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Sammanfattning 
 
 
 

Syftet med min studie har varit att undersöka lärares uppfattningar om hur olika 
undervisningsmetoder främjar mer självständiga elever på trä och metallslöjden.  
Jag har fördjupat mig i gällande styrdokument och tagit del av den nationella 
utvärderingen av grundskolan (slöjd) som genomfördes 1992 och 2003. Relevant 
forskning kring självständigt arbete har granskats. Därefter har halvstrukturerade 
intervjuer genomförts med sex trä- och metallslöjdlärare och observationer i 
respektive lärares klassundervisning. Jag har även kopplat mina studier till vad 
läroplanerna 1962, 1969, 1980 och 1994 säger om självständigt arbete. Resultatet 
visar att alla lärarna som deltog i min studie använde sig av gemensamma 
genomgångar, enskilda utförliga instruktioner, diskuterade problem och design 
med eleverna, använde arbetsbeskrivningar, skisser, ritningar och litteratur för att 
få mer självständiga elever. Studien tar också upp metoder som elever använder 
sig av för att bli mer självständiga. Resultatet visade att en stor del av eleverna 
valde att lösa problemen själv och att hjälpa varandra. Vad som förvånade mig i 
min studie var resultaten från slöjdforskarna Borg (1995), Hartman, 
Thorbjörnsson, Trotzig (1995) och pedagogen Svenssons (2000) studier. De 
menade att slöjdlärarna haft svårigheter ända sedan läroplanen 1962 att klara av 
vissa delar av styrdokumenten (framförallt självständighetskraven) i 
undervisningen.   
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Inledning 
Denna studie är inriktad mot att undersöka hur trä- och metallslöjdslärare 

undervisar för att få eleverna att arbeta mer självständigt på slöjden. Under mina 

sju år som trä- och metallslöjdslärare har jag tampats med många elevers brist på 

självständighet i undervisningen. Elevernas stora behov av hjälp har lett till att jag 

ofta stressar runt från elev till elev för att hjälpa. Jag har funderat en hel del på 

hur jag ska hantera den problematiken. De metoder som jag har använt är olika 

hjälpsystem (handuppräckning, skriva hjälplista på tavlan, gå runt till eleverna 

som jag själv tycker), gemensamma genomgångar, skriftliga arbetsbeskrivningar 

och försökt att motivera eleverna att hjälpa varandra. Jag har även läst en hel del 

litteratur, pratat med andra lärare och auskulterat. Inga metoder har fungerat som 

jag önskat, eleverna har inte blivit mer självständiga. Därför blev det lätt för mig 

att välja ämne när det var dags att skriva examensuppsats. Jag ville veta mer. I 

samtal med andra lärare (framförallt slöjdlärare) om problematiken med att 

eleverna behöver mycket hjälp på lektionerna har det visat sig att många lärare 

har samma problem. Motivationen är därför extra stark att fördjupa mig i ämnet. 

Studien kan förhoppningsvis bidra till att undervisningen ska förbättras för både 

mig och andra. Min ambition som lärare är att få elever som kan arbeta 

självständigt, vara kreativa, komma med egna idéer, experimentera, våga ta sig an 

svårigheter som de aldrig har gjort förut, ifrågasätta läraren och vara modiga. Min 

ambition är även att få dem att vara noggranna genom arbetsprocess till färdig 

slöjdprodukt.  

 

Syfte 
Att undersöka lärares uppfattningar om hur olika undervisningsmetoder främjar 

mer självständiga elever på trä och metallslöjden.  

 
Frågeställning 

1. Vilka undervisningsmetoder använder trä- och metallslöjdslärare sig av 

för att eleverna ska kunna bli självständiga på slöjden? 

2. Vilka olika turordningssystem använder trä- och metallslöjdslärare?  

3. Hur ser trä- och metallslöjdslärarna på litteratur, skisser, ritningar, 

arbetsbeskrivningar för att få eleverna mer självständiga? 
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Litteraturgenomgång/Bakgrund 
 

”Genom alla kursplanerna uttrycks också vikten av att eleverna skall arbeta 

självständigt och individuellt. Redan från grundskolans första läroplan skrivs att 

arbetet skall utgå från elevernas egna idéer och skisser, att de själva skall vara med 

och välja material och form, vilket sedan understryks i alla läroplanerna därefter” 

(Borg, 1995 s. 79). 

 

Vad säger styrdokumenten? 
Styrdokumenten, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet/förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr-11) står det att eleverna ska stimuleras till att utveckla 

idéer, överväga lösningar, framställa föremål, värdera resultat, utforska och 

experimentera med olika material (Lgr-11). 

 
Betygskrav år 6 
(några av betygskraven för år 6 som kräver att eleverna lär sig självständighet).  

Eleven ska kunna; 

• Välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val. 

• Välja handlingsalternativ. 

• Tolka slöjdföremåls uttryck. 

• Ge enkla (betyget E) eller utvecklade (betyget B) eller välutvecklade 

omdömen (betyget A) om sin arbetsinsats och hur de har påverkat 

slöjdföremålets kvalité. 

• Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt (Lgr-11). 

 
Betygskrav år 9 
(några av betygskraven för år 9 som kräver att eleverna lär sig självständighet). 

Eleven ska kunna; 

• Välja tillvägagångssätt och ge enkla (betyg E) eller utvecklade (betyg B) 

eller välutvecklade (betyg A) motiveringar till sina val. 

• Pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till 

föremålens form och funktion. 

• Välja handlingsalternativ som leder framåt. Ge enkla (betyg E), eller 

utvecklade (betyg B) eller välutvecklade (betyg A) omdömen om 

arbetsprocessen och hur de har påverkat slöjdföremålets kvalité, form och 
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funktion.  

• Tolka slöjdföremåls uttryck och föra enkla (betyg E) eller utvecklade 

(betyg B) eller  välutvecklade resonemang med koppling till erfarenhet, 

trender och traditioner. 

• Formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner (betyget E) och 

delvis egna initiativ (betyget C). 

• Formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ 

(betyget A).  

• Pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras 

med hänsyn till form och funktion (Lgr-11). 

 

Styrdokumenten innehåller inga konkreta undervisningsmetoder för att få 

eleverna att bli mer självständiga. 

 

Peter Hasselskog förklarar att läro- och kursplaner saknar anvisningar om 

ämnesstoff och undervisningsmetoder. Varje lärare ansvarar med hjälp av 

ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper ansvarar för dessa val i syfte att 

eleverna skall ges möjlighet att nå målen (Hasselskog, 2010).  

 

Läraren ska svara för att elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande 

ålder och mognad. Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och 

arbetsformer (Lgr-11). Lärarna behöver hjälpa eleverna att utveckla förståelse för 

slöjdarbetens och arbetsprocessers olika delar, inte i första hand hjälpa dem att 

framställa föremål. Eleverna bör istället fokusera på idéutveckling och medvetna 

överväganden innan framställningen startar, samt värdera såväl under som efter 

genomfört arbete (Kommentar material kursplanen slöjd, Lgr-11). 

 

Skolverkets film om bedömning 
I filmen, ”bedömningsstöd i slöjd” som finns på skolverkets hemsida, antecknade 

jag sådant som sades angående olika undervisningsmetoder för att få eleverna 

mer självständiga. En trä- och metallslöjdslärare från Lagmansskolan, Mjölby, 

påpekade att det inte alltid är bra med egna initiativ från elevernas sida. Om en 

elev t.ex. går och borrar i pelarborrmaskinen utan att man som lärare har gått 
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igenom säkerhetsreglerna på pelarborrmaskinen, kan det vara farligt. Han ansåg 

att egna initiativ är bra om eleverna håller sig inom de ramar som man har gett för 

den aktuella uppgiften. En adjunkt från Linköpings Universitet påpekade att det 

inte är fel av eleven att fråga läraren. Hon menade att det däremot är en fördel om 

eleverna frågar, det visar att de är villiga att diskutera. Hon förklarade att eleven 

inte ska vara rädd att fråga, eleven ska inte tro att man ska klara sig helt själv utan 

hjälp. Trä- och metallslöjdsläraren från Lagmansskolan påpekade att vi lärare vill 

att eleverna ska vara självständiga men att det inte ska vara någon fara för 

sänkning av betyget om man frågar (Skolverket, 2012).  

 

Nationella utvärderingen -92 och -03 
Tre vanligt förekommande typer av arbetsformer redovisas i ”resultatet från 

skolverkets nationella utvärdering”.  

• ”elev-elev” (eleven står för idén och dessutom bestämmer själv vad 

han/hon skall göra). 

• ”lär-lär” (läraren står för en eller flera idéer eller arbetsområden och 

dessutom bestämmer vad eleven ska göra). 

• ”lär-elev” (läraren står för en eller flera idéer eller ett arbetsområde men 

där eleven bestämmer vad han/hon ska göra).  

 
”Elev-elev”- gruppen visade de bästa resultaten på de flesta kunskaps- och 

attitydfrågor medan ”lär-lär”-gruppen redovisade de klart sämsta. 

Det negativa med lär-lär-gruppen var att elever lär sig att inta en aktiv eller passiv 

roll efter situation. De tror sig inte kunna eller vilja ändra på det. Den 

undervisning där arbetet utgick från en lärardominerande arbetsform och även 

mellanvarianten ”lär-elev” hade förödande effekter på det läraren ville ”lära ut”. 

