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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att studera hur textillärare arbetar för att stärka 

elevers ansvarstagande för sin inlärning i slöjden. Vidare var syftet att öka 

kunskapen om hur lärare arbetar med att få elever delaktiga i slöjdens 

arbetsprocess. Några av frågeställningarna: Hur stimuleras elever till eget 

ansvartagande under lektionstid? Tillåts elever ta egna initiativ till arbeten i 

slöjden och i så fall hur? Metoder som används har varit kvalitativa intervjuer 

med sex textillärare och observationer under sex lektioner. Elevantalet varierade 

mellan nio – femton vid de olika observationstillfällena. De lärare som deltog i 

studien arbetar i Stockholm och i några av Stockholms kranskommuner. 

Resultatet visade att lärare i textilslöjd strävar efter att utveckla elevernas förmåga 

att ta eget ansvar för sin inlärning. I de flesta årskurser användes ett obligatoriskt 

arbetsområde innan elever fick välja egna arbetsuppgifter. Arbetet med slöjdens 

arbetsprocess såg olika ut på skolorna. En del lärare har haft hela processen i 

fokus, medan andra lärare har använt vissa delar av processen som t ex planering 

och utvärdering. Att ge elever tid att värdera sitt arbete i slöjden både före, under 

och efter arbetet är något som alla lärare behöver stäva mot.   

Sökord: slöjdundervisning, arbetsprocess, värdering.  
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Inledning 

I de övergripande målen i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 står det att lärare ska utgå från att elever kan och vill ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan (Skolverket 

2011a:15).  

Nu har jag snart arbetat i sex år som textillärare parallellt med min lärarutbildning. 

Under dessa år har jag ofta funderat över hur elever ska kunna ta eget ansvar för 

sin inlärning, framför allt i årskurs 3 – 6 i slöjd. För att kunna ta ansvar behöver 

elever ha en hel del grundkunskaper som de sedan kan bygga vidare på. Jag tror 

att vi som arbetar med yngre elever i slöjd behöver ge dem grunden för att de 

successivt i sin grundskoleutbildning ska kunna ta det ansvar som det skrivs om i 

Lgr 11. Målet och strävan är att fostra elever till att kunna ta eget ansvar för sin 

inlärning, men vi måste ge dem medel för detta. Hur kan läraren stimulera sina 

elever till eget ansvarstagande? En lärare kan ses som en mästare och eleven som 

en lärling. En lärling behöver härma mästaren i hantverket för att på så sätt lära 

sig de tekniker han/hon behöver. På samma sätt upplever jag att elever gör i 

slöjden. De studerar hur jag gör olika moment för att sedan göra likadant. 

Slöjdens arbetsprocess, som enligt Lgr 11 innebär att eleven ska utgå från en idé, 

göra en planering, framställa ett slöjdföremål och till sist värdera sitt arbete, kan 

vara till hjälp för elevers ansvarstagande. En idé utgår ibland från en gemensam 

uppgift/arbetsområde och ibland har eleverna egna idéer. Enligt min uppfattning 

är det för många elever inget problem att jobba efter ämnets process när de arbetar 

med en gemensam uppgift/arbetsområde. De får en idé och gör en planering, 

under arbetets gång gör de reflektioner, de lyssnar på instruktioner och är 

koncentrerade under lektionerna. 

I Skolverkets nationella utvärdering (Nu – 03) har intervjuer skett med elever i 

årskurs 9. Där framgår det att elever som får arbeta efter egna idéer utvecklas 

mest, men min erfarenhet är att flertalet av de yngre eleverna tycker att det är 

svårt att arbeta med fritt valt arbete i slöjden. Elever har ofta svårt att välja vad de 

ska göra och vill gärna att man som lärare kommer med olika alternativ. Det kan 

vara svårt för en elev att veta vad som är möjligt att göra. När yngre elever får 

välja egna slöjdarbeten blir de ibland fokuserade på att snabbt tillverka många 

mindre slöjdföremål och då vill de helst ha hjälp hela tiden. De har ofta bråttom 

och ger sig inte tid att tänka efter hur de ska gå vidare med sina slöjdarbeten. Hur 

ska en lärare i enlighet med Lgr 11, där görandet inte står i centrum, uppmuntra 

elever till eget ansvartagande? 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur textillärare arbetar för och uttrycker 

sig om, att stärka elevers ansvarstagande för sin inlärning i slöjden. Vidare är 

syftet att öka kunskapen om hur lärare får eleverna intresserade och delaktiga i 

slöjdens arbetsprocess. 

Frågeställningar 

 Hur stimuleras elever till eget ansvarstagande under lektionstid?  

 

 Tillåts elever ta egna initiativ till arbeten i slöjden och i så fall hur? 

 

 På vilket sätt arbetar lärare och elever med slöjdens arbetsprocess? 
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Bakgrund 

Att slöjda har en lång tradition som är kopplad till svensk kultur och 

tradition. Förr skolades barn in i vuxnas slöjdaktiviteter genom 

hemproduktion och hantverksutövande. Utbildning inom slöjdområdet 

förekom tidigt, men undervisningen blev mer frekvent när slöjdaktiviteter 

institutionaliseras till skolämnet slöjd (Marlene Johansson 2002:39).  

Slöjd i ett historiskt perspektiv 

År 1875 startades ett slöjdlärarseminarium i träslöjd på egendomen Nääs som var 

beläget i närheten av Göteborg. Otto Salomon var ansvarig för verksamheten och 

han betraktas tillsammans med Hulda Lundin som den svenska skolslöjdens 

pionjärer.  

På Nääs arbetade man främst med träslöjd och under lektionerna skulle eleverna 

utveckla både sin personlighet och sitt kunnande i att hantera verktyg och träslag. 

Salomon hävdade redan på sin tid att slöjdens syfte inte var att förbereda eleverna 

för ett hantverksarbete utan att de skulle lära för livet. På slöjdlärarseminariet 

hölls det dagliga föreläsningar av Salomon som handlade om pedagogikens 

historia och slöjdens metodik. Enligt Thorbjörnsson menar Salomon att det var 

viktigt med elevens självständighet, genom ständig tankeverksamhet skulle de 

lösa problem som uppstod under arbetets gång. Undervisningen skulle vara 

individualiserad. Skillnaden mot dagens slöjdundervisning var att den var frivillig 

för både lärare och elever (Thorbjörnsson 2008:48). 

Hulda Lundin arbetade som lärarinna vid folkskolan i Klara församling. 1882 

startade hon Hulda Lundins Slöjdseminarium. Där utbildades fram till 1905 

lärarinnor i slöjd enligt den så kallade Stockholmsmodellen. Lundin fick 

inspiration om slöjdundervisning framför allt från Rosalie Schallenfeld som ledde 

ett handarbetsseminarium i Tyskland. Hon ville att handarbete skulle vara ett 

obligatoriskt ämne i skolan och tyckte dessutom att klassrumsundervisning skulle 

införas istället för den individuella undervisningen som Salomon använde sig av. 

Undervisningen skulle innehålla uppgifter med ett specifikt innehåll och 

lärarinnorna skulle vara medvetna om målet för undervisningen. Lundin ansåg att 

genom att man upprättade en arbetsplan skulle handarbetsuppgifterna kunna 

anpassas efter barnens förmåga för att sedan successivt öka i svårighetsgrad (Borg 

2008:54ff). 
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att öfva handen och ögat; 

att skärpa tanken; 

att stärka ordningssinnet; 

att utveckla själfverksamhet; 

att framkalla kärlek till ett noggrant och omsorgsfullt utfördt arbete; och 

därjämte skall denna undervisning sätta flickan i stånd att utföra sina 

husliga plikter (Hulda Lundin 1903:2). 

 

Salomon och Lundin hade många likartade tankar om slöjdundervisningen utom 

när det gällde individuellt arbete eller klassrumsundervisning. Lundin hittade 

inspiration till sin undervisning under resor runt om i Europa. Bland annat träffade 

hon Emelie West i Danmark som ansåg att en handarbetslektion skulle börja med 

att lärarinnan gick igenom nya moment och övade dessa med klassen och att varje 

barn sedan skulle arbeta i sin takt (Borg 2008:59). 

Även om dagens slöjdundervisning ser helt annorlunda ut än när Lundin och 

Salomon levde finns det dock några saker som påminner om varandra. Lundin 

ansåg att skolan skulle ha en arbetsplan för handarbetsundervisningen, idag har vi 

läroplaner och kursplaner. Hon tyckte också att det var bra att ha gemensamma 

genomgångar i början av lektionerna, liknande genomgångar av olika slag 

förekommer fortfarande i dagens slöjdundervisning.  

