ 

artefakterna fungerar som medierande redskap genom aktiviteten. I enlighet med 

Vygotskys sätt att se på relationen mellan subjekt, objekt och verktyg har jag funnit ett sätt 

att förhålla mig till empirin och bearbeta denna med hjälp av detta synsätt såsom ett 

konkret verktyg vid analysen av delstudierna.  

När jag omsätter triangeln enligt Mind in Society (Vygotsky, 1978, s. 40) till mitt verktyg 

för analys har jag bytt ut namnen i respektive vinkel från subjekt, objekt och verktyg till 

vad, hur och varför. De begreppen nämnde jag i inledningen i samband med metaforen om 

den kinesiska asken. Den här metaforen fick mig att associera till 

textilslöjdsundervisningen i samband med att en ny grupp elever i år 3 skall påbörja sin 

undervisning i ämnet. Tankeexperimentet utgick från en situation där ämnet skall 

introduceras från begynnelsen där allt är nytt och okänt och successivt behöver tränas och 

utforskas. Här står dessa elever vid dörren till textilslöjdssalen och i och med att de träder 

in i salen och påbörjar undervisningen leder detta till att de återkommande ställs inför 

frågorna vad, hur och varför.  

I min tolkning av triangeln, enligt min tankekonstruktion, vill jag förankra de för mig 

viktiga frågorna vad, hur och varför i triangelns respektive vinklar och samtidigt ändra 

läget för triangelns utgångspunkt och lyfta den till toppen istället. Detta medför att jag 

placerar ut vad på triangelns topp samt för in begreppet hur på triangelns baslinje, i den 
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vänstra vinkeln, och det återstående varför i triangelns högra vinkel. Dessa begrepp har 

varit den röda tråden och fungerat som teman för denna studie. Under respektive tema har 

därefter förmågorna i matrisen, vilken varit ledstjärna för aktionen, delats in under 

respektive tema. 

Fortsättningsvis följer av resonemanget att temat vad relateras till produkten, 

slöjdföremålet, varför förmågorna fantasi/idéer/kreativitet, använda och välja material 

samt använda teknik placeras där. Dessa förmågor är knutna till slöjdföremålets skapande i 

egenskap av produktens utseende, estetik, kvalité och hantverksmässiga utförande. 

Under tema hur placeras förmågorna som är knutna till hur produkten konkret har 

tillverkats med hjälp av skapandeprocessen vilka är planera, genomföra, använda redskap 

och använda arbetsmetod.  

Återstående förmågor i matrisen utgörs av självständighet, lösa problem, eget ansvar, 

tålamod/koncentration, reflektera över slöjdprocessen och bedöma arbetet samt använda 

ny kunskap och erfarenhet. Även dessa förmågor är knuta till processen, men riktar sig till 

individens egen utveckling. Detta innebär att triangeln tar formen enligt nedanstående 

figur. 

 VAD  

Produktrelaterade 

Fantasi/idéer/kreativitet, använda och välja material, använda teknik 

 

 

 

 

 

HUR VARFÖR 

Processrelaterade till produkten Processrelaterade till individen 

Planera 

Genomföra 

Använda redskap 

Använda arbetsmetod 

Självständighet/Lösa problem/Eget ansvar 

Tålamod/koncentration 

Reflektera över slöjdprocessen 

och bedöma arbetet 

Använda ny kunskap och erfarenhet 

  
 

Figur 6.1 Min tolkning av triangeln, ursprungligen hämtad ur ”Mind in Society” (Vygotsky, 1978, 

s. 40), omsatt till begreppen VAD – HUR – VARFÖR. Figuren finns även tolkad av Leif Strandberg 

i boken ”Vygotsky i praktiken”, (Strandberg, 2006, s. 81). 
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Enligt min tolkning av triangeln fungerar vad som det medierande verktyget som i det här 

specifika fallet växelverkar gentemot hur och varför och oavbrutet genom aktiviteten med 

slöjdprodukten, i en ständigt pågående process, tränar och bidrar till elevens utveckling och 

lärande. I det perspektivet anser jag att vad, dvs. slöjdprodukten, mycket väl fungerar som 

det medierande verktyget för eleverna i textilslöjdsundervisningen. 

Genom att under aktivitet skapa slöjdprodukten tränas eleverna ständigt till att relatera till 

hur och varför genom att arbeta med vad. Under arbetets gång i skapandet av en produkt 

sker denna växelverkan på ett alldeles självklart och naturligt sätt i och med att eleverna 

genom produkten, medieringen, ställs inför konkreta aktiviteter och problem att ta ställning 

till. I det perspektivet anser jag att eleverna på ett mycket bra sätt förmått att reflektera och 

bedöma sina kunskaper i textilslöjd genom att skriva utifrån sin slöjdprodukt i sina 

loggböcker. De har även på ett realistiskt sätt bedömt sina kunskaper summativt i matrisen. 