”Elev-elev” visade sig i utvärderingen vara överlägsen för elevers allsidiga 

utveckling och kunskapsinhämtande. På de skolor där eleven hade möjlighet att 

påverka uppnåddes bästa resultat i samtliga frågeställningar i slöjdämnets 

utvärderingsinstrument.  

 
När sedan utvärderingarna jämfördes visade det sig att eleverna uppgivit ett större 

inflytande i NU -03 jämfört med NU-92.  

”Elev-elev” (eleven står för idén och dessutom bestämmer själv vad han/hon skall 
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göra) (37 % NU-92 och 48 % NU-03). 

Lärare uppgav att de har en mer lärardominerande undervisning (läraren står för 

idéer och bestämmer vad eleverna skall göra) i de lägre än de senare skolåren 

(NU -03). 

 
Vad säger forskning i ämnet? 
 
Skolverkets rapport 
Rapporten ”Vad påverkar resultaten i Svensk grundskola” från skolverket 

påpekar att förändringen mot mer eget arbete inte gynnar kunskapsutvecklingen 

(med hänvisning till Vinterek, 2006). Forskningen hävdar att eleverna blir mindre 

engagerade. Däremot framträder i forskningen att nära relationer mellan lärare 

och elev och att läraren har god kännedom om elevens behov som betydelsefullt 

för elevernas resultat (med hänvisning till Hattie, 2009) (Skolverket, 2009). 

 

Storbildsvisning 
Tio trä- och metallslöjdslärare och 184 elever (år 5 och uppåt, grundskolan) 

deltog i forskaren Jarl Cederblads studie (2007) i vilken svarvundervisningen 

filmades. Lärarna blev uppmärksammade på de svårigheter som är förknippade 

med att visa arbetsmoment för en hel grupp i slöjden. Det blev uppenbart när de 

kunde se sig själva undervisa. De filmade avsnitten visade hur flera elever i 

kontrollgruppen inte kunde se överhuvudtaget. Vi har alla trängts kring våra 

lärare som visat slöjdtekniker när vi själva gick i skolan och tänker kanske att det 

inte går att göra på annat sätt. Under en demonstration med ”storbildvisning” 

hade eleverna möjlighet att följa handlingen på samma sätt som läraren. 

Visningsmomentet handlade om svarvteknik. Möjligheten att se handlingen ”med 

lärarens ögon” hade stor betydelse för den säkerhet eleverna i försöksgruppen 

visade när de själva skulle svarva. Resultaten från elevernas egna svarvövningar 

talar för att de hade haft hjälp av den tydliga visningen. Användande av kamera 

och projektor vid en slöjddemonstration gör det möjligt för alla att följa med i 

visningen och få samma synintryck. Man kan också se en rationell vinst i att 

kunna förevisa ett slöjdmoment för stora grupper (Cederblad, 2007). 
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Mästarläran 
Enligt mästarläran är elevernas eget praktiserande av avgörande betydelse vid 

inlärning. Att lära sig ett hantverk eller att slöjda tar lång tid av träning och 

praktiserande. Eleven måste genom tålmodig träning själv erövra olika tekniker 

och färdigheter inom hantverket. Med tanke på den korta tid eleverna vistas i 

slöjden kommer de i många fall inte att hinna uppleva känslan av att behärska en 

teknik. Enligt författarens erfarenheter är det viktigt för elevernas självkänsla och 

lust att slöjda att de får lyckas i olika arbetsmoment. Alla elever bör få möjlighet 

att uppleva den glädje det innebär att behärska en färdighet (Cederblad, 2007). 

 

Kommunikation 
Slöjdforskaren Marléne Johansson (2002) menar att samtalen kring slöjdarbetet 

mellan lärare och elev skulle kunna utvecklas, de är oftast inte särskilt 

avancerade. Läraren ger oftast instruktioner till eleverna som de sedan följer. Det 

är ovanligt att dialogen utmanar och fördjupar elevers förståelse. Det finns inslag 

men är relativt litet förekommande. 

         Handledningstid för att visa och instruera och tid för samtal kan vara begränsad 

med stora slöjdgrupper, slöjd en gång i veckan, tid för fram- och borttagning av 

arbeten, arbetsredskap och maskiner. Man kan inte bortse från de villkor 

slöjdlärare och elever arbetar under, men det går ändock att konstatera att dialogen 

kan utvecklas i många avseenden (Johansson, 2002 s 219f). 

 

Slöjdlärarprofiler 
Slöjdforskaren Kajsa Borgs studie (2001) gav tre olika slöjdlärarprofiler (se 

bilaga 1). Hon talar om konstnären, pedagogen och hantverkaren. 1999 

intervjuades 17 vuxna personer om sina minnen av slöjdundervisningen när de 

var barn.  De representerade intervjugrupp 1. Övervägande personer var över 50 

år (12 personer). Intervjugrupp 2 bestod av 12 erfarna textilslöjd och trä- och 

metallslöjdlärare i åldern 45-64 år. De intervjuades 1994. 

Borg förklarar sedan profilerna så här; Konstnären avser att utveckla elevens 

personlighet, kunskap och skapandeprocess, samt utveckla den estetiska 

förmågan. Pedagogen vill utveckla elevens självförtroende, kunskap om 

slöjdprocessen och utveckla vardagskunskaper. Hantverkaren avser att utveckla 

en samhörighet till hantverkstradition, kunskap om produktionsprocessen och 
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utveckla hantverkskunskaper. Alla slöjdlärarprofilerna har olika infallsvinklar om 

hur de vill att eleverna ska uppnå dessa kunskaper. Författaren påpekar att det är 

viktigt att inse att beskrivningarna av de tre olika lärarinriktningarna är en 

konstruerad systematisering, verklighetens slöjdlärare är oftast en blandning av de 

tre skisserade lärarna (Borg, 2001). 

 

Slöjdlärares förhållningssätt 
Slöjdforskaren Peter Hasselskogs studie (2010) gav mig nya infallsvinklar på hur 

man kan se på slöjdläraryrket. Materialet har insamlats vid olika tidpunkter, i 

olika sammanhang, och med olika förutsättningar. De empiriska materialen till 

undersökningen är dagböcker (62 slöjdlärare och 133 elever deltog, skolår 9 och 

mp3-inspelningar (11 lärare och deras elevgrupper deltog skolår 3-9).  

          Det är påtaglig skillnad mellan elevernas självständighet i de studerade grupperna, 

där självständigheten framstår som större i de grupper där läraren i minst 

utsträckning ger eleverna raka instruktioner angående nästa steg (Hasselskog, 2010 

s. 239). 

 

Tre huvudsakliga förhållningssätt har identifierats i undersökningen. 

1. Lärare som lägger fokus på instruktion för nästa steg i arbetet, initiativet i 

pågående arbete ligger i stor utsträckning på läraren. Hasselskog hävdar 

att negativa konsekvenser med den metoden är att eleverna lätt blir 

beroende av läraren för att driva produktionsprocessen framåt (Hasselskog 

2010 med hänvisning till Kimbell & Stables, 2008 och Järvinen m fl, 

2007). 

2. Lärare som lägger fokus på elevernas förståelse genom dialog, förklaring 

och motivation. Initiativet ligger hos både lärare och elev. 

3. Lärare med fokus på att låta eleverna självständigt genomföra sina 

arbeten. Läraren stöttar vid behov genom att göra det eleven ber om, 

initiativet i det pågående arbetet ligger i stor utsträckning hos eleven.  

 

 

Lärare som har fokus på förståelse beskriver i stor utsträckning att deras elever 

arbetar självständigt, lärarkontakten är mer inriktad på det övergripande arbetet 

än nästa steg (Hasselskog, 2010). 
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Läraren som stöttar eleverna med det de önskar hjälp med kan framstå som passiv 

i förhållande till att utmana elevernas tänkande. (---)  

Lärare med fokus på att skapa förståelse har goda förutsättningar att utmana 

elevernas tänkande (Hasselskog, 2010 s. 249). 
 
Idealtyper 
          Analysen av dagböckerna har resulterat i en konstruktion av fyra idealtyper utifrån 

lärarnas beskrivningar av verksamheten. Idealtyperna beskriver olika funktioner, 

roller och agerande under slöjdlektionerna för respektive kategori (Hasselskog, 

2010 s 162f). 

Idealtyperna är serviceman, instruktör, handledare och pedagog (se bilaga 2). 

Servicemannen: Hjälpa, fixa, stötta, serva, lösa, eleverna styrs mindre, tillåts mer 

att välja fritt, ber läraren lösa svårigheter när de uppstår. Eleven väljer gärna 

arbeten som innebär att svårigheter undviks eller så innebär motgång att eleven 

ger upp. Fördelen med den här metoden är att läraren ger eleverna goda 

förutsättningar att uppleva och erfara. 

Instruktören: Visa, vägleda, ge råd, tyda beskrivningar, eleverna mer vana att 

utföra det deras lärare instruerar dem att göra. Vid problem avstannar ofta elevens 

arbete och lärarhjälp inväntas.  

Handledaren: Diskutera, förklara, handleda, förstå, uppfattar olika problem som 

en naturlig del av arbetet som ofta kan lösas av eleven själv. Eleverna redovisar 

ofta färdiga arbeten.   