Hvarje arbete skall hafva sin utgångspunkt i ett förgående. Det är det nya 

i hvarje arbete, som skall inläras af hela klassen samtidigt. Sedan 

eleverna genom åskådlig och grundlig undervisning fått veta, hvad de 

skola göra och huru arbetet skall utföras, bör de arbeta oberoende af 

hvarandra (Lundin 1903:6). 

Salomon ansåg att elever skulle arbeta självständigt och på egen hand lösa 

problem som uppstod under arbetets gång (Thorbjörnsson 2008:41).  I de 

övergripande målen på sidan 15 i Lgr 11 står det att lärare ska utgå från att elever 

kan och vill ta ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan.  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan 

ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

viljan att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att 

ta egna initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra (Skolverket 2011a:9). 
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Skolslöjden 

Från början var det folkskollärare eller småskollärare som undervisade i slöjd och 

de hade endast gått korta kurser i ämnet. Under 1920-talet lämnades 

undervisningen i slöjd över till handarbets- och slöjdlärare. De hade ingen eller 

endast en kort utbildning i pedagogik men de hade kunskaper i hantverket. Nu 

blev det viktigt med hantverkstekniker och kvalité i arbetet. Eleverna skulle 

tillägna sig en god grund av kunskaper i slöjd som successivt kunde byggas ut 

med något nytt i varje slöjdarbete. Elsa Valentin, som skrev boken Skolslöjd för 

flickor tog bland annat upp att grundtanken med slöjden var att ge eleverna 

färdigheter för livet och en färdighet som kunde vara användbar i livets alla 

skiften (Borg 2009:18f). 

Övningarna äro fastställda, men arbetsmodellerna omväxla. Man söker 

hämta arbetsuppgifterna för slöjdundervisningen så mycket som möjligt 

ur verkliga livet och söker ge eleverna största möjliga tillfälle till 

självverksamhet (Elsa Valentin 1932:12). 

I slutet av 1940-talet tillsattes olika skolutredningar och dessa lade grunden för 

dagens slöjdundervisning. Undervisningsplanen för rikets folkskolor fastställdes 

1919 och den ändrades först 1955. Under den första hälften av 1900-talet hade 

slöjden varit ett vanligt förekommande undervisningsämne, men det var först 

1955 som slöjdämnet blev ett obligatoriskt ämne i folkskolan/enhetsskolan. 

Slöjden var uppdelad i flickslöjd och pojkslöjd och i undervisningsplanen fanns 

undervisningen med från årskurs tre till årskurs nio (Borg 2001:15).  

Fram till 1955 präglades både den kvinnliga och manliga slöjdundervisningen av 

arbete utifrån modellserier. Det innebar att undervisningen byggde på en metodisk 

arbetsgång, från det enklare till det svårare. Skillnaden var dock att pojkarna 

arbetade mer självständigt medan flickorna undervisades i grupp. (Hasselskog 

2010:28). 

1962 infördes Läroplanen för grundskolan, Lgr 62 och den nioåriga grundskolan. 

I och med det infördes textilslöjd och trä- och metallslöjd. Läroplanen föreskrev 

att flickorna och pojkarna skulle byta slöjdart under minst 20 timmar.  

När läroplanen reviderades 1969 till Lgr 69 beslöts det att undervisningen i 

textilslöjd och trä- och metallslöjd skulle ske i könsblandade grupper. I Lgr 69 

påtalades det att elevernas allsidiga utveckling var viktigare än den 

färdighetsträning i ämnet som hittills hade varit i fokus.  

I Läroplan för grundskolan, Lgr 80 slogs textilslöjd och trä- och metallslöjd ihop 

till ett ämne, slöjd med två slöjdarter. Eleverna fick möjlighet att själva välja 

vilken slöjdart de ville ha på högstadiet. 
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Slöjden idag 

Läroplan 1994 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 kursplanen för slöjd, 

uppvärderades processen i ämnet. Den så kallade slöjdprocessen består av flera 

delar: elevens arbete från en idé, planering och genomförande av slöjdarbetet till 

en slutlig värdering. 

Kopplingen mellan manuellt och intellektuellt arbete, t ex att reflektera 

över och bedöma arbetsprocesser och produkter har lyfts fram. I 

kursplanen betonas elevernas personlighetsutveckling i form av 

utveckling av egenskaper som inte är lika specifikt knutna till ämnet, som 

att t ex bygga upp självkänsla och ta eget ansvar för sitt lärarande 

(Skolverket 2004:120).  

Slöjdprocessen beskrivs som ett medel för undervisningen i Lpo 94. Under den 

första fasen förväntas det att eleven ska göra egna val utifrån en idé, diskutera, 

vara kreativ och fatta egna beslut som den kan motivera. Under genomförandet av 

arbetet ska eleven visa initiativförmåga och vid behov ska den försöka lösa 

problem som uppstår. Under tiden ska förtrogenhet och kunskaper om olika 

material och metoder utvecklas. Den sista fasen i processen är värdering. Då ska 

eleven få tid att reflektera över sitt arbete. I och med att eleverna arbetar enligt 

processen i ämnet får de en möjlighet att utveckla flera av de kunskaperna som 

beskrivs i läroplanens mål att sträva mot.  Hasselskog menar att lärare har 

processen i fokus i sin undervisning, men elever har ofta sin produkt i fokus. 

Elevernas arbete kommer ändå på ett naturligt sätt att innehålla processens alla 

delar (Hasselskog 2008:191). 

Nationella utvärderingen 2003 

I Nu-03 framkom det att lärare fokuserade på utvecklingen av elevernas 

handlingsberedskap, medan eleverna uppfattade detta i mindre utsträckning. 

Utvärderingen visade att undervisningen hade större fokus på görandet, än på 

reflektion och lärande. Vidare betonades att det behövs kommunikation om målen 

för slöjdundervisningen. Detta för att få en ökad förståelse hur slöjdämnet kan 

bidra till elevernas utveckling. Att föra resonemang kring kunskaper och 

färdigheter från slöjden, enskilt och i grupp skulle tydliggöra den serie 

ställningstaganden som slöjdprocessen innefattar och medvetandegöra eleverna 

om det egna lärandet. I utvärderingen har intervjuer skett med elever som gått sitt 

sista år i grundskolan. Det framkommer av utredningen att elever som arbetar 

utifrån en egen idé lär sig mest. En elev som står för en idé och sedan själv 

bestämmer vad den ska göra lär sig mycket mer än om läraren bestämmer ett 

arbetsområde och eleven väljer uppgift inom arbetsområdet (Skolverket 2005:14).  
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Johansson menar att slöjdlärare ofta har ett bestämt arbetsområde i 

undervisningen, trots att de flesta av lärarna i Nu-03 ansåg att elevernas 

engagemang ökar om de får arbeta efter egna idéer. Utifrån en idé planerar eleven 

ett arbete som den sedan genomför för att till sist göra en värdering av arbetet. 

Under arbetets gång ger läraren instruktioner och demonstrationer av olika 

tekniker, material och redskap. Dessa demonstrationer kan både ges individuellt 

och i grupp. Vidare lyfter hon fram att elever ofta samarbetar i 

slöjdundervisningen även om de arbetar med egna slöjdalster. De diskuterar, 

hjälper varandra och samtalar kring sina arbeten i slöjden. Ständigt pågår ett 

samspel mellan elever och mellan elever och lärare (Johansson 2002:93).  

Hasselskog skriver om olika slöjdlärartyper i sin avhandling ”Slöjdlärares 

förhållningssätt i undervisningen”. I undersökningen har lärare och elever skrivit 

dagböcker och det gjordes ljudinspelningar av den muntliga kommunikationen 

mellan lärare och elever. Utifrån sin undersökning har Hasselskog konstruerat 

fyra idealtyper av slöjdlärare. Det är Sevicemannen, Instruktören, Handledaren 

och Pedagogen. Dessa idealtyper företräder fyra olika förhållningssätt. Hasselskog 

menar att man som slöjdlärare är en av typerna och inte skiftar mellan dessa olika 

kategorier.  

 Servicemannen hjälper till med olika saker som eleven behöver under 

genomförandet av slöjdföremålet. Eleven kan bli servad med material eller 

arbete i maskiner som är för avancerade för eleven att använda. 

  Instruktören ger elever anvisningar hur de ska komma vidare i sina 

arbeten. Eleven lär sig att framställa slöjdföremål på instruktörens sätt.  