I arbetet att på ett aktivt sätt reflektera och bedöma har eleverna presterat både reflektioner 

och bedömningar av sina kunskaper i textilslöjd. Aktionen har fungerat som ett mycket bra 

stöd i deras arbete kring reflektion och bedömning. Slöjdprodukten har genom att vara det 

medierande verktyget fungerat som navet under aktionen och gjort att eleverna, i 

aktiviteten att genomföra en slöjdprodukt, kunnat reflektera och bedöma sina prestationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

KAPITEL 7: DISKUSSION 

 

Skolämnet slöjd är mycket populärt och omtyckt av eleverna. Men varför de har slöjd och 

vad det syftar till att lära ut är föga känt av dem. Sedan slöjd introducerades såsom 

skolämne har omfattande strukturella förändringar i samhället påverkat förutsättningarna 

för slöjdundervisningen, varav kommunaliseringen var en av dem. Olika läroplaner har sett 

dagens ljus där kursplanen för slöjd successivt har förändrats med påföljden att fler 

generella förmågor betonas på bekostnad av att ämneskunskaperna alltmer bleknar bort 

(Borg, 1995). Slöjdlärarutbildningen har även över tid förändrats såsom när 

seminarieutbildningarna införlivades med universiteten, vilket skedde när den nya 

högskolelagen trädde i kraft 1977. Därmed akademiserades utbildningen, men för den skull 

medförde inte detta att någon naturlig forskningsförankring etablerades. Idag kan de 

närmare 6000 undervisande inom ämnet slöjd i Sverige ha mycket olika 

utbildningsbakgrund (Hasselskog, 2010).  

Här utkristalliserar sig den problematik som jag anser att slöjdämnet brottas med. Denna 

består av att ämnet har en svag identitet och legitimitet där endast en liten representation av 

lärare finns på varje enskild skola. Dessutom är det inte ovanligt att många undervisar i 

slöjd utan att ha lärar- och/eller ämnesbehörighet, vilket bekräftas av NU-03, den 

nationella utvärderingen (Hasselskog, 2010; Skolverket, 2005). För att bidra till att stärka 

och synliggöra ämnet är allt utvecklingsarbete och forskning kring slöjd mycket väsentligt. 

I den här aktionsforskningsstudien har jag utifrån den kontext jag befinner mig i, såsom 

textillärare på en F-6 skola, försökt förankra min roll i relation till den yttre kontext som 

utgörs av rådande samhällsstruktur och gällande styrdokument. I ett upplevt problem i 

praktiken har jag därmed försökt att konkret göra något åt detta i syfte att förbättra. 

Pragmatismen har genomsyrat studien där John Deweys syn på lärande såsom 

kommunikationscentrerad har varit en ledstjärna och fungerat som den röda tråden. 

Centrala begrepp för hans tolkning av utbildning handlar om att försöka skapa mening 

genom kommunikationen i de sociala sammanhangen (Boman et al., 2007). Detta beskriver 

hur pragmatismen utgår i människors vardagsliv. I kombination med tidigare erfarenheter 

söker människan genom aktiviteten ny kunskap där utveckling sker i och med att nya 

frågeställningar ständigt skapas eftersom människan alltid strävar efter en bättre framtid.  

Pragmatismen betonar på olika sätt att livet endast kan fångas i flykten som ett avtryck i en preliminär 

slutsats, eller som en berättelse och erfarenhet. (Boman et al., 2007, s. 21) 

Av dessa ord framträder tydligt vikten av erfarenheten i det sociala sammanhanget i 

relation till tiden varmed jag uppfattar historiens vingslag som genom nutidens 
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erfarenheter skapar morgondagens förutsättningar. I denna tankekonstruktion känns 

Vygotskys sätt att se på lärandet som ett självklart alternativ att använda såsom ett 

analysredskap av empirin. Liksom Dewey anser Vygotsky att det är genom aktiviteten 

tillsammans med andra som är väsentlig för att lärande sker. Därtill anser han att 

deltagandet med andra måste bottna i ett aktivt deltagande från individens sida sett. Detta 

innebär därmed inte att det slentrianmässigt bara är att hänga med, utan att det fordras ett 

konkret engagemang för att utveckling och lärande skall komma till stånd. Det är här 

potentialen finns i den inre kreativiteten hos eleven. Genom sin nyfikenhet att vilja lära sig 

kan eleven i undervisningssituationen tillsammans med de andra eleverna och lärarna få 

tillstånd ett engagemang som vägleder eleven in på en högre nivå, i tänkandet, än vad 

han/hon i praktiken själv befinner sig på. Här infinner sig då den proximala 

utvecklingszonen som Vygotsky talar om (Strandberg, 2006). I efterhand inträder därpå en 

inre process hos individen där lärandet, så att säga, sjunker in genom att eleven påbörjar en 

process att tala med sig själv med hjälp av reflektionen.  