Pedagogen: Diskutera, dialog, lyssna, föreslå, uppfattar olika problem som en 

naturlig del av arbetet som ofta kan lösas av eleven själv. Eleverna redovisar ofta 

färdiga arbeten. Lyfter förståelsen till en mer generell nivå.  

Elevernas dagböcker som ingick i det empiriska materialet för undersökningen 

stämmer i stora delar med beskrivningen av undervisningen och klassificeringen 

till de fyra idealtyperna som gjorts av lärarna.  

 

Författaren påpekar att tabellen med de olika idealtyperna utgör en konstruktion 

för att tydliggöra skillnaden, inte för att hävda förekomsten av fasta och klart 

åtskilda förhållningssätt hos lärarna. 
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Resultatet visar inte på något optimalt sätt att undervisa i slöjd, det finns inget 

enda ”bästa” förhållningssätt. Istället är det tydligt att lärares skilda 

förhållningssätt i undervisningen ger förutsättningar för olika lärande (Hasselskog, 

2010 s. 267). 

 

Sammanfattningsvis anknyter Borgs slöjdlärarprofiler och Hasselskogs idealtyper 

till mitt syfte med uppsatsen. Anledningen till att det anknyter är att jag av egen 

erfarenhet och genom studien kommit fram till att det krävs många olika 

undervisningsmetoder för att få självständiga elever.  

 

Kritik läroplanerna 
 
Slöjdlärarkåren har under de senaste femtio åren mestadels månat om att lära ut 

grundläggande tekniker, läroplansskribenter har däremot betonat barnens 

naturliga skaparlust. ”Periodvis har avståndet varit stort mellan dem som 

formulerat skolslöjdens mål och de lärare som hade uppgiften att arbeta för 

målens förverkligande” (Hartman m.fl., 1995 s. 36). 

 

Slöjdforskaren Kajsa Borg (2001) menar att läroplans- och kursplaneretoriken 

legat på en generaliserbar nivå, öppen för tolkningar och har haft svårt att fånga 

den verksamhet som bedrivits i skolslöjden.  

 

Enligt metodikläraren på Linköpings universitet Bengt Svensson (2000) har det 

varit svårt att förverkliga läroplanerna -62, -69, -80 och -94. De är svårgripbara 

och kraven är högt ställda utan handfast stöd för lärarna vad det gäller metod för 

att få eleverna att skapa självständigt, som läroplanerna förespråkar. Arbetet i 

slöjdsalarna kräver oftast en mer jordnära syn på elevernas förutsättningar. Det 

har uppstått ett glapp mellan läroplaner och vad lärarna anser som hanterbart.  

Undervisningen är inte heller så konsekvent inriktad på att öva upp elevernas 

självständighet. Det har inte hjälpt att läroplanerna alltsedan LGR-62 påbjudit att 

undervisningen skall ha denna inriktning. Vi har haft allt för svårt att finna 

fungerande metoder för detta (Svensson, 2000 s. 314). 
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Pedagoger 
I sökandet efter undervisningsmetoder för att främja självständiga elever var det 

självklart att söka sig bakåt historiskt i litteraturen. Anledningen till att jag har 

valt just dessa åtta pedagoger var att de förespråkade självständighet i 

undervisningen. 

 

Otto Salomon (1849-1907), ledde utvecklingen av den manliga slöjden i vårt 

land. Startade första slöjdskolan på Nääs 1872. Salomon menade att slöjden 

skulle vara lockande, intressant, tillåta självständigt arbete och erbjuda 

omväxling. Slöjden fick inte bli mekanisk utan kräva tankeverksamhet. Varje elev 

skulle få arbeta i sin egen takt och erhålla enskilda anvisningar. Salomon 

förespråkade mindre undervisningsgrupper. ”Nääs-metoden” innebar att eleverna 

arbetade efter modeller och ritningar, med stegvisa övergångar. Övningarna 

ordnades efter svårighetsgrad. Planmässigheten skulle leda till att eleven kunde 

arbeta självständigt. För att öppna ögonen på alla kursdeltagare på Nääs 

uppmanade han dem att som första anteckning skriva: ”Man kan undervisa efter 

vårt system utan att använda en enda av dessa modeller, och man kan tvärtom vid 

undervisningen slaviskt följa modellserien utan att ha en aning om systemet” 

(Hartman, S, G, m.fl. 1995 s 80).  

Förmodligen var det så att det som skedde i många svenska slöjdsalar inte helt 

svarade mot Salomons idéer. ”Nääs-metoden” kritiserades under 1900-talets 

första årtionde. Man vände sig mot bristen på frihet och skapande i elevens arbete 

och man tyckte att Salomon inte hade uppmärksammat den sociala samverkan 

som reformpedagogerna förespråkade (Hartman, S, G, m.fl. 1995). 

 

John Dewey (1859-1952), USA, professor i filosofi, psykologi och pedagogik.  

När den svenska skolslöjden var som mest omtalad började också den progressiva 

pedagogiken spridas över världen. John Dewey var centralgestalten i denna 

internationella idérörelse. ”Learning by doing” var en grundsats i denna 

pedagogik.  Han strävade efter att demokratisera klassrummet och propagerade 

för en helhetssyn på vad barnen behövde för sin fysiska, emotionella och 

intellektuella utveckling. Kunskapen skulle ha ett nyttosammanhang och praktisk 

konsekvens (Hartman m.fl. 1995). 
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Sammantaget handlade Deweys dynamiska lärande om lust att hantera problem, 

samla fakta, lära sig formulera hypoteser och att skissera teorier (Egidius 2009). 

 

Carl Malmsten (1888-1972), svensk möbelarkitekt, pedagog och initiativtagare 

till flera skolor och utbildningar. Han kritiserade ”Nääs-metoden” och menade att 

barnen skulle få skapa sitt föremål själv genom frihandsteckning. Gradvis skulle 

kraven på precision ökas genom omväxlande fri form och sammansättning som 

fordrade exakta mått. Malmsten undervisade på Nääs under åren 1923-25 och 

1943, där hans anda sedan levde sedan kvar (Borg, 1995). 

 

Hulda Lundin (1847-1921), en av den svenska skolslöjdens (textil) 

förgrundsgestalter (Hartman, 1995). Organiserade undervisningen ungefär på 

samma sätt som Nääs-systemet. Vad som tydligt skilde Lundin och Salomon åt 

var att Lundin förespråkade klassundervisningen.  

Undervisningen skulle vara överskådlig och progressiv. Hennes handledning 

förutsätter att det finns ett sätt att utföra olika handgrepp på. Valfriheten förekom i 

den meningen att klassen, ej individen, kunde välja mellan olika alternativa 

arbeten (Borg, 1995 s. 48).  

Lundin menade att slöjden stimulerar elevernas självständighet men ansåg inte att 

eleverna skulle ha inflytande över det de skulle göra (Borg, 1995). 

 

Lev Vygotskij (1896-1934), rysk psykolog och pedagog ansåg att läraren har stor 

betydelse som handledande. Först ska läraren lyssna på eleverna, observera och 

försöka förstå vilken utvecklingsfas de befinner sig i. Han betonar samspelet där både 

individens styrning och kollektivets delaktighet är viktig (Egidius, 2009). 

 
Alexander S. Neill (1883-1973), Skotsk reformpedagog som var en stor 

anhängare av Rousseau och dennes tes om det goda hos barnet. För honom var det 

viktigt att uppfostra barnen till att glädjas åt livet. Neill ville skapa en skola utan 

tvång. Denna skola fick namnet Summerhill och grundades 1921. Han hävdade att 

det inte finns problembarn men däremot problemföräldrar och problemmänsklighet.  
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     Ja, vi försökte skapa en skola där vi skulle tillåta barnen friheten att vara sig själva. 

För att göra detta måste vi avstå från all disciplin, alla direktiv, all påverkan, all 

moralisk fostran, all religiös indoktrinering. Vi har kallats modiga, men det krävdes 

inget mod. Det enda det krävde var det vi hade – en fullständig övertygelse om barnet 

som en god, inte ond, varelse ( Andersson, 2001 s. 67). 

 
Visionären och italienaren Loris Malaguzzi (1921-1994) var verksam i den 

norditalienska staden Reggio Emilia. Hans pedagogik bygger på visionen om att 

barn kan tänka och handla självständigt (Andersson, 2001). 

Den pedagogiska metod Malaguzzi förespråkade var att arbeta i projekt. 

Han ville skapa motivation och intresse hos barnen för de frågor projektet skulle 

belysa. Projektet börjar med diskussion, målet är att förstå barnens tankar,          

förväntningar och vilka kunskaper de har med sig in i projektet. Efter inledande 

diskussionsfas får barnen grafiskt återge sina tankar i ”ateljén” med utbildad 

bildlärare. Sedan gav sig lärare och barn ut i samhället för observation, som sedan 

sammanställdes i ”ateljén”. Projektet avslutade med redovisning för varandra. 

Samspelet mellan människor är viktigt i Malaguzzis pedagogik. Malaguzzi var 

starkt kritisk till den vanliga skolan, han ansåg att den hämmade barnen och tog 

död på deras kreativitet och initiativkraft. 