 Handledaren diskuterar, visar och instruerar sina elever under arbetets 

gång. De elever som önskar hjälp har mest kontakt med handledaren. 

 Pedagogen har elevernas förståelse i centrum. Eleven får ha initiativet i 

det pågående arbetet och genom diskussioner och förslag från både 

pedagogen och eleven förs arbetet framåt (Hasselskog 2010:149ff).  

Ett sätt att stödja och stimulera elevernas eget lärande är genom återkoppling som 

stimulerar till självreflektion och fortsatt arbete. Men också att utgå från ett 

elevperspektiv, där man tar hänsyn till olika elevgruppers sätt att tänka och handla 

i skolan, liksom deras förutsättningar att lära och utvecklas över tid. Att lyfta fram 

elevernas egna resurser innebär att betrakta eleven som ett aktivt subjekt med 

egna erfarenheter och kunskaper, medskapare av sin omvärld och inte som ett 

passivt objekt utsatt för omvärldens påverkan (Giota 2006:97). 
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Läroplan 2011 

De förändringar som är gjorda utifrån den tidigare kursplanen bygger på resultatet 

i NU-03. Elevers lärande i görandet uppmärksammas i större utsträckning än 

tidigare. Även elevernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete betonas 

mer än tidigare (Skolverket 2011a). I den nya läroplanen, Lgr 11 är slöjdens 

inriktning densamma som i den tidigare kursplanen. 

Arbetsprocessen, tidigare kallad slöjdprocessen, kan dels utgå från elevers egna 

idéer eller från en uppgift eller en utmaning från läraren. Den kan också vara 

bestämd på förhand utifrån mönster och instruktioner. 

Ämnets process delas in i följande delar: 

 Idéutveckling, som kan ske från en bestämd uppgift med fokus på t ex ett 

material, en teknik eller ett problem eller från en idé som eleven har. 

 Överväganden, är de val som görs både inför, under och efter ett 

slöjdarbete. Det kan innebära att testa olika tillvägagångssätt, fundera på 

val av färg, form material etc. Om undervisningens fokus är på elevernas 

olika överväganden utvecklas deras förståelse och insikt om olika 

alternativ och deras följder. 

 Framställning, har tidigare haft ett alltför stort utrymme i 

slöjdundervisningen. I undervisningen behöver lärare hjälpa eleverna att 

utveckla förmågan att förstå slöjdarbetens och arbetsprocessers olika delar. 

 Värdering, är att reflektera innan, under och efter ett arbete. Det innebär 

att försöka förstå hur olika tillvägagångssätt påverkar slöjdarbetet. En 

värdering innebär inte att bara beskriva vad som gjorts utan frågor som hur 

och varför måste också ställas (Skolverket 2011b:14f). 

I Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen 

beskrivs det hur lärare ska strukturera, styra och anpassa undervisningen. Texten 

handlar om vikten av att läraren är medveten om de arbetsprocesser som sker i 

undervisningen och hur de påverkar elevernas kunskapsutveckling. Genom att 

vara delaktiga i olika lärprocesser ska elever kunna få ett ökat ansvar för sitt 

lärande. Ett kännetecken för en framgångsrik skola är att undervisningen är 

individualiserad och det innebär att undervisningen organiseras på ett sådant sätt 

att elevers individuella förutsättningar och behov står i centrum (Skolverket 

2011c:18). 
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Metod 

Val av metod  

I min undersökning har jag valt att använda två olika metoder, en kombination av 

kvalitativa och strukturerade intervjuer och observationer av ett antal lektioner. 

Jag har använt kvalitativa intervjuer med inslag av strukturerade frågor med 

textillärare som arbetar i Stockholm och i några av Stockholms kranskommuner. I 

samband med intervjuerna observerades en klass som de intervjuade textillärarna 

undervisade i. 

Urval  

När jag skulle välja ut tänkbara informanter utnyttjade jag bland annat några av 

mina kontakter jag fått under tidigare studier vid Umeå Universitet. Eftersom jag 

ville besöka de olika skolorna för att göra observationer i samband med 

intervjuerna var även avståndet från min bostad viktigt. 

Åtta textillärare, som arbetar i Stockholm och i några av Stockholms 

kranskommuner, fick en förfrågan via e-post om de var villiga att delta i min 

undersökning om elevers självständighet i slöjden. I brevet framgick det att mitt 

intresse var att både göra intervjuer med textillärare och observera hur elever 

arbetar under en lektion i textilslöjd. Lärarna visade brevet för sin rektor och för 

klassföreståndare/mentorer så att alla blev informerade om undersökningen och 

att de fick veta att materialet som samlades in från intervjuer och observationer 

skulle behandlas konfidentiellt (Johansson & Svedner 2010:20).  

Sex av textillärarna svarade att de var intresserade av att delta. Två av lärarna 

kände jag sedan tidigare och de övriga har varit mina studiekamrater. Samtliga var 

kvinnor och deras ålder varierade mellan 40 – 60 år. Två av lärarna har arbetat i 

25 – 30 år och de andra mellan 6 – 10 år.  Tre av lärarna undervisar på låg- och 

mellanstadiet, två arbetar med alla årskurser i grundskolan och en arbetar endast 

på högstadiet.  

Datainsamlingsmetoder 

Intervjuer 

Målet med att intervjua textillärare på olika stadier i grundskolan var att göra 

jämförelser om hur textillärare arbetade med elevers självständighet och 

ansvartagande, beroende på elevers ålder. Jag ville få kunskap om hur lärare 

använde slöjdens arbetsprocess och om/hur detta bidrog till att utveckla elevers 

självständighet. En fråga jag sökte svar på var hur elever och lärare handskades 

med problem som uppstod under arbetets gång. Vidare var det intressant att 
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undersöka hur lärares olika arbetssätt bidrog till att öka elevers förmåga till 

ansvartagande för sin inlärning och sitt skolarbete.  

En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om ett tema 

av ömsesidigt intresse (Kvale & Brinkmann 2009:18). När man gör en intervju 

kan den ske på olika sätt. Om en intervju är strukturerad ställer intervjuaren upp 

en rad fasta, strukturerade frågor som används vid samtliga intervjuer i en 

undersökning eller så kan intervjun vara kvalitativ, då används frågor som är 

betydligt öppnare och de kan varieras på olika sätt.  (Johansson & Svedner 

2010:30). 

Till mina intervjuer har jag använt en kombination av den kvalitativa intervjun 

och den strukturerade. Det fanns fyra områden som vi samtalade om under 

intervjuerna och dessa var knutna till mitt syfte och mina frågeställningar.  

Mina intervjuområden som användes vid samtliga intervjuer: 

 I Lgr 11 står det att lärare ska utgå från att elever vill och kan ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. Vad anser du? 

 Elevers självständighet. Hur löser de problem som uppstår? 

 Bestämda arbetsområden eller valfria arbetsuppgifter?  

 Slöjdens arbetsprocess. 

 

Varje intervju inleddes med frågor om vilka årskurser läraren arbetade med, 

storleken på undervisningsgrupperna och längden på lektionspassen. Sedan 

övergick vi till mina intervjuområden och alla samtal började med att vi 

diskuterade om det som är skrivet i Lgr 11 angående elevers ansvarstagande. 

Senare under intervjuerna kunde det skilja i vilken ordning vi samtalade om de 

övriga intervjuområdena. Som stöd under intervjuerna hade jag några 

strukturerade frågor till varje område. Intervjuerna tog ca 30 – 40 minuter och jag 

spelade in dem med hjälp av en diktafon för att senare kunna bearbeta och 

sammanställa dem. 

Observationer 

I samband med intervjuerna var jag med på en lektion som textilläraren hade, för 

att observera hur elever arbetade under lektionstid. Det finns olika metoder för att 

utföra observationer och jag valde att använda ”critical incidents”, på svenska kan 

det kallas för kritiska eller viktiga händelser (Johansson & Svedner 2010:45). Det 

innebar att jag observerade vad som hände under en lektion och mitt fokus var att 

observera hur elever agerade när de behövde någon form av hjälp för att komma 

vidare i sitt arbete. Ett av mina intresseområden var att se på vilket sätt och i 

vilken utsträckning eleverna arbetade självständigt oavsett ålder och i vilken 
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årskurs de gick. Ropade eleverna på textilläraren om de behövde hjälp och 

instruktioner för att komma vidare i sitt arbete, frågade de kompisar om hjälp eller 

försökte de lösa problemet på egen hand?  Blev självständigheten högre hos 

eleverna i och med att de blev äldre?  