 

Textilslöjdens kvalitéer som undervisningsämne 

Jag anser att slöjdämnet, såsom skolämne, innefattar unika undervisningskvalitéer vilka är 

viktiga att värna om. Eleven får med hjälp av olika material, metoder, redskap och tekniker 

möjlighet att träna sina färdigheter där han/hon utvecklas och befäster sina kunskaper 

genom konkreta handlingar i sitt slöjdande. Här finner jag att pragmatismen med Dewey i 

spetsen, Vygotsky, läroplanen (Lpo 94), kursplanen för slöjd (Kpl 2000) och jag samverkar 

i nutiden. Jag inser vilken förmån det är att undervisa i textilslöjd. På ett mycket konkret 

och naturligt sätt innebär undervisningen att jag tillsammans med eleverna kommunicerar 

ämnet genom interaktionen, där språket och handlingen medieras via slöjdprodukten. 

Dessutom används sinnena, vilket skapar en unik inlärningssituation där eleverna ständigt 

behöver använda synen, hörseln och känseln. I min roll som lärare förevisar och 

demonstrerar jag varför de lär sig genom att iaktta. Samtidigt berättar jag vad de skall göra 

varpå de tränar sin hörsel och förmåga att förstå. Genom att göra använder eleverna sig av 

motoriken då de får känna i kroppen hur görandet skall utföras. Här tillkommer även de 

textila materialen som också talar till känsloupplevelsen. Allt detta sker utifrån att de skall 

utföra ett slöjdföremål där deras kreativa förmåga är motorn som driver dem i viljan att 

skapa och lära sig, vilket ständigt leder dem till problem de behöver lösa. 

 

Aktionsforskningsstudien 

Aktionsforskningsstudien har genomförts under fyra veckors ordinarie undervisning i 

textilslöjd för 2 grupper i år 6. Studien har resulterat i en empiri omfattande 3 delstudier. 
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Därtill har ett pilotprojekt agerat som startskottet för ett systematiskt förbättringsarbete i 

min praktik, vilket är ett konkret exempel på vad aktionsforskning handlar om.  Karin 

Rönnerman skriver i sin bok Utvecklingsarbete – en grund för lärares lärande vikten av att 

utvecklingsarbete utgår från ett upplevt problem i praktiken där man arbetar. Hon uttrycker 

detta så här: 

För att ett lokalt utvecklingsarbete ska bidra till att lärarna känner sig engagerade i sitt arbete, 

samarbetar med varandra och söker fördjupad kunskap, är det av vikt att utvecklingsarbetet utgår från 

ett reellt problem i den vardag lärarna verkar inom. Det är lärarna själva som ska identifiera ett 

problem och utifrån erfarenhet, tidigare kunskap och reflektion planera och genomföra ett 

förändringsarbete.
 
(Rönnerman, 1998, s. 21)

 

Denna studie har handlat om ett för mig upplevt problem utifrån ett lärarperspektiv, i rollen 

som textillärare, i den dagliga praktiken med slöjdundervisning. Att undervisa i detta ämne 

innebär att hantera många olika gruppers undervisning med många elevmöten. Detta 

medför att tiden är knapp för att jag ska kunna dokumentera det som känns relevant och 

viktigt efter lektionerna.  Ett annat upplevt problem i undervisningen är svårigheten att 

motivera eleverna att aktivt arbeta med reflektion, värdering och bedömning. I enlighet 

med kursplanen för slöjd ingår det som en del i undervisningen. Här visar även den 

nationella utvärderingen i slöjd, NU-03, störst spridning mellan lärare och elevers syn när 

det gäller värderingsfasen av slöjdprocessen. Enligt undersökningen tar en tredjedel av 

eleverna hem sina arbeten utan att redovisa dem på något sätt. 

Dessa problem sammantaget skapade utgångspunkterna för den här studien som syftade till 

att aktivt lyfta fram två mål att sträva mot i kursplanen och träna elevers förmåga till 

reflektion och bedömning kring deras arbetsprocesser i genomförandet av deras produkter i 

textilslöjd. Dessutom syftade aktionen till att undersöka om hur aktionen fungerade som 

stöd för elevernas reflektioner och bedömningar av sina kunskaper i textilslöjd.  

Det jag fann var att slöjdprodukten fungerade som det medierande verktyget när det gäller 

elevernas sätt att reflektera och bedöma sina kunskaper i textilslöjd. Genom att skriva om, 

tänka på, berätta hur, vilka redskap, metoder och tekniker som använts kan eleverna på ett 

konkret sätt beskriva om lektionens arbetsinsats i sina loggböcker. Här har eleverna 

reflekterat formativt där de gjort en processbedömning av hur deras progress i arbetet 

framskrider. Eleverna reflekterar olika där betoningen kan ligga mer på själva produkten. 