”Lärarnas uppgift blir att vara vägledare och inspiratör. Lärarna ska inspirera till 

att ställa de viktiga frågorna och hjälpa dem att försöka finna svaren på dem” (s. 

Andersson, 2001 s. 111).  

 
Bengt Svensson, Utbildad på Nääs, trä- och metallslöjdslärare i 23 år, 

metodiklärare  Linköpings universitet. Hans undervisningsmetoder är att låta 
eleverna arbeta med ett planeringsmaterial som är så likt det slutgiltiga materialet 
som möjligt. t. ex experimentbitar. Eleverna gör gemensamma överläggningar 
kring uppkomna problem och hjälps åt i det dagliga arbetet. Undervisningen ska 
då vara samlad kring samma problem, material och teknik. Pedagogen går 
långsamt fram så att eleverna blir förtrogna med de uppgifter de företar sig. Han 
använder även regelbunden upprepning för att befästa kunskapen (Svensson, 
2000).  
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Genomgången visar att de pedagoger jag har valt att redovisa har använt sig av 

relativt olika metoder för att främja elevernas självständighet i undervisningen. 

 

Metod 
Metodval 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med sex trä- och metallslöjdslärare som är 
utbildade inom ämnet och arbetar inom grundskolan. Även observationer i 
respektive lärares undervisningsgrupp har genomförts . Jag valde lärare som har 
lång erfarenhet som trä- och metallslöjdslärare. Orsaken var att lärare som har 

jobbat en längre tid har lärt sig vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra i undervisningen. Vid observationerna studerade jag även vilka 
metoder eleverna använde sig av för att bli mer självständiga. Orsaken till det var 
att få en större förståelse för självständighet i relation till eleverna.  
 

För och nackdelar med kvalitativa intervjuer  
En fördel är att forskaren möter informanterna, ansikte mot ansikte, vilket leder 

till minskad risk för bortfall. Den kvalitativa metoden möjliggör för forskaren att 

gå in på djupet i valda delar i intervjun när denne känner att det är nödvändigt. 

Genom att använda den kvalitativa metoden har intervjuaren en möjlighet att 

ställa följdfrågor och få kompletterande svar. Nackdelarna med den kvalitativa 

undersökningsmetoden är att det är mer tidskrävande och svårare att 

sammanställa när man inte har färdiga svarsalternativ. Ett annat problem med 

denna undersökningsmetod är att alla människor kanske inte talar sanning under 

hela intervjun. Kontrolleffekten eller intervjueffekten är en av de största 

nackdelarna med kvalitativa undersökningar. Detta innebär att personer man 

intervjuat svarar det han tror att personen som intervjuar vill höra, att personer 

svarar för att göra ett gott intryck och dölja sin brist på kunskap (Larsen, 2007). 

 
Observationer 
För att få ett kompletterande underlag till den kvalitativa intervjun valde jag även 

att utföra kvalitativa observationer i respektive lärares klass under en lektion. 

Lektionstiden varierade från 60 till 120 minuter. Kvalitativa observationer 
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”Critical incidents, kritiska händelser”, innebär att utifrån frågeställning definiera 

de skeenden man ska observera och sedan använda löpande observationer för att 

registrera dem. ”Kritisk” betyder alltså inte att det är något negativt som 

observeras, endast att det är kritiskt i betydelsen av centralt intresse för den 

examensuppsats man skriver” (Johanssson, Svedner, 2006 s. 58). 

 

Urval 
Lärarna arbetar på skolor i en medelstor kommun i Norrland. Jag ringde upp 

respektive lärare och presenterade mitt undersökningsområde och syftet med min 

studie. Alla lärarna tackade ja till att delta i min studie. Därefter skickade jag 

också ett informationsbrev (se bilaga 3). I brevet informerades lärarna om att 

intervjuerna och observationerna skulle behandlas konfidentiellt. Jag tog också 

kontakt med tre av rektorerna per telefon. En kontaktades per mail. Två av 

rektorerna talade trä- och metallslöjdslärarna med själva och berättade att jag 

skulle komma och om syftet med mitt besök. Tid och plats för intervjuerna och 

observationerna bokades. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

sammanställdes på dator. Jag antecknade under de kvalitativa observationerna.  

 

Avgränsning 
Hur lärarna har organiserat sina slöjdsalar, t. ex placering av verktyg, maskiner 

och snickarbänkar har inte undersökts. Anledningen till att jag valde bort det var 

framförallt att min undersökning hade blivit för omfattande och dessutom har jag 

under mina år som lärare inte ansett att eleverna haft problem med att vara 

självständiga p.g.a. slöjdsalen, verktygen och maskinerna. 

 

Genomförande av intervjuer och observationer  
Intervjuerna utfördes individuellt, med tolv förbestämda frågor enligt ett 

intervjuschema som kunde följas upp med följdfrågor vid behov. Metoden jag 

använde för intervjuerna blev därmed halvstrukturerad (se bilaga 4). Intervjuerna 

tog olika lång tid, 20 minuter - 1,5 timme. Min teori varför de tog olika lång tid 

var att jag blev mer och mer van hur man intervjuade och följdfrågorna kom mer 

och mer naturligt. Intervjuerna spelades in och som komplement antecknades 
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viktiga delar av svaren. Efter detta bearbetades intervjuresultaten genom att 

inspelningarna lyssnades igenom och intervjufrågor och svar sammanställdes 

utförligt. Vid observationerna har jag använt ett observationsschema (se bilaga 5). 

I tabellen antecknade jag en kolumn för tidpunkt och verksamhet, en kolumn för 

läraragerande och en kolumn för elevagerande. Fördelen med tabellen är att man 

på kort tid får in ett omfattande material om det man vill undersöka. Materialet är 

kvalitativt och innehåller tydliga beskrivningar av vad som skett (Johansson, 

Svedner, 2006). Frågeställningarna handlade om hur läraren arbetade för att få 

eleverna att jobba mer självständigt och hur eleverna arbetade för att klara sig 

utan lärarens hjälp. Observationerna antecknades och sammanställdes utförligt. 

 
Etiska överväganden 
 
Lärarna som deltog i studien fick genom brevet jag skickade reda på att studien 

skulle behandlas konfidentiellt, d.v.s. deltagarens anonymitet skyddas. I den 

färdiga rapporten kommer det inte att vara möjligt att identifiera vare sig skola 

eller lärare. I brevet förklarades även att de som tillfrågats om deltagande i 

intervjun och observationerna kan avböja att delta, eller när som helst avbryta 

påbörjad medverkan utan några negativa följder. Eventuella frågor om 

undersökningen kan när som helst ställas. Vidare förklarades att de uppgifter som 

insamlats kommer användas för forskning, inget annat och att de intervjuade har 

rätt att läsa det färdiga arbetet. 

 

Resultatredovisning och Analys 
I detta kapitel har jag för avsikt att presentera resultatet från lärarintervjuer samt 

observationer.  De intervjuer jag genomfört är fördelade över fem olika skolor, 

fem årskurser och sex trä- och metallslöjdslärare. Lärarnas yrkeserfarenhet var 

19, 9, 14, 33, 10 och resp. 40 år. 
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Intervjuer 
 
Svaren indelas i sju kategorier.  

1. Gemensamma genomgångar  

2. Individuella genomgångar 

3. Eleverna hjälper varandra 

4. Respondenternas tankar kring självständigt arbete 

5. Arbetsro 

6. Litteratur, arbetsbeskrivningar, skisser, ritningar 

7. Turordningssystem 

Anledningen till att jag valde denna kategorisering var att frågorna till 

respondenterna och svaren var tydligast kring dessa kategorier.  Lärarna var 

numrerade från 1-6. Har även valt att lägga till utvalda citat från intervjuerna.  

Varje kategori avslutas med en sammanfattning, där metoder och tankar som alla 

eller fem av sex respondenter var överens om tas upp. Citaten är inlagda efter 

tabellerna med respektive lärare numrerad.  

 
Lärarnas syn på pedagogiska undervisningsmetoder  
Resultatredovisningen presenteras i tabellform för att göra respondenternas svar 

mer överskådliga.   

  
Kategori 1. Gemensamma genomgångar:  
Vänsterkolumnen är arbetssättet som respondenterna använder sig av i samband 

med kategori 1. Höger kolumnen är antalet respondenter.  

 
Tabell 1. Gemensamma genomgångar                                                         Antal  
Respondenterna vet att han/hon har gått igenom olika arbetsmoment 
med hela gruppen.  

6 

Förklarar för hela gruppen vad som gäller angående säkerhet i salen, 
regler, normer, betygskriterier, matriser, hur verktygen används, hur 
de ska lösa uppgifter på bästa sätt. 

5 

Bryta lektionen för att ha en gemensam genomgång om det behövs. 5 
Viktigt att fånga gruppen. 4 
Ett eller två arbetsmoment i taget vid gemensamma genomgångar  4 
”Lagom” långa genomgångar så eleverna orkar lyssna. 3 



17 

Skriva dagens mål på tavlan  1 
 

Min följdfråga: hur lång genomgång är lagom?  

Det är väldigt olika, det är samma igen, man får se om man har gruppen med sig. 

Det beror på hur man gör, om jag står och pratar hela tiden, det blir ju jättejobbigt 

för dem. Om jag ställer frågor och de får vara mer aktiv då orkar de lyssna längre. 