Syftet med min undersökning var bland annat att öka kunskapen om hur lärare får 

elever intresserade att arbeta efter slöjdens arbetsprocess som enligt Lgr 11 

innehåller en idé, planering, genomförande, överväganden och till sist en 

värdering. 

Jag var observatör, men inte deltagande under tre lektioner på låg- och 

mellanstadiet, i årskurs 2 - 4 och under tre lektioner på högstadiet, i årskurs 7 - 9. 

Till min hjälp använde jag en observationsblankett som fylldes i under lektionens 

gång (Johansson & Svedner 2010: 41f). På blanketten noterades olika händelser 

och hur elever och lärare agerade vid de olika händelserna. Antalet elever som var 

med vid mina observationstillfällen varierade mellan 9 – 15 elever. Grupperna 

bestod både av pojkar och flickor. Enligt textillärarna hade de mellan 10 - 18 

elever i sina grupper, så en del av eleverna var frånvarande. Lektionslängden vid 

mina observationstillfällen varierade mellan 80 – 100 minuter. 

Procedur 

Intervjuerna 

När jag hade fått svar från de textillärare som ville delta i min undersökning 

bestämdes en tid som skulle passa både dem och mig. Tre av intervjuerna skedde 

innan lektionen som jag skulle observera och tre skedde efter lektionen. För att 

vara säker på att min undersökning skulle följa de etiska forskningsreglerna 

påmindes lärarna om vikten av att de vidarebefordrade mitt brev till sin rektor och 

till den klassföreståndare/mentor som var ansvarig för klassen jag skulle besöka 

(Johansson & Svedner 2010:20).  

Alla interjuver genomfördes i respektive lärares slöjdsal. Samtalen började med 

en presentation av intervjuområdena och att intervjun skulle spelas in med hjälp 

av en diktafon. 

Eftersom min utgångspunkt finns i inledningen i Lgr 11 och den innebär att lärare 

ska utgå från att elever vill och kan ta eget ansvar för sin inlärning och för sitt 

arbete i skolan, inleddes varje intervju med frågan om hur läraren såg på detta.  

Sedan samtalade vi om de andra intervjuområdena. 

 

 



12 

 

Observationerna 

När en lektion som skulle observeras presenterade jag mig och berättade om 

examensarbetet i min lärarutbildning vid Umeå Universitet. Klassen fick en 

muntlig beskrivning om min undersökning och att i den skulle det ingå 

observationer om hur elever arbetade under en slöjdlektion. Dessutom fick de veta 

att alla elever, lärare och skolans namn skulle vara anonyma i undersökningen. 

När lektionen kom igång satte jag mig på en plats där det var god uppsikt över 

olika skeenden i slöjdsalen. På så vis kunde iakttagelser göras om hur elever 

agerade vid olika situationer. Fokus för observationerna var i vilken utsträckning 

elever arbetade självständigt, hur/om de tog ansvar för sin inlärning och sitt arbete 

och hur de agerade när de behövde hjälp. När det skedde viktiga händelser under 

lektionen beskrev jag dem på observationsblanketten. 

 

  



13 

 

Resultat  

Här redovisas de svar som framkommit under mina intervjuer och vid 

observationerna i de olika skolorna med utgångspunkt från mina forskningsfrågor. 

Hur stimuleras elever till eget ansvartagande under lektionstid? 

Alla lärare svarade att de ständigt arbetar med att träna elever i att ta ansvar för 

sitt arbete och sin inlärning under lektionerna.  

Målet är att få elever att bli självständiga och att de ska ta ett personligt 

ansvar för sin inlärning, men i de lägre årskurserna måste man som lärare 

hjälpa och träna elever i detta (lärare 1). 

Jag tror att elever vill ta ansvar för sin inlärning, men man måste börja 

tidigt så att eleverna förstår det. Många elever har tidigare gått på en 

skola där man inte jobbat så och då vill eleverna bli matade med hjälp 

och instruktioner. Det fungerar inte att börja med det i årskurs 8 och 9 

(lärare 5).  

Det är mycket bra att man tror på eleven, men jag tror inte att de har den 

förmågan i de åldrar jag undervisar i, årskurs 2 - 4. Det är ett mål för 

undervisningen, men jag tror inte att elever kan klara av det i mina 

årskurser. På mellanstadiet kan säkert vissa elever arbeta självständigt om 

arbetet innehåller moment som de vid tidigare tillfällen gjort (lärare 2). 

Under intervjuerna framkom det att lärarna försöker få eleverna att först fundera 

hur de tror att de ska gå vidare med sina arbeten, innan de ber om hjälp. När en 

elev behöver hjälp ställer lärarna oftast ledande frågor som kan hjälpa eleven att 

tänka efter hur den ska gå vidare med sitt arbete.  

Vid mina lektionsbesök kunde jag konstatera att många elever vill och försöker ta 

ansvar för sin inlärning och sitt slöjdarbete utifrån sin ålder och mognad. Att ta 

ansvar för sitt arbete och sin inlärning kan se ut på många olika sätt. Det kan 

innebära att eleven håller ordning på sina saker/sitt material såsom tyger, mönster, 

mallar etc. Det kan också vara att eleven tar fram t ex symaskinen och försöker att 

trä den även om den inte kommer ihåg alla moment som ska göras med över- och 

undertråd. Många av eleverna, framför allt i de högre årskurserna, sätter igång 

med sina slöjdarbeten på egen hand när lektionen börjar. 

Jag brukar tänka på att jag inte är där för att ge eleverna svaret, utan för 

att hjälpa eleverna att hitta svaret (lärare 3). 
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Under observationerna kunde jag se att de flesta av eleverna var fokuserade på 

sina slöjdarbeten, men de glömmer lätt bort att läraren har många andra elever 

som behöver instruktioner och hjälp. Det innebar att de ofta ropade på läraren 

eller kom fram och avbröt när läraren gav en instruktion till en annan elev. Även 

de äldre eleverna har svårt att vänta på sin tur.  Elever som ropade på hjälp högt 

över slöjdsalen blev till en början ignorerade. Lärare vill inte bli avbrutna i ett 

samtal med en elev som fick en instruktion för tillfället. Oftast blev elever 

uppmanade att vänta på sin tur.  

När eleverna har tagit fram sina saker går läraren till varje elev för att se 

och diskutera hur respektive elev ska komma vidare med sitt slöjdarbete. 

Samtidigt är det flera elever som ropar på lärarens hjälp och några 

kommer fram och börjar prata med henne trots att hon är upptagen med 

att ge en instruktion till en elev (observation årskurs 8). 

Om en elev kommer fram när jag pratar med någon föser jag bort den 

med armen. Efteråt pratar jag med eleven och frågar om den vill att 

någon annan ska komma och avbryta när hon/han får en instruktion och 

de vill de ju inte. Jag tycker inte om när de kommer och avbryter. De 

tänker sig inte för (lärare 3). 

För att öka sin självständighet behöver elever öva många gånger på samma 

moment. Det är ingen självklarhet att de förstår att den kunskap de förvärvar i det 

ena arbetet ska kunna användas i ett annat arbete. Framför allt är detta tydligt i de 

lägre årskurserna.  

Yngre barn har svårt att koppla ihop kunskap från ett sömnadsprojekt till 

ett annat. Jag säger att i slöjden syr vi alltid med den aviga sidan utåt så 

att den fina sidan syns när vi vänder på arbetet. Det fungerar bra med 

slöjdpåsen, men om några elever veckan efter vill börja på en väska 

lägger de rätsidan utåt och då frågar jag om de vill att sömmarna ska 

synas och det vill ju inte eleverna. Om jag frågar: hur ska vi göra då? kan 

de inte lista ut det, trots att de veckan  innan  sytt klart sina slöjdpåsar 

(lärare 2). 

Ibland tar man för givet att eleverna vet mer än de gör. Man märker att de 

inte kan uttryck och begrepp som mot vikt kant, tvärnåla och sömsmån 

som man vet att de har stött på ända sedan trean, men det är ingen 

förankrad kunskap. Endast en handfull elever som kan begreppen och 

man måste repetera och repetera (lärare 5). 

I en av skolorna används det ibland olika datorprogram i textilslöjd. Där finns det 

förutom idéer till olika arbeten, instruktioner till olika moment i sömnad, virkning 

osv.  
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Det är enklare att inte hjälpa elever när det finns datorprogram som man 

kan hänvisa till, eller så kan de fråga en kompis som gjort samma sak vid 

ett tidigare tillfälle (lärare 1). 

När eleverna är yngre verkar det som att de är mer villiga att hjälpa sina kompisar. 