Andra elever är mer inriktade till att beskriva hur de gått tillväga där de noggrant ger 

exempel på moment och redskapsanvändningen. Slutligen skriver flera av eleverna 

ingående om specifika moment där de lärt sig en konkret arbetsmetod. Här är sättet att 

reflektera mycket individuellt. Det kan dessutom skifta i sättet att reflektera från en lektion 

till en annan hos en och samma elev. 

Matrisen användes i syfte att eleverna summativt skulle göra en självvärdering av sina 

förmågor. Eleverna har god kännedom om varför matriser används i och med att dessa 
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används såsom skriftliga omdömen sedan drygt ett år tillbaka. Här kan jag ”känna in” en 

form av trötthet hos eleverna som inte bara fyller i en matris i textilslöjden utan även gör 

det i många andra ämnen. Jag noterade en tendens hos några av eleverna att placera sig 

mitt emellan två nivåer. Detta tycker jag är ett mycket logiskt sätt av eleverna att bedöma 

sig på. Självklart kan de vara i närheten av nästa nivåsteg varför matrisens nivåskala 

mycket väl kan tolkas in på det sättet. När jag utvecklade den första matrisen under 

pilotprojektet använde jag pilar, i riktning mot höger, i stället för rubrikerna med hur väl 

målen uppfyllts. Här har en anpassning skett till skolans beslutade policy om att skapa en 

enhetlig syn och användning av matriserna varför dessa begrepp generellt används. Dock 

förekommer säkerligen fortfarande andra varianter. Matrisen fungerar som ett utmärkt 

pedagogiskt verktyg för eleven, särskilt i de fall där dessa används i sammanhanget att 

eleverna skall göra en självvärdering. Här blir de på ett påtagligt sätt involverade i ett 

moment där de aktivt skall ta ställning till vad de anser om sina egna förmågor. Därtill blir 

kriterierna synliga och tydliggjorda för dem, vilket är en av poängerna med matrisen. 

Av enkäten framgår att 76 % anser att slöjden är ett viktigt ämne för dem och att 71 % av 

dem pratar om sina slöjdarbeten hemma. Flera av eleverna anger i loggböckerna att de inte 

upplever att de lär sig något speciellt, men i relation till frågan om de lärt sig mycket sedan 

år 3 anser samtliga att de lärt sig mycket sedan ämnet introducerades för dem. 90 % anser 

att matrisen är lätt att förstå och det övervägande antalet elever anser att deras förståelse 

och kunskap ökat med hjälp av aktionen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vikten av slöjdforskning kan inte nog betonas. I min praktik, på skolan, upplever jag att 

ämnet slöjd inte är tillräckligt synliggjort. Här finns förbättringsområden när det gäller 

elevens individuella utvecklingsplan, elevens dokumentation samt att aktivt börja använda 

de funktioner som finns tillgängliga inom informationssystemet SchoolSoft. 

När det gäller aktionens resultat utifrån ett lärarperspektiv kommer jag fortsättningsvis 

använda mig av loggboksskrivandet som metod. Jag har idéer om att fortsätta det här 

förbättringsarbetet med att introducera en arbetsbok till eleverna. Syftet med denna är att 

eleverna fortlöpande skall skriva om sin slöjdprocess utifrån den nivå de befinner sig. 

Arbetsboken skall även innehålla en elevtillvänd lokal kursplan som tydligt beskriver vad 

respektive år tar upp för moment. Denna får tillsammans med undervisningen utgöra 

grunden till den formativa bedömning, processbedömningen. Matrisen kommer även 

fortsättningsvis att användas i och med att detta är ett väl fungerande verktyg såsom en 

summativ bedömning. Om den för textilslöjdens del kommer att användas som underlag 

för ett skriftligt omdöme får framtiden utvisa. Inom dessa områden ser jag en potential för 
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ett kommande utvecklingsarbete varför det osökt leder mig till ännu en ny 

aktionsforskningsspiral (Anderson et al., 2007; Rönnerman, 2004). 

 

Slutord 

Jag har i min tolkning av denna undersökning nu gått varvet runt i de olika delmomenten 

inom den hermeneutiska cirkeln och det är dags att återförenas vid dess utgångspunkt 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Hartman, 2004). I mitt fall tog den, med hjälp av Vygotsky, 

formen av en triangel. Jag anser att studiens forskningsfrågor har blivit besvarade tack vare 

entusiastiska, duktiga och ambitiösa elever. Under en aktion har eleverna visat att de, med 

hjälp av slöjdprodukten som det medierande verktyget, kan reflektera och bedöma sina 

kunskaper i textilslöjd. Aktionen har även fyllt ett syfte att hjälpa dem i denna process. 

I denna studie har jag försökt att pröva nya grepp i ”den lilla världen”, i den konkreta 

undervisningssituationen i textilslöjd. Att på ett aktivt sätt lyfta ett upplevt problem i syfte 

att förbättra har känts otroligt spännande och utmanande. Det har inneburit mycket 

vedermöda och framförallt många tankevändor innan saker har klarnat för mig vad det 

egentligen är jag har velat komma åt och hur jag skall hantera det. I efterhand känns det så 

självklart och jag kan inte förstå att det var så krångligt och svårt att greppa tag i.  