En del tar till sig och är som svampar och andra klarar bara 2 min sedan går det 

inte längre. (---) Jag brukar säga att det finns bara en som vet om du hör, ser, 

förstår och det är du själv. Samlar alla runt en grupp (snickarbänkar som oftast 

består av 4 bänkar tillsammans). Sedan efteråt kan jag fråga om de har några 

frågor och försöka träna dem på att det är då de ska ställa frågorna. Är det så att 

väldigt många frågar efteråt, då samlar jag ihop dem igen och så blir det en ny 

genomgång och det vet de. (lärare 4). 
 

                    Jag visar på tavlan hur man gör en planering av en skål. Sedan får eleverna börja 

jobba. Det kommer att bli ganska många planeringar för vissa innan de lyckas. Jag 

brukar försöka hålla ihop dem så ingen ska ”springa” iväg. Just med det här 

momentet så vill jag inte släppa iväg någon i och med att vi ska börja med 

urgröpning och det är så farligt, då vill jag verkligen hålla ihop dem. (---) de får 

vänta och hjälpa varandra. När alla är klara går vi vidare. (lärare 5) 
 

 Sammanfattning gemensamma genomgångar:  

 
Alla respondenter använde sig av gemensamma genomgångar för att få eleverna 

att bli mer självständiga. Dessutom var alla överens om att gemensamma 

genomgångar är bra för att veta att man har gått igenom ett arbetsområde med 

hela gruppen. Fem av sex ansåg att gemensamma genomgångar är bra för att 

förklara för hela gruppen vad det gäller säkerhet, regler, normer, betygskriterier, 

matriser, hur verktygen används och hur de ska lösa uppgifter på bästa sätt. Fem 

av sex använde sig av metoden att bryta lektionen för gemensam genomgång när 

det behövdes.  

 
Fånga gruppen 

Anledningen till att jag har valt att presentera ”fånga gruppen” som en egen 

underrubrik vad det gäller gemensamma genomgångar är att studien visar hur 
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viktigt det är att kunna fånga gruppen för att lyckas få eleverna mer självständiga.  

Vänsterkolumnen är metoder respondenterna använde sig av för att ”fånga 

gruppen” Höger kolumnen är antalet respondenter. 

 
Tabell 2. Fånga gruppen 
Göra genomgången intressant och rolig.  5 
Kliva upp, gå runt, engagera sig, spela apa 2 
Få med eleverna genom att låta dem svara på frågor.  2 
Se till att eleverna är aktiva under genomgången  2 
Bra förberedelse inför lektionen (visa halvfärdiga slöjdprodukter, visa 
bilder på gamla elevjobb) 

2 

Bra ”munläder” 1 
 

          Det får aldrig bli tråkigt. Jag har ca 20-30 sek. på mig från det jag kliver in (---) att 

få gruppen att inse att den här läraren inte är en tråkig lärare. Lyckas jag med det 

så lyckas jag också hålla dem ganska så alerta under 20-30 min än om jag förstör 

de första 20-30 sek med att vara tråkig. Nu är det humor igen. Om de tycker att jag 

är rolig och intressant då lyssnar de kanske 80-90 % på vad jag säger istället för 20 

% så återigen så hävdar jag att jag måste bjuda på mig själv. Jag måste göra det här 

intressant. Jag måste till och med göra mig lite, jag ska inte göra mig själv till en 

clown, jag ska kunna ha ett munläder som intresserar och underhåller dem 

samtidigt som det fyller dem med så mycket fakta som möjlig (lärare 3). 

 
Sammanfattningen av underrubriken ”fånga gruppen” 

Fem av sex respondenterna ansåg att det viktigaste är att göra genomgången 

intressant och rolig. 

 

Problem med gemensamma genomgångar 

Fyra av respondenterna nämnde problem med gemensamma genomgångar. 

Svårigheten var framförallt att få eleverna att lyssna. Jag har inte valt att 

presentera i tabellform. Det fanns det inte tillräckligt med material till. Däremot 

valde jag citera en av respondenternas åsikter. 

En del kan inte lyssna när jag pratar inför hela gruppen men på en gång när vi 

börjar jobba med slöjdarbetet då vill dessa elever ha hjälp. Om jag har haft en 

gemensam genomgång så brukar jag säga innan de ska hämta sina slöjdarbeten, är 

alla klara med hur ni ska borra eller hyvla eller vad det handlar om. Alla vet var 
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hyvlarna är? Ja, svarar alla. Då säger jag att de får gå och hämta grejer. Det tar inte 

5 sekunder förrän frågan kommer t. ex - du jag ska borra hur ska jag göra?  Det är 

väl vårt fel. (---) de vet att de inte behöver lyssna utan vi talar om det en gång till 

(lärare 6) 

 
Kategori 2. Individuella genomgångar:  
Vänsterkolumnen är metoder respondenterna använde sig av i samband med 

kategori 2. Högerkolumnen är antalet respondenter.  

 
Tabell 3. Individuella genomgångar  
 
Ju äldre elever desto mer diskussion med eleverna. Lösa problem 
tillsammans, lärare/elev. 

6 

Yngre elever ska lära sig baskunskaper i första hand.  4 
Viktigt att eleverna har tänkt till, funderat själva hur de ska jobba 
vidare med sitt slöjdarbete innan de kan få ett svar av läraren.  

4 

”Svaga” elever behöver mer hjälp  3 
Eleven gör en egen ritning innan han/hon börjar slöjdarbetet 4 

 
Jag vet ju att man inte kan uppfinna hjulet själv hur många gånger som helst men 

att man använder tidigare kunskaper och försöker utvecklar dem. Det här med att 

tänka ut själv när man går i trean, fyran, femman är ju inte så lätt. Det är därför jag 

släpper dem mer i åk. 6 och uppåt. Jag brukar säga att man måste ha vingar för att 

kunna flyga. (---) Slöjdfrågan; Kan jag göra så här? Istället för att fråga; vad jag 

ska göra nu? Hur ska jag göra nu? Då säger jag till eleven att du måste bevisa för 

mig att du har tänkt till först. Det är det som är vitsen, så att de har en tanke innan 

de ställer frågan. Att de försöker själv först (lärare 4). 
 

          Så länge eleverna känner att jag har tid att prata med dem individuellt och med en 

stor portion av humor, så att de inser att det är ingen fara att misslyckas. Så 

”learning by doing” det är genom misstag man lär sig.  

Min följdfråga: hur menar du med humor?  

Ja men alltså, det får inte vara dö allvarligt. Om vi inte kan ha roligt här, hur ska vi 

kunna lära oss något då? Det är ett praktiskt och socialt ämne, där den sociala biten 

är minst lika viktig som det praktiska arbetet och någonstans där måste humorn 

finnas med. Både eleverna emellan och mellan mig och eleverna. Så det är högt till 

tak och det måste det vara (lärare 3). 
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          Vi har ju svaga elever i skolan som måste ha mycket hjälp så det varierar men å 

andra sidan vet jag att en tjej/kille är duktig då hjälper jag inte i första tagen (lärare 

6). 

 

          De som ber om mycket hjälp konstant bottnar i att de har fruktansvärt dåligt 

självförtroende, då kan jag inte göra annat än att bita ihop. Jag har sådana elever, 

det är konstant, det spelar ingen roll om jag handgripligt visar så när jag vänder 

ryggen till så vet de inte vad de ska göra. Det är klart efter 90 min är det jobbigt 

men jag är bra på att slå dövörat till (lärare 2). 

 

          De ska bli kreativa, smarta och lösa problem det är det som är syftet med slöjd 

(lärare 1). 

 

          Det är egentligen de fem första som man måste handleda sedan ser de andra, så här 
ska man göra (lärare 3) 

 

Sammanfattning individuella genomgångar: 

Alla respondenter använde sig av individuella genomgångar för att få eleverna 

mer självständiga och ju äldre elever desto mer diskussion med eleverna och 

försöka lösa problem tillsammans.  

 

Kategori 3. Eleverna hjälper varandra: 
Vänsterkolumnen är metoden som respondenterna använde sig av i samband med 

kategori 3. Höger kolumn är antalet respondenter. 

Tabell 4 Eleverna hjälper varandra  

Elever som ligger före i slöjdarbetet, hjälper de som behöver hjälp  6 
Eleverna jobbar gruppvis, fyra arbetsbänkar, fyra elever 2 
 

   Jag försöker få dem att hjälpa varandra. (---) Jag går igenom vad de ska göra, jag 

brukar ha så att jag har en ordinarie uppgift per läsår, den styr man upp lite mer 

och de hjälps åt inom gruppen och sedan nästa steg är inom den stora 

slöjdgruppen. (---) Jag förklarar också att repetitionen är kunskapens moder för det 

är lite grann det jag tänker att man kan sitt jobb, man har gjort sitt jobb och så 

förklarar man för nästa, då befäster man kunskapen mera, man ska inte hjälpa fler 

än två elever. (---) en del är sådana så att de hellre vill hjälpa andra än att jobba 

själv. (---) Jag har väldigt mycket att jag kan ge dem de verktyg de behöver och 
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sedan lämna dem där åt sitt öde så får de fundera lite grann. Då kan jag sedan 

komma tillbaka och ge dem ledtrådar. Jag kan säga, diskutera med den och den för 

han/hon har samma problem. Ni kan fundera tillsammans och så vidare, hur de ska 

lösa det. Jämföra om de ska göra likadant så kan de jämföra med varandra (lärare 

4).  