Det kan eventuellt ha att göra med att det är enklare moment som ska genomföras 

och det är ganska lätt för en klasskamrat att förklara.  

När en lärare ger instruktioner till en elev brukar läraren ställa frågor till eleven. 

Vad är det du behöver hjälp med? Vilken av punkterna på arbetsbeskrivningen ska 

du göra nu? Ofta brukar de repetera vad eleven gjorde senast för att sedan komma 

vidare till nästa steg som ska göras. Läraren vill få eleven att försöka tänka efter 

och ibland kommer eleven på, under samtalets gång, vad den ska göra. På det här 

sättet tränas eleverna till att småningom kunna arbeta mer självständigt. 

När en elev behöver hjälp försöker jag ställa följande frågor: Vad gör du 

nu?  Hur har du tänkt nu? Vad står det i arbetsbeskrivningen? Har du 

tittat på arbetsbeskrivningen? Hur långt har du kommit? Man måste ställa 

ledande frågor. Ibland vet inte eleven var den har sin arbetsbeskrivning 

och då får vi titta efter den och läsa tillsammans (lärare 6). 

Ett hjälpmedel för att elever ska bli mer självständiga är användandet av 

arbetsbeskrivningar. De intervjuade textillärarna tycker att det ofta kan vara svårt 

för elever att läsa och förstå arbetsbeskrivningar. En del av lärarna skriver därför 

egna mer lättförståliga beskrivningar som används i undervisningen. De anser att 

det underlättar för eleven om texten innehåller samma ord som läraren använder 

vid olika instruktionstillfällen. Till yngre elever används det ofta steg för 

stegbeskrivningar med uppsydda moment.  

De färdiga arbetsbeskrivningarna som finns i handeln förutsätter att 

eleven kan så mycket mer än vad den kan, så därför behöver man göra 

om dem. Eftersom man har vissa uttryck och ett visst sätt att lära ut är det 

viktigt att det som står i texten överensstämmer med det som man säger. 

Det är svårt att göra arbetsbeskrivningar enkla men ändå instruktiva 

(lärare 1).  

Med de små barnen jobbar jag mer och mer med moment. Jag har sytt 

upp en obligatorisk uppgift i olika moment. På så vis tränar eleverna sig i 

att ta ansvar. En elev kan säga: Nu har jag gjort uppgift 1. Vad ska jag 

göra nu? Ibland kommer eleven själv på att det är uppgift 2 och ibland får 

jag ställa ledande frågor som t ex vilken uppgift har du gjort. Jag märker 

att det är ett bra sätt att bli självständig (lärare 6).  
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På högstadiet verkar det som att det ibland kan finnas en viss osäkerhet bland 

elever att förklara för en kompis vad den ska göra. Det gäller för det mesta mer 

avancerade moment. Vid några observationstillfällen kunde jag se att elever ofta 

vill vänta på hjälp från läraren. Det känns tryggt att få en förklaring av läraren. 

Ibland innebär det att elever sysslar med annat än slöjdarbetet och tappar på så sätt 

fokus i väntan på hjälp. Vissa elever försöker inte ens läsa sina 

arbetsbeskrivningar. I en klass kan elever hålla på med olika slöjdalster, elever 

använder olika arbetsbeskrivningar och det kan innebära att det inte finns någon 

kompis att fråga. Arbetsbeskrivningar som används på grundskolan kan också 

vara svåra att förstå och då är det inte lätt att förklara för en kompis vad den ska 

göra. 

Några av eleverna hjälper varandra, men generellt vill de hellre ha 

lärarens hjälp eller få en bekräftelse på att de har tänkt rätt. Flera elever 

har svårt att fokusera på sina arbeten, de behöver stöd och uppmuntran 

vid ett flertal tillfällen under lektionen (observation, årskurs 9). 

Sammanfattning 

I min undersökning kan jag se att många elever vill ta ansvar för sin inlärning och 

sitt arbete i slöjdundervisningen. Att ta ansvar kan vara allt från att ta fram sitt 

material, till att på ett självständigt sätt sätta igång med sitt slöjdarbete. Under 

samtliga observationstillfällen kunde jag notera att det fanns elever som tog fram 

sitt slöjdarbete samtidigt som det fanns elever som ville att läraren skulle tala om 

exakt vad de skulle göra, även innan de hade tagit fram sitt arbete.  

Vid några av intervjuerna framkom det att elever behöver många repetitioner av 

olika tekniker, som t ex hur man trär en symaskin. Undervisningen ger elever 

redskap av olika slag för att öka självständigheten. Det kan vara gemensamma 

genomgångar som antingen berör ett nytt arbetsområde eller repetitioner av olika 

slag. Under lektionens gång ger lärare individuella instruktioner i samband med 

att den går från elev till elev. Alla lärare försöker att med hjälp av ledande frågor i 

varierande svårighetsgrad, få sina elever att tänka efter innan de kommer med ett 

svar. 

Arbetsbeskrivningar som används i undervisningen är i många fall svåra att förstå 

för elever. En del lärare ägnar en del av sin planeringtid till att skriva instruktioner 

med ord som de själva använder i undervisningen. 
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Tillåts elever ta egna initiativ till arbeten i slöjden och i så fall 

hur? 

Vid mina observationstillfällen framgick det att de flesta eleverna var intresserade 

av ämnet. I samtliga klasser som jag besökt har eleverna en termin av varje 

slöjdart. På en av högstadieskolorna får eleverna välja om de vill ha textilslöjd 

eller trä- och metallslöjd. De flesta klasser jag observerat, oavsett årskurs har haft 

obligatoriska arbetsområden.  

En del klasser har haft ett obligatoriskt område medan andra har haft två eller fler 

obligatoriska områden. I de yngre årskurserna är det vanligare med fler 

gemensamma uppgifter. Några av lärarna svarade att de har en obligatorisk 

startuppgift i början av terminen och att eleverna sedan får välja fritt. Samtliga 

lärare menade att även om eleverna arbetar med ett bestämt arbetsområde är 

valfriheten stor inom området. 

Vi har en eller två styrda arbetsområden varje termin. Uppgifterna finns 

uppsatta på skåpdörrarna i progressionsordning, så att eleverna ska förstå 

att svårighetsgraden ökar (lärare 6). 

Det framkom av intervjuerna att samtidigt som lärare vill ge sina elever en viss 

valfrihet, vill de att eleverna ska lära sig några av grunderna i textilslöjd innan de 

får välja helt fritt. Lärarna vill att eleverna ska få träna på olika hantverkstekniker 

som t ex symaskinssömnad, handsömnad, broderi, virkning. En av lärarna som 

arbetar på högstadiet berättade att eleverna i årskurs åtta och nio får välja egna 

uppgifter att arbeta med.  

De flesta av eleverna arbetar med klädsömnad av olika slag. De har 

kommit olika långt i sina arbeten, två elever ritar av mönster medan andra 

syr kragar eller andra moment på symaskinen. En elev lär sig sticka och 

några elever tovar bollar av ull med hjälp av såpa (observation årskurs 7). 

I årskurs 3 - 5 inleds terminen med ett gemensamt arbete. Sedan är det 

några arbetsområden eleverna ska hinna med under terminen, men de får 

själva bestämma i vilken ordning de ska göra sina arbeten. Ibland vill en 

elev göra ett stort arbete inom ett arbetsområde och då måste eleven ha 

koll på att övriga arbeten blir mindre så att den hinner bli klar med sina 

arbeten under terminen (lärare 1).  

Vi har en obligatorisk startuppgift. Sedan får eleverna välja själva. Jag 

vill att de ska ta tillvara på kunskaperna de fått med den obligatoriska 

uppgiften och omsätta det i sitt nya arbete (lärare 5).  
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Ett arbetsområde kan till exempel innebära att elever på högstadiet arbetar med 

klädsömnad och att de själva väljer vilket klädesplagg de ska sy, en fodrad väst, 

en t-shirt, en keps osv. Eleverna får även designa sina plagg med hjälp av val av 

material. Ska t ex alla delar till skjortan vara i samma tyg eller ska någon del vara 

i avvikande färg eller tyg? Ska t-shirten eller joggingtröjan få ett personligt 

uttryck i form av något textiltryck eller applikation? 

I år 3 – 6 har jag bestämda arbetsområden i början av terminen och inom 

området får de välja fritt. När det är färdigt får de välja fritt. I årskurs 7 -9  

får de välja fritt, men de får ge mig ett förslag på vad de vill göra (lärare 

4). 