Den här situationen tror jag att många elever känner igen sig i när de upplever progression 

och utveckling i sitt eget lärande. Att lära sig något nytt och inse att man faktiskt har 

förstått ger en fantastisk känsla av tillfredsställelse. Den här magisterutbildningen har 

inneburit att jag, i kombination med det ordinarie arbetet, parallellt befunnit mig i rollen 

som elev, lärare och forskare. Detta har medfört att jag varit tvungen att lyfta blicken och 

med hjälp av inspirerande lärare och forskare sett en ny horisont och därmed insett vad 

Vygotsky menade med den proximala utvecklingszonen. Genom att studera kontexten av 

de förhållanden som råder över min praktik har jag erhållit kunskap som ger en helt ny 

dimension till mitt yrke. Den erfarenheten hade jag inte velat vara utan och trots att jag nu 

återgår till ”den lilla världen” föredrar jag att fortsätta hålla blicken riktad mot denna nya 

horisont. I det här sammanhanget känner jag mig själv som det medierande verktyget som i 

relation till denna kontext, den yttre omvärlden, skall förmedla slöjdundervisning i ”den 

lilla världen” till eleverna. Därigenom speglas dåtidens erfarenheter i ljuset av nutidens 

undervisning och gjuter förhoppningsvis slöjdavtryck inför den tid som kommer.
5
 

Som om tiden vore still hörs orden Vygotsky en gång sade, dock klingar dess innebörd lika 

högt än idag! 

                                                           
5 Uttrycket slöjdavtryck används i betydelsen såsom ”… att undervisningen satt någon form av 

meningsbärande spår i människan”. (Borg, 2001, s. 88) 
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Bilaga 1) Information till vårdnadshavare 

 

Information till förälder/vårdnadshavare 
 
 

För Er kännedom vill jag informera om en undersökning jag kommer genomföra i 

textilslöjdsundervisningen. I anslutning till mina studier vid Umeå universitet kommer 

jag avslutningsvis att skriva en magisteruppsats. Denna uppsats vill jag förankra till den 

ordinarie undervisningen i textilslöjd. Detta innebär att några slöjdgrupper ingår i ett 

aktionsforskningsprojekt i syfte att införa ett reflekterande arbetssätt där jag vill öka 

elevernas förmåga att bedöma sina kunskaper i textilslöjd.  

 

Projektet är förankrat hos skolledningen och studien sker inom ramen för den ordinarie 

undervisningen under fyra veckor. Undersökningen innebär att Ert barn på vanligt sätt 

arbetar med sin slöjdprodukt. I anslutning till detta kommer Ert barn att få skriva 

loggbok kring sitt arbete samt arbeta med en matris för bedömning och eventuellt 

besvara en enkät. Studien sker i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer 

beträffande forskningsetiska principer och eleverna garanteras anonymitet. 

 

Jag hoppas på Ert stöd i arbetet kring projektet och om Ni har frågor eller synpunkter 

beträffande aktionsforskningsprojektet är Ni välkomna att svara på detta 

informationsbrev via SchoolSoft eller ringa mig på tel. xxx-xxx xx xx alternativt via 

den ordinarie mailadressen: 

Mailadress: xxx 

 

Med vänlig hälsning 

 

Britt-Marie Halvorsen 

Textillärare 

  

XXX RE 

2010.03.02 
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 Bilaga 2) Aktion 1. Loggboksmall. 
Loggbok för eleven:  Lektionstillfälle 1 
 

 

 Följ anvisningarna för lektionstillfälle 1 när det gäller material, 

redskap, metod och teknik 

 Kom ihåg att skriva vad du arbetar med för slöjdprodukt  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Halvorsen.2010-03-08 
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Bilaga 3) Aktion 1 
Ämneskunskaper i textilslöjd 

 

Lektionstillfälle 1 
 

Material 
 

Du använder många olika 

material när du gör din 

slöjdprodukt. 

 

Ex. på textila material kan 

vara tyg, garn, tråd, 

broderitråd. De materialen 

kan bestå av olika textila 

fibrer såsom: bomull, ull, lin, 

syntet. 

 

 Beskriv vilka material 

du har arbetat med 

under lektionen 

 

Redskap 
 

Under en lektion arbetar du 

med många olika redskap. 

 

Ex. på redskap kan vara 

symaskin, stickor, virknål, 

knappnålar, synålar, sticklisa, 

skräddarlinjal, sax, penna, 

linjal, kalkeringspapper, 

mönsterpapper. 

 

 

 Namnge vilka redskap 

du använt dig av under 

lektionen 

 

Metod 

 
Du använder en metod för 

att nå ett visst syfte, t.ex. 

zick-zacka en söm för att 

inte tyget ska fransa upp sig. 