 

Problem när eleverna ska hjälpa varandra  

Anledningen till att jag valde att presentera problem när eleverna hjälper varandra 

som en egen underrubrik var att en av respondenterna påpekade problem som 

kunde uppstå.   

Vissa elever klarar inte att hjälpa andra. Det kan bli alldeles galet. Det vill ju till att 

man har elever som klarar det på ett vettigt sätt. Vissa elever hjälper galet 

medvetet för att jävlas. Den eleven kan sedan säga att du bad ju mig hjälpa, men 

jag kunde ju inte. Jag tror inte att det är så enkelt att man säger ni två hjälper 

varandra och ni två hjälper varandra utan man får se vilka elever man har (lärare 

6). 

Sammanfattning av eleverna hjälper varandra: 

Alla respondenterna använde sig av att eleverna hjälpte varandra. Två hade 

organiserat hjälparbetet gruppvis (fyra elever samarbetade kring gemensamma 

arbetsområden, där de hjälpte varandra och tog ansvar för varandra). En av 

respondenterna påpekade problem när eleverna skulle hjälpa varandra. Han ansåg 

att inte alla kunde hjälpa varandra.  

 
Kategori 4 Respondenternas tankar kring självständigt arbete 
Vänsterkolumnen är tankar som respondenterna förklarade kring kategori 4. 

Högerkolumnen är antalet respondenter.  

Tabell 5. Respondenternas tankar kring självständigt arbete 
Läraren kräver mer självständighet av de äldre eleverna än de yngre. 
Med de äldre menade de framförallt år 8 och 9. 

6 

Förespråkar självständighet av eleverna 6 
Gemensamma arbetsuppgifter ger mer självständiga elever 5 
Läraren styr undervisningen mer i år 3-5, bestämda arbetsuppgifter 5 
Två slöjdarbeten på gång samtidigt för att på så sätt få eleverna mer 
självständiga.  

3 
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Positiva följder för eleverna av självständigt arbete enligt respondenterna: 

Vänsterkolumnen är de positiva följder som respondenterna förklarar genom 

självständigt arbete. Högerkolumnen är antalet respondenter.  

 
Tabell 6. Positiva följder av självständigt arbete 
Problemlösning  6 
Förbättrat självförtroende 6 
Kreativitet 4 
Argumentera för sina åsikter 4 
Glädje  3 
Motivation, för att få högre betyg 3 
Våga misslyckas utan att det drar ned betyg eller omdömen  3 
Smartare 1 
 

I åk. 6 är det mer, att känna av vilken nivå de ligger på, sedan handlar 7an och 8an 

om att de ska få det självförtroendet som leder till att de ska kunna välja vettiga 

egna arbetsuppgifter i 9an.  

Min följdfråga: Har du något speciellt sätt att bära dig åt för att få dem att få 

bättre självförtroende?  

Ja, det jobbar man konstant med, att även om jag innerst inne kan tycka att den där 

fågelholken ser för jävlig ut så utifrån eleven kan det vara en jätteprestation. Det 

gäller alltid att plocka fram det positiva (lärare 2). 

 

          Jag tycker det är jättekul om en trea säger emot mig och står fast vid en 

uppfattning. Det tycker jag är fenomenalt bra och likadant en nia som säger, - nej, 

jag ska göra så här. Det tycker jag är jättekul. Jag tycker att jag har ansvar att ta 

diskussionen med dem och tala om att det här kommer du råka ut för. Jag tycker 

inte att man efteråt kan säga att han/hon valde själv att göra det här. Det tycker jag 

är en dålig grej att säga. För att vi är ju ändå här förhoppningsvis med en viss 

kunskap. Men å andra sidan, det är väldigt mycket inom slöjden (inom hela 

skolan) där det inte finns något rätt eller fel (lärare 6).  

 
Jag försöker verkligen få dem att vara självständiga. Man ser ju glädjen i deras 

ögon när de känner att oj, jag kunde ju faktiskt, jag fixade ju det här 

(lärare 4). 
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          Jag brukar alltid säga när vi träffas att ni vet det där med självständighet bedöms 

jättemycket. Om eleverna frågar, ska man inte fråga om hjälp då? Jo, det ska ni, 

svarar jag, men bara när det behövs. Jag vet att jag har svårt att hålla fingrarna 

borta när jag ser att något är på väg att gå på tok. Jag vet att jag har kollegor som 

tycker att det inte gör något om det inte blir riktigt bra och jag har svårt för det. 

Det ska vara bra, jag brukar säga att det ska bli bättre än att du kan gå och köpa det 

på IKEA. Då kan eleverna svara, varför det då? Annars kan du ju gå på IKEA och 

köpa det. (---) Då blir de lite konfunderade och tänker menar han verkligen det han 

säger ungefär (lärare 6). 

 

          Jag vill att de ska få göra det de vill men det är inte samma sak som att det får bli 

hur det vill utan det ska vara riktigt gjorda grejer. Det gäller att föra en diskussion 

med dem om vad som är bra och inte (lärare 1). 

 

Negativa följder för eleverna av självständigt arbete enligt respondenterna:  

  
Vänsterkolumnen är de negativa följder som respondenterna förklarar angående 

självständigt arbete. Högerkolumnen är antalet respondenter.  

 
Tabell 7. Negativa följder av självständigt arbete 
”Svaga” elever behöver mer hjälp. Klarar inte så bra av att vara 
självständiga. 

4 

För svåra slöjdarbeten gör att eleverna behöver mer hjälp, vilket inte 
leder till självständiga elever 

1 

 
Som jag ser det, så är det så att vissa lektioner vill man att de ska jobba 

självständigt men i bland vill man att det ska vara så att man ger dem mer stöd. 

Det beror på hur man planerar. Det beror på vad man har för mål med lektionen. 

Bestämmer du att de ska göra en låda och den ska vara si eller så stor. Den ska 

vara så lång, så hög, den ska se ut så. Då får du oftast bra arbetsro. Ju mer du 

släpper eleverna fritt, de kan få göra lite så, lite så. Ju mer det spretar åt olika håll 

desto mindre klarar de av att jobba själv. Det är min erfarenhet (lärare 5). 

 

Sammanfattning, respondenternas tankar kring självständigt arbete: 

Alla respondenterna krävde mer självständighet av de äldre eleverna än de yngre 

och alla förespråkade självständigt arbete. Alla respondenterna var överens om att 

eleverna blir bättre på problemlösning och får bättre självförtroende genom 
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självständigt arbete. Fem av sex ansåg att gemensamma arbetsuppgifter ger mer 

självständiga elever.  

 

Kategori 5.  Arbetsro 
Vänster kolumn är tankar och metoder som respondenterna har kring kategori 5. 

Höger kolumn är antalet respondenter.  

 
Tabell 8. Arbetsro 
Bra relationer med eleverna 6 
Tydlig med betygskriterier, regler och normer i salen  6 
Kreativ arbetsmiljö  4 
Musik  4 
Bryta undervisningen, prata om ordning. Placera om dem i 
klassrummet.  

1 

Alla elever ska vara mer än fullt sysselsatta.  1 
Ställa upp gruppen på led utanför klassrummet innan lektionen börjar, 
hälsa på varje elev när de går in i klassrummet.  

1 

I de grupper som det inte är arbetsro får inte eleverna göra ”farliga” 
saker som t. ex svarva, varmsmide, tillverka knivar. Då litar inte 
läraren på gruppen.  

1 

 

          Eleverna vill ha det lugnt och skönt, ingen vill ha det stökigt. Det ska vara en skön 

stämning i klassrummet (lärare 1).  

 
Sammanfattning, arbetsro: 

Alla respondenter ansåg att bra relationer med eleverna, tydlighet med 

betygskriterier, regler och normer i salen är grunden för att få bra arbetsro.   

 

Kategori 6. Litteratur, arbetsbeskrivningar, skisser, ritningar 
Vänsterkolumn är metoder som respondenterna använder sig av i samband med 

kategori 6. Högerkolumn är antalet respondenter.  

Tabell 9. Litteratur, arbetsbeskrivningar, skisser, ritningar 
Litteratur används som inspirationsmaterial och idébank för eleverna  6 
Eleverna tillverkar egna arbetsbeskrivningar, ritningar och skisser 6 
Läraren tillverkar egenhändiga arbetsbeskrivningar som eleverna kan 
följa. 

2 
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          Ska man ha arbetsbeskrivningar så ska de vara väldigt korta, inte för mycket text. 

Kort och koncist. Det kan gärna vara bilder också (lärare 5). 

 
Lärare 6 påpekade problem med undervisningslitteraturen, den är oftast för svår 

och innehåller för mycket information.  

 ”Förut hade jag nästan alltid arbetsbeskrivningar, många var jättebra. En del 

fenomenala arbetsbeskrivningar” (lärare 6). 