Även i de lägre årskurserna är valfriheten stor inom de olika arbetsområdena. Om 

en klass arbetar med ett tema som t ex förvaring kan eleven själv välja om den vill 

göra en stor eller liten necessär eller ett pennskrin. När de yngsta barnen har tränat 

att sy på symaskinen, är det dags för dem att sy varsin slöjdpåse. Elever får välja 

material och ibland storlek till slöjdpåsarna, som de sedan använder till förvaring 

av sitt slöjdarbete. Ibland vill eleven få ett personligt uttryck på sitt slöjdföremål 

och då kan den t ex välja att använda ett textiltryck eller en applikation som 

dekoration.  

I årskurs 4 har vi först ett bestämt arbetsområde och när eleverna är klara 

med det får de komma med egna förslag till slöjdarbeten. I årskurs 5 och 

6 har vi inga bestämda arbetsområden. För att få elever motiverade och 

delaktiga behöver de få känna att de är med och bestämmer. På så vis får 

de ett ökat ansvar (lärare 3). 

Just nu håller klassen på att träna symaskinssömnad. Eleverna syr på 

olika papper med ökad svårighetsgrad. Till sist sys det ett 

symaskinskörkort, där eleverna får träna på att byta tråd i symaskinen. De 

som är färdiga med sitt körkort arbetar med en enkel variant av 

applikation som i några fall blir en påskduk (observation årskurs 3). 

Vid några av mina observationstillfällen kunde jag se att när yngre elever fick 

välja egna arbeten, valde de att sy på symaskinen, bland annat gosedjur. Elever 

blir ofta inspirerade av varandra och det händer ganska ofta att de vill göra samma 

sak som en kompis. En del elever tycker att det är svårt att hitta på ett eget arbete 

och då försöker läraren stödja eleven och komma med olika förslag på arbeten.  
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Sammanfattning 

Alla klasser som jag har besökt har haft ett eller flera obligatoriska 

arbetsområden. Eleverna har oftast valmöjligheter inom arbetsområdet. Om den 

gemensamma uppgiften till exempel är klädsömnad får eleven själv välja vilket 

klädesplagg den vill göra. När det är dags för elever att påbörja ett eget arbete är 

det många som väljer att sy på symaskinen. De intervjuade lärarna anser att 

genom att ha ett gemensamt arbetsområde i början av terminen får eleverna 

kunskap om olika hantverkstekniker som de sedan kan använda i sina fritt valda 

arbetsuppgifter. 

Äldre elever i årskurs 7 – 9 får i större utsträckning välja egna arbeten i 

samförstånd med läraren. 

På vilket sätt arbetar lärare och elever med slöjdens 

arbetsprocess? 

Som ett led i att träna eleverna i sin förmåga att ta ansvar för sin inlärning och för 

sitt arbete i skolan används slöjdens arbetsprocess som ett redskap i 

undervisningen. Genom att elever gör egna skisser och sedan tittar på dem både 

under arbetets gång och efter arbetets slut ges elever en möjlighet att förstå hur 

arbetsprocessen i slöjden fungerar. När en elev under arbetets gång antingen får 

en instruktion av sin lärare eller diskuterar ett problem med en klasskamrat ger det 

den en möjlighet att reflektera över sitt arbete. När de till sist skriver en värdering 

övar sig elever inte bara i att framställa slöjdföremål, utan de utvecklar också sin 

förmåga att fatta beslut, förstå orsak och verkan och reflektera över hur och varför 

resultatet blev som det blev angående slöjdförmålet. 

Två av eleverna ska börja med nya slöjdarbeten. De hämtar papper och 

penna för att påbörja sina skisser. En av eleverna sitter länge och funderar 

innan hon kommer på vad hon ska göra. Till sist bestämmer sig båda 

eleverna i samförstånd att de ska göra varsin sovmask. När skisserna är 

färdiga visas de för läraren som kommer med några råd om storleken på 

sovmasken (observation årskurs 4). 

Arbetet med ämnets process såg olika ut på de olika skolorna. De flesta lärarna 

svarade att de vill att eleverna skriver en planering eller ritar en skiss på det tänkta 

slöjdföremålet. I samband med att elever ritar skisser ska de även bestämma vilka 

mått föremålet ska ha.  
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Jag vill att eleverna ska göra en enkel planering. Om en elev till exempel 

vill göra en kudde får den skriva ner hur stor den ska vara, vilket tyg som 

ska användas och vilken färg tyget ska ha. Sedan tittar vi tillsammans och 

pratar om det är ett rimligt projekt. Är måtten som eleven tänkt sig eller 

inte. Vi mäter med måttband så att eleven förstår vad måtten betyder. Vi 

tittar om vi har material så att det räcker osv. När eleven sedan har gjort 

klart sitt slöjdföremål tittar vi på planeringen. Hur blev det, blev det som 

du tänkt dig? Ändrade vi på något? Till sist får de skriva en reflektion 

(lärare 3). 

Vi brukar prata med eleverna om arbetsprocessen i samband med när vi 

pratar om varför vi har slöjd (lärare 4). 

I årskurs 8 och 9 tittar vi mycket på elevernas skisser som även har ett 

tygprov fastsatt. På så vis kan jag diskutera med eleverna om olika 

detaljer. Var ska fickan sitta, ska byxorna vara smala eller vida? Det är 

viktigt att försöka träna eleverna att förstå processen, att det från deras 

skiss blir en färdig produkt (lärare 6). 

Flertalet av lärarna använder sig av loggböcker, oftast i form av dagboksblad som 

eleverna fyller i vid lektionens slut. Där ska eleverna skriva vad de lärt sig, gjort 

under lektionen och vad de ska göra vid nästa lektionstillfälle. På en av skolorna 

har eleverna fått egna datorer och läraren vill att eleverna lämnar in så kallade 

slöjdjournaler via datorn. Där ska de berätta om sin process och även bifoga foton 

på olika moment under slöjdprocessen.  

Samtliga lärare berättade att de använder utvärderingar i olika svårighetsgrad 

beroende på elevernas ålder. I en del klasser fyller eleverna i förtryckta 

utvärderingsblanketter och i andra klasser får eleverna skriva i en friare form hur 

de har gått tillväga med sitt arbete. 

Några elever är färdiga med sina slöjdarbeten och de vet att de skriva en 

utvärdering. De hämtar utvärderingsblanketter och skriver koncentrerat 

under en lång stund. De behöver ingen instruktion av läraren och när 

utvärderingarna är klara sätter de in dem i klassens pärm (observation 

årskurs 7). 

I några av skolorna finns det möjligheter att ställa ut elevernas färdiga 

slöjdarbeten i glasmontrar antingen i skolans korridor eller vid ingången till 

matsalen. Framför allt är det yngre elevers arbeten som ställs ut. På en av 

högstadieskolorna som jag besökte fanns det en glaskorridor mellan två 

huskroppar och där brukar det ske olika redovisningar och utställningar. 

När ett slöjdarbete är färdigt fotograferas det och eleven skriver en liten 

utvärdering till sin portfolio (lärare 1). 
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I de yngsta årskurserna får de skriva om sitt arbete i en utvärdering och 

träna på begrepp och slöjdord. När eleverna ska skriva om 

arbetsprocessen i sin utvärdering handlar det om hur de gjorde sitt 

slöjdföremål, det finns ingen eftertanke. Det är en start för att träna på 

detta. Jag skriver ofta på tavlan och vi pratar tillsammans om vad de har 

använt för material, redskap och begrepp (lärare 2). 

Jag försöker samla ihop bildmaterial på elevers slöjdalster för att alla 

arbeten ska kunna redovisas tillsammans på något sätt, t ex ett bildspel 

som visas i glaskorridoren. I årskurs 9 ska de göra en annons som 

redovisning där de ska lyfta sitt slöjdarbete och berätta vilken förträfflig 

sak det är, de ska försöka sälja in sin sak. Varför är den här kudden så 

förträfflig att sova på?  De ska göra text och bild och de får manipulera 

bilden. De får göra den i en miljö. Sedan skickar de bilden till mig och 

det ska bli ett bildspel. Det är förbjudet att säga något nedlåtande om sin 

sak, det är bra för de som aldrig blir nöjda och för de som känner att de 

inte kan (lärare 5).  

Sammanfattning 

Arbetet med ämnets process såg olika ut på skolorna som jag besökte. I några av 

klasserna användes de flesta momenten i processen. När en elev skulle börja på ett 

arbete fick den först skriva en planering och rita en skiss som sedan diskuterades 

med läraren. Efter avslutat arbete tittade lärare och elev på arbetet och planeringen 

samtidigt som de diskuterade om hur föremålet hade blivit och om några 

ändringar skett under arbetets gång. Till sist skrev eleven en reflektion.  