 

Ex. på en arbetsmetod kan 

vara att kalkera ett mönster, 

tvärnåla, tråckla, 

sporrmarkera, sy med en 

pressarfotsbredd. 

 

 Vilka arbetsmetoder 

har du använt dig av 

under lektionen 

 

Teknik 
 

Du arbetar med en eller flera 

textila tekniker under 

lektionen. 

 

Ex. på en hantverksteknik 

kan vara sticka, virka, 

handsömnad, broderi, 

maskinsömnad. 

 

 

 

 Beskriv vilken/vilka 

tekniker du har 

arbetat med under 

lektionen 

 

 
 

Britt-Marie Halvorsen.2010-03-08 

Textillärare XXX  RE 
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Bilaga 4) Aktion 2. Loggboksmall 
 

Loggbok för eleven:  Lektionstillfälle 2 
 

 Skriv om hur dagens arbete med ditt slöjdföremål har gått. Kom ihåg att ange de 

material, redskap, metoder och tekniker du använt dig av. 

 Beskriv dina reflektioner/tankar kring övningen om bedömning. 

 Vad har du lärt dig under lektionen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Halvorsen.2010-03-15 
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Bilaga 5) Aktion 3. Loggboksmall 
 

Loggbok för eleven:  Lektionstillfälle 3 
 

 Skriv om hur dagens arbete med ditt slöjdföremål har gått. Kom ihåg att ange de 

material, redskap, metoder och tekniker du använt dig av. 

 Beskriv dina reflektioner/tankar om kriterierna för bedömning. 

 Vad har du lärt dig under lektionen? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Halvorsen.2010-03-22
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Bilaga 6) Aktion 4. Matris 

Namn:_______________________________________________________________________ Klass:_______Datum:_______ 
 

 

TEXTILSLÖJD 
 
 

 

Har ännu inte nått målen. 
 

Har nått målen. 
 

 

Har nått målen väl. 
 

 

Har nått målen mycket väl. 
 

Fantasi, idéer 

och kreativitet 

Jag behöver mycket stöd för att 

förstå vad man kan göra för 

slöjdprodukt av en viss teknik.  

Jag kan med handledning föreslå vad 

man kan göra för slöjdprodukt av en 

viss teknik.  

Jag har idéer och kan komma med 

förslag på vad man kan göra för 

slöjdprodukt av en viss teknik och har 

lätt för att komma igång på ett bra sätt. 

Jag har alltid idéer och kommer med egna 

föreslag till slöjdprodukter. Jag tar egna initiativ 

och kommer självständigt igång. Jag kan visa 

och motivera hur jag tänkt genomföra min idé. 

Planera Jag behöver mycket stöd och 

handledning med planering av 

arbetet. 

Jag kan med handledning planera 

arbetet och följa instruktioner. 

Jag visar förmåga att planera arbetet och 

kan med handledning arbeta efter 

ritningar, mönster, arbetsbeskrivningar. 

Jag planerar arbetet självständigt och kan arbeta 

efter ritningar, mönster och arbetsbeskrivningar. 

Genomföra Jag behöver mycket stöd och hjälp 

för att kunna genomföra ett arbete 

till en färdig produkt. 

Jag kan med handledning genomföra 

ett arbete till en färdig produkt.  

Jag kan genomföra ett arbete till en 

färdig produkt på ett bra sätt. 

Jag tar egna initiativ och kan självständigt 

genomföra mer avancerade slöjdarbeten. 

Använda och välja 

material 

Jag behöver mycket stöd för att 

förstå hur material passar ihop och 

när jag ska välja material. 

Jag kan med handledning välja 

material och förstå materialens syfte 

och funktion. 

Jag känner till olika material, förstår 

deras egenskaper och hur de passar ihop. 

Jag klarar ofta av att utifrån syfte och 

funktion välja material. 

Jag har mycket god materialkännedom och kan 

självständigt utifrån syfte och funktion välja 

material och motivera valet. 

Använda redskap Jag behöver mycket stöd för att 

förstå hur redskapen fungerar och 

hur jag ska använda dem. 

Jag kan med handledning använda 

redskapen och visar förståelse för hur 

de ska användas säkert och korrekt. 

Jag kan på ett säkert och korrekt sätt 

använda redskapen och visar försiktighet 

och varsamhet. 

Jag kan självständigt på ett utmärkt, säkert och 

korrekt sätt använda redskapen och visar mycket 

god varsamhet och försiktighet. 

Använda arbetsmetod Jag behöver mycket stöd för att 

förstå vilken arbetsmetod och på 

vilket sätt jag ska använda den. 

Jag kan med handledning använda rätt 

arbetsmetod. 

Jag visar förståelse för vilken 

arbetsmetod som är lämplig och kan 

använda den på ett bra sätt. 