Lärare 6 plockar fram en instruktionsbok som heter Slöjd i grundskolan från 

1969, där det t. ex står bra förklarat hur man jobbar i pelarborrmaskinen men det 

är ingående instruktioner. Boken förklarar periferihastighet, skärsträcka per varv 

och hur man ställer in hastigheten. Lärare 6 säger;  

Det jag brukar säga idag är stor borr liten hastighet och liten borr hög hastighet. 

Får man in det så får man vara nöjd. Vi har inte en chans att lära ut all den 

kunskapen som finns i dessa böcker idag. Allt i instruktionsböckerna från -69 är 

bra men det är för professionellt. Vi klarar inte av det idag. Vi gör inte den typen 

av slöjdarbeten idag så man behöver inte den kunskapen (lärare 6). 
 
Böcker som respondenterna föreslog finns på sid. 36. 
 
Sammanfattning, litteratur, arbetsbeskrivningar, skisser och ritningar: 

Alla respondenterna ansåg att litteratur är användbart som inspirationsmaterial 

och idébank. Alla låter dessutom eleverna tillverka egna arbetsbeskrivningar, 

ritningar och skisser.  

 
Kategori 7. Turordningssystem 
Vänster kolumn är de turordningssystem som respondenterna använde. 

Höger kolumn är antalet respondenter.  

 
Tabell 10. Turordningssystem  
Hjälpa till där det behövs 5 
Hjälplista på tavlan  1 
 
          Jag går runt som jag vill och ibland sitter jag bara på en stol och tittar. Ju äldre 

elever desto mer självgående. Har jag 9or sitter jag mest på en stol och tittar och de 

kommer till mig och frågar ska jag göra så här eller så här eller vart är det 

verktyget (lärare 1). 
          Jag kör med hjälplista. Det tycker jag fungerar bra om hela slöjdsalen är full och 
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alla vill ha hjälp, då skriver de upp sig. Då kan jag ta det lugnt och gå från en till 

en på ett annat sätt och då är det mycket lättare än om de står och rycker i en och 

säger, ”hjälp mig, hjälp mig”! Då säger jag i så fall, då får du skriva upp dig på 

hjälplistan (lärare 5). 

 

Orsaker till att vissa av turordningssystemen inte fungerade för respondenterna 

var: 

Anledningen till att jag har valt att ta upp en underrubrik och tabell angående 

turordningssystem som inte fungerar var att det var fem av sex som hade haft 

problem med hjälplistor. 

 

Vänster kolumn är de orsaker som gjorde så att respondenterna inte valde det 

turordningssystemet. Höger kolumn är antalet respondenter som nämnde dessa 

orsaker. 

 
Tabell 11. Orsaker till att turordningssystem inte fungerade 
Trivdes inte med att eleverna skulle skriva upp sig på tavlan, han/hon 
blev stressad av den långa listan 

4 

Det blev långa väntetider för sådant som skulle ha kunnat förklaras på 
några sekunder för vissa elever 

2 

Räcka upp handen blev ofta orättvist  2 
Eleverna suddade ut varandras namn så listan inte fungerade  1 
Hjälplista på tavlan tycker jag är så att de som ”ropar” mest får mest 
hjälp 

1 

 
Sammanfattning turordningssystem: 

Fem av sex respondenter använde sig av metoden att gå runt och hjälpa till där 

det behövdes och anledningen till att de valt det sättet var att andra hjälpsystem 

inte hade fungerat. 

 

Observationer 
Samma antal lärare, 6 stycken som intervjuades, observerades. 

Fördelningen av eleverna i klasserna var:  

Observation 1. 10 elever, år 8. 

Observation 2. 11 elever, år 9. 

Observation 3. 13 elever, år 6. 
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Observation 4. 9 elever, år 7. 

Observation 5. 10 elever, år 4. 

Observation 6. 13 elever, år 6. 

Antalet elever var sammanlagt 66 stycken i årskurserna 4-9.  

 

Här nedan presenteras en sammanfattning av observationerna med två 

underrubriker. Första underrubriken avslutas med en sammanfattning där metoder 

som alla respondenter var överens om tas upp. 

 

Lärarnas metoder 
1. Vad använder lärarna för metoder för att eleverna ska bli mer självständiga? 

Vänster kolumn är vad lärarna använde för metoder under lektionerna jag 

observerade. Höger kolumn är antalet lärare. 

 
Tabell. 12. Metoder lärarna använder 

Diskuterar problem och design av elevernas slöjdarbeten  6 
Individuella instruktioner, förklarar hur man använder verktyg, 
maskiner och olika slöjdtekniker 

6 

Gemensamma genomgångar  6 
Ber elever hjälpa varandra 3 
Ber elever kolla i pärm med instruktioner  1 
Avprickningslista för eleverna 1 
Läraren har skrivit på tavlan ”Slöjdfrågan”, som lyder; Kan jag göra så 
här? med blå penna och har skrivit med röd penna slöjdfrågan som 
läraren inte vill höra i slöjdsalen, den lyder; Vad/hur ska jag göra?  

1 

 

Sammanfattning, metoder lärarna använder för att få mer självständiga elever: 

Alla respondenterna diskuterade problem och design med eleverna. Förklarade 

för eleverna genom individuella instruktioner och gemensamma genomgångar. 

 

Elevernas metoder 
För att få inblick i elevernas inställning till självständighet valde jag även att 

observera vilka metoder de använde sig av.  
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2. Vad använde eleverna för metoder för att kunna arbeta självständigt utan 

lärarens hjälp? 

 
Avslutar andra underrubriken med en sammanfattning, väljer då att ta upp 

metoder som 53 av 66 och 44 av 66 elever använde sig av. 

Vänster kolumn är metoderna eleverna använder. 

Höger kolumn är antalet elever. 

 
Tabell 13. Metoder som eleverna använder 

Lösa problem själv 53 
Hjälper varandra 41 
Läsa i böcker och pärmar 12 
Fylla i avprickningslistan som läraren delade ut i början av lektionen  2 
 

Sammanfattning, Vad använde eleverna för metoder för att kunna jobba 

självständigt utan lärarens hjälp? 

Lösa problem själv och hjälpa varandra var de metoder som flest elever använde 

sig av.  

 

Diskussion och analys 
Syftet med min studie var att undersöka lärares uppfattningar om hur olika 

undervisningsmetoder främjar mer självständiga elever på trä och metallslöjden.  

Intervjuerna och observationerna fungerade bra. Jag fick ett omfattande material 

att jobba med.  

 
 
Fick jag svar på mina frågeställningar?  
 

1. Vilka undervisningsmetoder använder trä- och metallslöjdslärare sig av 

för att eleverna ska kunna bli så självständiga som möjligt? 

2. Vilka olika turordningssystem använder trä- och metallslöjdslärare?  

3. Hur ser trä- och metallslöjdslärarna på litteratur, skisser, ritningar, 

arbetsbeskrivningar för att få eleverna mer självständiga? 

 

Jag har fått många bra svar på mina frågeställningar.  
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Sammanfattning av svaren  
Fråga 1. Intressanta och roliga gemensamma genomgångar, gemensamma 

arbetsuppgifter och strukturerade hjälpsystem mellan elever. Diskutera problem 

och design samtidigt som slöjdprocessen pågår. Individuella instruktioner där 

man som lärare fokuserar på att eleverna har tänkt till innan de ber om hjälp.  

Fråga 2. Fem av sex använde sig inte av turordningssystem. 

Fråga 3. Alla använde sig av arbetsbeskrivningar, skisser, ritningar och litteratur. 

Ovanstående svar var delvis förväntade, nedan följer svar som var mer oväntade.  

 

Vid alla lärarintervjuerna fördes diskussionen in på hur man ska göra för att 

”fånga” gruppen vid gemensamma genomgångar? Det är något som intresserar 

mig och som jag anser viktigt även ur självständighetssynpunkt. Lärare 4 och 5 

förespråkade strukturerade hjälpsystem mellan elever. En metod som jag planerar 

att prova. Lärare 1 berättade att han inte låter någon elev börja på ett nytt 

slöjdarbete förrän han har godkänt skissen som eleven har utfört. Det tycker jag är 

en bra metod. Att ta sig mer tid för eleven innan slöjdarbetet startar och diskutera 

problem och design är något som alla respondenter, LGR-11 (Kommentar 

material kursplanen slöjd) och Johansson, (2002) förespråkade och som jag anser 

bra men det finns risker; Man kan ta ”död” på kreativiteten och skaparlusten hos 

eleven om man pratar för länge innan de får börja med själva slöjdarbetet. Ett 

annat problem är att det är svårt att hinna med att prata en längre stund med en 

elev i taget. Tiden räcker sällan till.  

 
 
Undersökningen relaterat till forskning 
 
Under de första nittio åren av skolslöjdens historia använde sig lärarna mest av 

gemensamma arbetsuppgifter med stegvisa övergångar och ökande 

svårighetsgrad som undervisningsmetod för att få självständiga elever (Salomon 

och Lundins pedagogik). Från läroplanen -62 skulle slöjdarbetet utgå från 

elevernas egna idéer och skisser och att de själva skulle vara med och välja 

material och form (Borg, 1995 s 79). Då fungerade inte ovanstående 

undervisningsmetod längre. Undersökningen NU-92 och NU-03 hävdar att 

eleverna lär sig mest när de får bestämma vilken arbetsuppgift de ska göra, ”elev-

elev-metoden.” I min undersökning kom jag fram till att fem av sex lärare 
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använde sig av lärare-elev metoden större delen av terminen, dvs. läraren står för 

en eller flera idéer eller ett arbetsområde men där eleven bestämmer vad han/hon 

ska göra. Det är den metod jag själv mest använder mig av ungefär halva 

terminen. Resten av terminen använder jag ”elev-elev-metoden.” Min erfarenhet 

är att eleverna inte blir mer självständiga när jag använder ”elev-elev-metoden”. 