I en del av klasserna skrev eleverna på ett dagboksblad vad de hade gjort under 

lektionen. Det handlade mest om vad de i praktiken hade gjort och det var sällan 

som eleverna beskrev hur det hade gått med arbetet, om de kommit till nya 

insikter, förstått varför något blev fel. I lägre årskurser var det vanligt att elever 

inte skrev någon planering utan att de endast fyllde i en utvärderingblankett. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det är intressant att se att elevers självständighet och ansvartagande har funnits 

med ända sedan Salomon och Lundins tid i slutet av 1800-talet.  Lärare har under 

alla år strävat efter att träna elever i anvarstagande och självständighet.  

Ansvartagande kan ske på flera sätt i slöjdundervisningen. De flesta elever tar 

ansvar för sitt material till exempel tillklippta tygbitar, mönsterdelar och 

arbetsbeskrivningar. Ansvar kan också innebära att eleven arbetar koncentrerat 

under lektionerna och försöker göra sitt bästa. I slutet av en lektion är det viktigt 

att alla elever tar sitt ansvar och plockar undan, ställer tillbaka symaskiner etc. En 

del elever tittar på sina slöjdarbeten och funderar på hur de ska jobba vidare innan 

de ber om hjälp. Självständigheten och ansvarstagandet ökar oftast i och med att 

elever blir äldre. 

Det som har förvånat mig i undersökningen är att det är relativt många elever som 

sitter overksamma och väntar på hjälp. Vissa elever försöker inte ens läsa sina 

arbetsbeskrivningar. Om det beror på att beskrivningarna är för abstrakta eller om 

eleverna är lite bekväma av sig har inte framkommit under mina 

observationstillfällen. Det finns många saker som en elev kan starta med under 

tiden de väntar på hjälp, t ex ta fram och trä symaskinen, ta fram slöjdarbetet och 

en eventuell arbetsbeskrivning. Det händer då och då att lärare får frågan; vad ska 

jag göra nu? Ibland har eleven inte ens tittat på sitt slöjdarbete när frågan ställs. 

Det kan bero på att man som lärare är för snabb med att ge elever svar på deras 

frågor. Under lektionstid är det många elever som behöver hjälp och för att inte 

deras väntan ska bli lång ger vi kanske inte elever tid till en kort stunds reflektion 

och diskussion med oss, utan vi känner att vi måste skynda oss till nästa elev. Jag 

tror att det går att ändra på detta genom att redan under elevernas första år i 

slöjden träna dem att inte ha bråttom, utan uppmana eleverna till eftertanke under 

lektionstid.  

Många av de äldre eleverna kan ibland fråga om de har tänkt rätt angående nästa 

moment i arbetet. De vill ha en bekräftelse av läraren, det är ett sätt att visa att 

man som elev arbetar mer självständigt än tidigare. I alla årskurser finns det elever 

som försöker ta den lättaste vägen genom att de frågar läraren vad som ska göras 

trots att de inte har tittat på sitt arbete. Som en av de intervjuade lärarna sa: ”och 

sedan finns de som är smarta och lata”. 

Även om slöjden är ett uppskattat skolämne enligt NU-03 (Skolverket 2004), är 

det samtidigt svårt för elever att vara självständiga, eftersom de flesta 

arbetsområdena innehåller nya material, tekniker, redskap och moment.  
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Det är intressant att de intervjuade lärarna i min undersökning använder sig av ett 

eller flera obligatoriska arbetsområden i de flesta årskurserna, trots att det 

framkom i NU – 03 (Skolverket 2005) att elever som arbetar efter egna idéer lär 

sig mest. Enligt lärarna i mina intervjuer är syftet att ge elever grundkunskaper 

och repetitioner i olika hantverkstekniker. Elsa Valentin skrev på 1930-talet om 

vikten av repetition. 

För att åstadkomma en repetitionskurs av sömnadens grunder göres varje 

termin ett obligatoriskt standardarbete, vilket innehåller de viktigaste av 

de förut genomgångna arbetsuppgifterna (Valentin 1932:12). 

När en klass arbetar med ett obligatoriskt arbetsområde börjar ofta en lektion, 

speciellt i början av ett arbetsområde, med en gemensam genomgång av något 

eller några begrepp. Då brukar lärare visa och demonstrera olika moment inom 

området. Senare under lektionens gång får eleverna individuella genomgångar och 

repetitioner. När elever sedan får välja fria arbeten har de en förförståelse om hur 

ett arbete kan genomföras. På så vis kan undervisningen sträva mot att öka elevers 

självständighet och ansvartagande för sin inlärning. 

För att kunna slöjda räcker det inte med att lära sig vissa faktakunskaper 

och handgrepp, utan eleven måste också förstå i vilken ordning och på 

vilket sätt olika komponenter kan kombineras. Det är också viktigt att 

lära sig både experimentellt utforskande och mer systematiskt 

undersökande arbetssätt och hur man driver sitt arbete framåt. Det är en 

förutsättning för att eleverna ska bli mer självständiga och kunna göra 

egna bedömningar, våga ta risker och därmed uppnå slöjdkunskaper på 

en mer medveten nivå (Skolverket 2011b:15). 

Idag måste lärarna förhålla sig till den nya kursplanen, Lgr 11, där det är många 

olika moment och delar som ingår. 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material 

och uttrycksformer (Skolverket 2011a:213). 

Vid planeringen behöver läraren utgå från kursplanens syfte och de 

förmågor som anges där, det centrala innehållet samt kunskapskraven i 

ämnet. Läraren behöver konkretisera sina mål för undervisningen genom 

att tydliggöra kopplingen mellan de förmågor som eleverna ska utveckla 

och det innehåll som undervisningen ska behandla (Skolverket 

2011c:13). 

Både i Lpo 94 och i Lgr 11 lyfter man fram vikten av att arbeta med processen i 

ämnet. Tidigare hamnade görandet lätt i fokus och enligt NU -03 innebar det att 
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eleven tyckte att slöjdföremålet var i centrum för undervisningen även om lärare 

menade att processen var minst lika viktig. I och med den nya läroplanen är det 

görandet i lärandet som framhävs. Genom undervisning i ämnet ska elever få 

möjligheter att utveckla fler förmågor än att framställa ett slöjdföremål. Förmågor 

som att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet, analysera och värdera 

arbetsprocesser och resultat framhävs i slöjdens kursplan (Skolverket 2011b). I 

mina intervjuer framkom det att elever i vissa fall skriver en planering av sitt 

arbete som de diskuterar med sin lärare. I några klasser skriver elever någon form 

av loggbok, oftast en rad på ett dagboksblad i slutet av lektionen. När arbetet är 

klart skrivs det en utvärdering som i bland kallas för en reflektion. Främjar detta 

elevens reflektion innan, under och efter arbetet? 

Värdering är en mycket väsentlig del av arbetsprocessen i slöjd. När man 

värderar reflekterar man innan, under och efter arbetet över vad man har 

gjort. Att värdera innebär att kunna förhålla sig och beskriva effekten av 

olika handlingar eller vad som hänt under processens förlopp och att 

kunna analysera hur den egna arbetsinsatsen har påverkat resultatet. Det 

är också en övning i att formulera egna uppfattningar om slöjdföremålets 

estetiska och symboliska uttryck. Det är väsentligt att värderingen sker 

såväl före och under som efter själva framställningen. En avslutande 

värdering kan annars lätt få karaktären av att eleven ensidigt redovisar 

vad som gjorts. En värdering innefattar inte bara vad utan också hur och 

inte minst olika aspekter av varför. Det kan till exempel handla om 

övervägda alternativ och motiv samt gjorda erfarenheter och kopplingar 

till tidigare eller kommande arbeten. Genom att ha ett bredare fokus än 

bara på vad som har gjorts kan man som lärare bidra till elevernas lärande 

i och genom slöjd (Skolverket 2011b:15).  

I min undersökning hade jag förväntat mig att fler lärare skulle arbeta mer med ett 

reflekterande arbetssätt utifrån ett elevperspektiv. Att fylla i på en rad på ett A4-

papper vad man gjort under en lektion kan nog inte stimulera till att elever 

reflektera före, under och efter sitt arbete. En slöjdbok/loggbok som används 

under lektionstid kanske vore att föredra. Elever behöver träna sig i detta tänkande 

och ett sätt kan eventuellt vara att läraren skriver olika frågor på whiteboardtavlan 

som eleven ska besvara i sin slöjdbok. Beskriv vilka moment du gjort idag? Har 

du behövt ändra på något i ditt arbete? Hur har arbetet gått? Var det något som 

blev bra eller blev något fel? Hur har du arbetat idag? 