Jag vet vilken arbetsmetod som är lämplig och 

kan självständigt och korrekt använda den på ett 

utmärkt sätt. 

Använda teknik Jag behöver mycket stöd för att veta 

hur man använder rätt teknik. 

Jag kan med handledning använda rätt 

teknik. 

Jag visar förståelse för tekniken och kan 

använda denna på ett bra sätt. 

Jag vet hur tekniken ska utföras och kan 

självständigt på ett korrekt och utmärkt sätt 

använda den. 

Självständighet 

 

Jag behöver mycket stöd och frågar 

alltid om hjälp då jag inte vet hur 

och vad som ska göras. 

Jag behöver handledning och 

instruktioner för att förstå och veta vad 

som ska göras. 

Jag kan med viss handledning arbeta 

självständigt. 

Jag vågar ta egna initiativ och prövar utifrån 

mina kunskaper att hitta egna lösningar för att 

komma vidare med slöjdarbetet. 

Lösa problem Jag behöver mycket stöd och hjälp 

när jag inte kommer vidare med 

slöjdarbetet. 

Jag kan med handledning lösa problem 

och kan därefter fortsätta med 

slöjdarbetet. 

Jag har god förmåga att lösa problem och 

kan fortsätta med slöjdarbetet. Ibland 

behöver mina egna försök korrigeras. 

Jag kan självständigt lösa problem på ett korrekt 

och utmärkt sätt och kan därmed på egen hand 

fortsätta med slöjdarbetet. 

Eget ansvar Jag behöver mycket stöd i att lära 

mig ta ansvar för eget lärande. 

Jag har förmåga att ta ansvar för eget 

lärande. 

Jag kan ta ansvar för eget lärande och 

visar god förmåga att ta egna initiativ. 

Jag tar ansvar för eget lärande och har förmåga 

att ta egna initiativ på ett utmärkt sätt. 

Tålamod/koncentration Jag behöver mycket stöd i att träna 

tålamodet och koncentrationen. 

Jag har ibland bra tålamod och kan 

emellanåt arbeta koncentrerat. 

Jag arbetar med bra tålamod och kan ofta 

arbeta med bra koncentration. 

Jag arbetar med utmärkt koncentration och 

tålamod och fokuserar mig alltid på arbetet. 

Reflektera över 

slöjdprocessen och 

bedöma arbetet 

Jag behöver mycket stöd när jag ska 

beskriva slöjdarbetet och 

kommentera slöjdprocessen. 

Jag kan beskriva slöjdarbetet och 

kommentera slöjdprocessen. Jag kan 

med handledning bedöma min 

arbetsinsats och slöjdprodukt. 

Jag kan på ett bra sätt beskriva 

slöjdarbetet och kan motivera delar av 

slöjdprocessen. Jag kan bedöma min 

arbetsinsats och slöjdprodukt. 

Jag kan på ett utmärkt sätt beskriva slöjdarbetet 

och slöjdprocessen. Jag kan bedöma min 

arbetsinsats och slöjdprodukt realistiskt och kan 

motivera mina synpunkter. 

Använda ny kunskap 

och erfarenhet 

Jag behöver mycket stöd när jag ska 

använda det jag lärt mig i nya 

sammanhang. 

Jag kan med handledning använda det 

jag lärt mig i nya sammanhang. 

Jag kan använda mig av det jag lärt mig i 

nya sammanhang. 

Jag kan på ett utmärkt sätt använda det jag lärt 

mig i nya sammanhang. Jag ser samband och kan 

dra egna slutsatser i nya situationer. 

 

 

Lärare:        Datum:
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Bilaga 7) Aktion 4. Enkät 
Din uppfattning i nedanstående frågor om textilslöjd 

1. Är textilslöjden ett viktigt ämne för dig? 

Ja    Nej  

2. Berättar du om ditt slöjdarbete för familjen? 

Ja    Nej  

3. Pratar du med dina vänner om ditt slöjdarbete? 

Ja    Nej  

4. Tänker du på ditt slöjdarbete på din fritid? 

Ja    Nej  

5. Arbetar du med något textilt på din fritid? 

Ja    Nej  

6. Har du lärt dig mycket sedan du började med textilslöjd i år 3? 

Ja    Nej  

7. Kan du ge exempel på vad du har lärt dig? 

 

 

 

8. Är du informerad om skolans kursplan för textilslöjd? 

Ja    Nej  

9. Har kursplanen för textilslöjd blivit tydligare för dig sedan matrisen kom? 

Ja    Nej  

10. Tycker du att matrisen i textilslöjd är lätt att förstå? 

Ja    Nej   

11. Anser du att din förståelse och kunskap om material, redskap, metod och teknik har 

utvecklats sedan min undersökning introducerades? 