Metoddiskussion 

I min undersökning valde jag att använda två olika metoder, intervjuer och 

observationer. Metoderna kompletterade varandra och det har gett mig en bra 

inblick i hur lärare arbetar för och uttrycker sig om att stärka elevers 

ansvarstagande för sin inlärning i slöjden. Enligt Johansson och Svedner (2010) 

kan intervjuer vara kvalitativa eller strukturerade. Min avsikt var att använda 
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kvalitativa intervjuer och jag förberedde fyra olika samtalsområden. Eftersom jag 

inte är en van intervjuare skrev jag också ner några strukturerade frågor till varje 

samtalsområde. Det kändes tryggt att ha de som stöd under intervjuerna.  

Det var bra och intressant att göra observationer av slöjdlektioner i samband med 

intervjuerna. Under observationerna satt jag still på en plats i slöjdsalen och när 

lektionerna hade pågått en liten stund glömde eleverna bort mig. Jag använde 

förtryckta observationsblanketter som fylldes i när det skedde någon viktig 

händelse. Endast vid ett tillfälle frågade en elev vad jag skrev på min 

observationsblankett.  

Att ha intervjuerna inspelade på en diktafon och ifyllda observationsblanketter 

underlättade bearbetningen av materialet. 

Avslutande reflektioner 

Det har varit givande att intervjua textillärare och observera hur elever agerar i 

undervisningen med tanke på syftet med mitt arbete. Jag har fått många nya 

insikter om hur man som lärare kan påverka inlärningen hos elever. Det har redan 

nu inneburit att jag delvis har ändrat mitt sätt att undervisa i slöjd. Som lärare 

känner man sig ibland stressad av att många vill ha hjälp samtidigt. Det kan 

innebära att elever inte får tillräckligt med tid för reflektion och samtal med 

läraren om hur de ska jobba vidare med sina slöjdarbeten. När jag ger en 

instruktion eller diskuterar ett arbete med en elev händer det att andra elever 

kommer och avbryter eller vill ha akut hjälp. Skillnaden är att jag agerar på ett 

annat sätt än tidigare. Nu räcker det ofta med en blick på eleven som avbryter och 

den kommer på sig själv. Ja, visst ja kom till mig sen, är en kommentar jag ofta 

får. Jag tror att det är viktigt att man som lärare ständigt reflekterar över sitt eget 

sätt att agera i undervisningen. 

Hasselskog skriver om fyra olika idealtyper av lärare i sin avhandling Slöjdlärares 

förhållningssätt i undervisningen (2010). Det är servicemannen, instruktören, 

handledaren och pedagogen. Han menar att man som lärare är en av typerna och 

inte skiftar mellan dessa olika kategorier. Jag har funderat en del över detta och 

till viss del kan jag hålla med. Men om en elev syr på sy symaskinen och både tyg 

och tråd fastnar i symaskinen innebär det att jag måste ta bort stygnplåten, ta bort 

pressarfoten, trassla ut tyget, klippa av alla trådar och se till att eleven kan 

fortsätta med sitt arbete. Blir jag inte en serviceman då, trots att jag under andra 

situationer är en handledare? 

I den nationella utredningen 2003 (NU – 03) har elever som gått sitt sista år i 

grundskolan blivit intervjuade om slöjdundervisningen. Eleverna menade att de 

lär sig mest om de själva får välja arbetsområde och vad de ska göra inom 

området. Det skulle vara intressant om undersökningen hade visat hur de under 
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tidigare år i grundskolan fått sina kunskaper. Har det varit genom obligatoriska 

arbetsområden som de fått vissa förkunskaper eller har eleverna under flera år i 

slöjdundervisningen fått välja själva?  

I textilslöjden är det vanligt att arbeta efter arbetsbeskrivningar i olika 

svårighetsgrader eller efter mallar. Det är ofta svårt att förstå det abstrakta i en 

beskrivning och hur det kan bli ett färdigt slöjdföremål. En del elever tycker dessa 

texter innehåller ett sy-/slöjdspråk som de har svårt att förstå. Eftersom man syr 

från avigsidan på ett arbete är det inte självklart att eleven kan föreställa sig det 

färdiga arbetet. Jag undrar ofta varför arbetsbeskrivningar som riktar sig till barn 

upplevs som svåra att förstå, trots att det både finns text och bild. 

Nu har vi haft skolslöjd i mer än 100 år och jag tycker att det är fascinerande att 

många av tankegångarna om undervisningen är lika aktuella nu som då, såsom 

elevers självständighet och att de ska arbeta under ständig tankeverksamhet. 

Förslag till framtida forskning 

Med tanke på den nya läroplanen skulle det vara spännande att om några år 

genomföra en liknande undersökning som Nu-03, för att se om det fortfarande 

visar sig att elever som välja fritt i slöjden lär sig mest. 

Det skulle vara intressant att forska om hur elever uppfattar användandet av 

arbetsbeskrivningar. Är det till hjälp för eleven att försöka använda en skriftlig 

instruktion eller skulle det underlätta om instruktioner kunde följas via en dator 

eller en inspelad film? 

I ett genusperspektiv skulle ett forskningsområde kunna vara att undersöka hur 

flickor respektive pojkar agerar i textilslöjdsundervisningen. Finns det skillnader 

och i så fall vilka?
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor  

Intervjuområden: 

 I Lgr 11 står det att lärare ska utgå från att eleverna vill och kan ta ett 

personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan.  Vad anser 

du?  

 Elevers självständighet. Hur löser de problem som uppstår? 

 Slöjdens arbetsprocess. 

 Bestämda arbetsuppgifter eller valfria arbetsuppgifter? 

Intervjufrågor: 

 Vilka årskurser arbetar du med? 

 Hur stora är elevgrupperna? 

 Dina lektionspass, hur långa är de? 

 

 Låter du eleverna arbeta med valfria arbetsuppgifter eller har du ett 

bestämt arbetsområde? 

 Varför har du valt att lägga upp arbetet på det sättet? 

 

 Vad händer när eleverna behöver hjälp? 

 Hur gör eleverna när de behöver hjälp? 

 Har du en tanke med det? 

 

 Tycker du att det går att stimulera eleverna till att ta eget ansvar för sitt 

arbete? 

 Är dina elever självständiga eller vill de ha mycket hjälp? 

 På vilket sätt går du tillväga? 

 

 Hur använder du arbetsbeskrivningar i din undervisning? 

 Skriver du egna arbetsbeskrivningar? 

 

 Använder eleverna någon form av loggbok? 

 Vet du var ifrån elever får sina idéer, hemifrån, kompisar, 

inspirationsmaterial i skolan? 

 

 Är elever delaktiga i arbetsprocessen eller har de fokus på produkten? 

 Ger du instruktioner till hela gruppen eller individuellt? 



 

Bilaga 2: Brev 

 

 

                                                                                                      Täby 4 mars 2012 

                                              

Hej! 

 

Jag heter Inger Ekbom och är blivande lärare i textilslöjd. 

Som avslutning på mina studier vid Umeå Universitets lärarutbildning, har jag 

nyligen påbörjat mitt examensarbete.  

 

I de övergripande målen i Lgr 11 står det att lärarna ska utgå ifrån att eleverna kan 

och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för arbetet i skolan.  

 

I mitt examensarbete vill jag undersöka hur man som textillärare kan arbeta för att 

stimulera eleverna till eget ansvarstagande. För att genomföra detta planerar jag 

att intervjua ca 6 - 8 textillärare som arbetar i några av Stockholms 

kranskommuner. För att kunna göra jämförelser mellan olika åldergrupper 

kommer intervjuerna att ske både med textillärare på högstadiet och på 

mellanstadiet. Jag är även intresserad av att få delta vid några 

undervisningstillfällen för att observera hur eleverna arbetar i textilslöjden. 

 

Det material som samlas in från intervjuer och observationer är anonyma och 

behandlas konfidentiellt. 

 

Hoppas att du och en av dina undervisningsgrupper vill delta i min undersökning. 

 

Vänliga Hälsningar 

Inger Ekbom 

  

 

  



 

Bilaga 3: Observationsblankett 

 

Observatörens namn: Lokal: Datum och tid: 

Närvarande personer: 

Tidpunkt och 

verksamhet: 

Elevagerande: Läraragerande: 

 

 