Ja    Nej  

12. Tycker du att din förståelse och kunskap i att bedöma har utvecklats genom studien? 

Ja    Nej  

13. Har du idag större förståelse och kunskap om vad kriterier vid bedömning innebär? 

Ja    Nej  

14. Har matrisen i textilslöjd hjälpt dig att förstå vilka förmågor du bör utveckla? 

Ja    Nej  

15. Vad tycker du att du behöver utveckla? 

 

 

 

16. Är det något speciellt du vill lära dig, t.ex. en textil teknik? 

 

 

17. Finns det något speciellt som du vill göra? 

 

 

18. Har loggboken hjälpt dig på något sätt? 

Ja    Nej  

19. Kan du beskriva på vilket sätt loggboken i så fall har hjälpt dig? 

 

Namn:_____________________________________________ Klass: ___ 
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Matris i textilslöjd för:  Klass:   Bilaga 8) Matris pilotprojekt 

                                               
Fantasi, idéer 

och kreativitet 

Behöver mycket hjälp 

med att föreslå arbeten. 

Har idéer ibland. Har ofta idéer och kommer 

igång bra. 

Har alltid många idéer och kommer 

igång mycket bra. 

Planera 

 

Behöver mycket hjälp 

med planering av arbetet. 

Kan planera arbetet ibland. Klarar ofta av att planera 

arbetet bra. 

Förstår varför och klarar alltid av att 

planera arbetet mycket bra. 

Genomföra 

 

Behöver mycket hjälp för 

att klara av att genomföra 

ett arbete. 

Kan ibland genomföra ett 

arbete och behöver 

emellanåt hjälp med det. 

Klarar ofta av att genomföra 

ett arbete bra. 

Klarar alltid av att genomföra 

ett arbete mycket bra. 

Använda och välja 

material 

Behöver mycket hjälp 

med att välja material. 

Kan ibland välja material. Känner till olika material och 

har lätt för att välja. 

Känner till olika material, har 

lätt för att välja och motivera valet. 

Använda redskap 

 

Behöver mycket hjälp i 

att förstå hur redskap 

används rätt och säkert. 

Kan ibland förstå hur 

redskap används rätt och 

säkert. 

Kan och förstår ofta hur 

redskap används rätt och 

säkert. 

Kan och förstår alltid mycket bra hur 

redskap används rätt och säkert. 

Använda arbets-

metod/-teknik 

Behöver hjälp i att veta 

hur man ska använda rätt 

metod och teknik. 

Kan ibland veta hur man 

använder rätt metod och 

teknik. 

Kan ofta använda rätt metod 

och teknik bra. 

Kan och förstår alltid hur man 

använder rätt metod och teknik 

mycket bra. 

Lösa problem 

 

Behöver alltid hjälp med 

att lösa problem. 

Kan ibland lösa problem 

själv. 

Kan ofta lösa problem själv. Vågar och klarar alltid av att lösa 

problem själv mycket bra. 

Arbeta självständigt 

 

Frågar alltid om hjälp. Kan ibland arbeta på egen 

hand, frågar emellanåt om 

hjälp. 

Kan ofta arbeta själv, klarar 

ofta av att komma vidare på 

arbetet. 

Vågar och kan arbeta själv och 

klarar alltid av att komma vidare på 

arbetet mycket bra. 

Ansvar för eget 

lärande 

Behöver mycket stöd i att 

lära sig ta ansvar för eget 

lärande. 

Kan ibland klara av att ta 

ansvar för eget lärande. 

 

Kan ofta klara av att ta 

ansvar för eget lärande.  

Klarar alltid av att ta ansvar för eget 

lärande mycket bra. 

Tålamod och 

koncentration 

Behöver mycket stöd i att 

träna tålamodet och 

koncentrationen. 

Har ibland bra tålamod, 

kan emellanåt arbeta 

koncentrerat. 

Har ofta bra tålamod, kan 

ofta arbeta koncentrerat. 

Arbetar alltid med mycket bra 

tålamod och koncentration. 

Reflektera/tänka 

efter och bedöma det 

färdiga arbetet 

Behöver mycket stöd i att 

reflektera/tänka efter och 

bedöma det färdiga 

arbetet. 

Reflekterar/tänker ibland 

efter och bedömer det 

färdiga arbetet. 

Reflekterar/tänker ofta 

igenom och bedömer det 

färdiga arbetet. 

Reflekterar/tänker alltid igenom 

mycket noggrant och bedömer det 

färdiga arbetet. 

Använda ny kunskap 

och erfarenhet 

i nya sammanhang 

Behöver mycket stöd och 

hjälp i att använda ny 

kunskap och erfarenhet. 

Klarar ibland att använda 

ny kunskap och erfarenhet 

i nya sammanhang. 

Klarar ofta av att använda ny 

kunskap och erfarenhet i nya 

sammanhang. 

Klarar alltid av att använda ny 

kunskap och erfarenhet i nya 

sammanhang mycket bra. 

 

 

Lärare:         Datum: 