Min undersökning och liksom min egen erfarenhet går emot läroplanerna och 

NU-92 och NU-03 (kapitlen om bästa kunskapsinhämtningen). Vad jag däremot 

bör betänka är att min undersökning handlat om självständighet och inte bästa 

kunskapsinhämtningen, men det vävs lätt samman. Om eleverna har kunskaperna 

blir de automatiskt mer självständiga. Alla respondenterna var däremot överens 

om att ju äldre elever desto mer självständighet både genom lärarnas bestämda 

arbetsuppgifter och genom att låta eleverna själva bestämma vad de ska få göra.  

 

Min undersökning stämmer bra överens med vad lärarna tyckte enligt NU-03 

Här redovisas några av resultaten från NU-03: Lärarna anger att det är viktigt att 

eleverna själv försöker lösa uppkomna problem innan de ber om hjälp (99 %). 

Att elever stöter på problem eller svårigheter i genomförandet av sina 

slöjdarbeten är inte något som bör undvikas enligt 88 % av lärarna.  

En majoritet (60 %) av lärarna uppger att eleverna ofta kan lösa uppkomna 

problem genom att diskutera med kamraterna. En majoritet (86 %) har 

obligatoriska genomgångar för hela elevgruppen. Att låta eleverna visa varandra 

verktyg, maskiner eller redskap är ett sätt som (61 %) av lärarna uppger stämmer 

bra eller mycket bra med deras undervisning. Eleverna arbetar ofta efter skriftliga 

steg-för-steg-instruktioner i slöjden enligt lärarna (50 %) (NU-03, Slöjd). 

 

Min studie stämmer också överens med annan forskning som visar att för mycket 

självständigt arbete gör eleverna mindre engagerade och lämnade åt sig själva 

(skolverket 2009 med hänvisning till Vinterek, 2006). Däremot har nära relationer 

mellan lärare och elev stor betydelse för elevernas resultat (Skolverket 2009 med 

hänvisning till Hattie, 2009). 

 

Studien stämmer också bra överens med slöjdforskarna Borg, Hartman, 

Thorbjörnsson och Trotzig studier (1995) och pedagogen Bengt Svenssons (2000) 

uppfattning som visar att vissa delar av läroplanerna har varit svåra att förverkliga 
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i slöjdverksamhetens vardag som t. ex att få eleverna att arbeta självständigt. 

 

Självständighet 
Självständighet hos eleverna kan egentligen betyda så mycket.  

När jag tänker efter så betyder självständighet för mig att eleverna ska kunna 

komma ihåg muntliga instruktioner, komma med egna idéer (genom egna 

funderingar eller med hjälp av inspirationsmaterial). Pröva, ompröva idéer, lösa 

problem själv (så långt det är möjligt), kunna läsa skriftliga instruktioner och 

samarbeta med en eller flera kompisar. 

 

Svårigheter med självständigt arbete på slöjden 
”Learning by doing” fungerar inte helt och hållet på slöjden. Misstag kan leda till 

allvarliga olyckor. Därför är det riskabelt att lita till att elever lär sig genom 

försök och misslyckanden. Många moment i slöjden är så pass farliga att vi inte 

kan tillåta eleverna misslyckas.  Det är anledningen till att eleverna måste lära sig 

vissa regler innan de själva börjar träna tekniken (Cederblad, 2007). Här håller 

jag med Cederblad att det är komplicerat att låta eleverna vara självständiga på 

trä/metallslöjden. Jag som lärare måste vara vaksam och helst ha ”ögon i nacken” 

och kunna lyssna vilka ljud som låter ”normala” och vilka ljud som inte är 

”normala”. Man lär sig hur olika verktyg och maskiner ska låta och hör direkt om 

det är något som inte är som det ska.   

 

Undervisningsmetoder  

Något som förespråkades av flera pedagoger på filmen ”bedömningsstöd” på 

skolverkets hemsida var att vi lärare ska fråga ”varför” -frågan mer så att eleverna 

lär sig motivera sina val. En adjunkt vid Linköpings Universitet menade att 

instruktioner inte behöver vara skriftliga, det kan även vara när läraren förklarar 

syftet med temat och arbetsområdet. Det öppnar upp och då känns det inte lika 

passivt och styrt som skriftliga instruktioner. Det ger istället läraren en pondus att 

kunna ge arbetet en riktning. I arbetsområdet ska det finnas plats för elevernas 

egna idéer och initiativ (Skolverket, 2012).  
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Jag håller med Cederblad att film och PowerPoint-visningar är användbara för att 

få eleverna mer självständiga (Cederblad, 2007). 

 

Pedagogerna 

Sammanfattning av pedagogernas undervisningsmetoder som jag anser 

användbara. Att inspireras av pedagogen Salomons modeller, ritningar och 

stegvisa övergångar (Hartman, S, G, m.fl. 1995) så det passar 2012 års 

slöjdmatriser är en spännande tanke. Likaså att låta eleverna tränas i 

problemlösning och se det som en naturlig del av kunskapsinlärningen, enligt 

pedagogen Dewey (Egedius, 2009). Som jag ser det, kan elevernas kreativitet 

utvecklas genom att skapa slöjdföremål genom frihandsteckning. För att eleverna 

ska kunna utvecklas ökas kraven på precision efter hand genom fri form och 

sammansättning som fordrar exakta mått, enligt pedagogen Malmsten (Borg, 

1995). Ett annat sätt att arbeta är att läraren visar det ”rätta” sättet för olika 

handgrepp inom slöjdtekniker. Klassen väljer sedan arbetsområde, enligt 

pedagogen Lundin (Ibid s. 48), metoden kan vara användbar vid grundläggande 

teknikträning som t.ex. vid stickning, virkning, sågteknik och fogteknik.  

Att lyssna på eleverna, observera, försöka förstå vilken utvecklingsfas de befinner 

sig i enligt pedagogen Vygotskij (Egidius 2009) är framförallt viktigt i startskedet 

av terminen eller när man ska börja med ett nytt arbetsområde.  

Ett önsketänkande från min sida är en skola utan tvång och med fokus på barnens 

glädje enligt pedagogen Neill (Andersson, 2001). Ett annat önsketänkande, vad 

gäller undervisning, är mer ämnesövergripande verksamhet. Pedagogen 

Malaguzzis (Andersson, 2001) tankar om att arbeta i projekt, diskussioner, 

grafiskt återge, observationer i samhället, sammanställningar och redovisningar 

skulle vara perfekt och extra bra för att klara av kunskapskraven i LGR-11. Något 

som jag är i startskedet med att använda mig av är planeringsmaterial som är så 

likt det slutgiltiga slöjdarbetet som möjligt t.ex. experimentbitar. Eleverna gör 

gemensamma överläggningar kring uppkomna problem och hjälps åt i det dagliga 

arbetet. Undervisningen är samlad kring samma problem, material och teknik. 

Regelbunden upprepning för att befästa kunskapen enligt pedagogen Svensson 

(Svensson, 2000) 
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Borgs slöjdlärarprofiler, Hasselskogs ”ideallärartyper” 
Borgs slöjdlärarprofiler och Hasselskogs ”ideal-lärartyper” har varit användbara i 

tolkningen av materialet. Som jag ser det så ligger Borgs ”konstnär” och 

Hasselskogs ”serviceman” nära mig. Naturligtvis är det sällan som en lärare är 

enbart en av profilerna/typerna. Ofta är det så att man får ”plocka fram” olika 

profiler/typer beroende på vilken grupp av elever man har eller beroende på 

enskilda elevers agerande. För min del skulle det vara bra att sikta in sig på Borgs 

pedagogprofil och Hasselskogs pedagog-typ oftare för att minska stressen och 

pressen på mig som lärare att ”lösa” alla problem som eleverna ofta har på 

slöjden. Som jag ser det så ska man undvika servicemannen i möjligaste mån. 

Den profilen är framförallt användbar när det gäller elever som behöver extra 

mycket hjälp och eventuellt för år 3 som är nybörjare i slöjdsalen. 

Servicemannen kan vara orsaken till att undervisningen ofta blir stressig och 

slitsam.  

 

Profilerna/typerna fick mig också att fundera på vad respondenterna använde sig 

av för profil/typ i undervisningen. Borgs profiler pedagogen och hantverkaren 

tyckte jag stämde bra överens på alla respondenterna. Hasselskogs instruktör och 

handledare stämde också relativt bra på alla. Det fanns även en viss tendens av 

servicemannen i flera situationer i undervisningen bland alla respondenterna. 

Eftersom min undersökning inte handlade om olika förhållningssätt som lärare så 

kan jag inte helt och hållet ge en rättvis bedömning om vilka typer och profiler 

som respondenterna egentligen passar bäst in på. Jag kan bara relatera till min 

undersökning som i första hand handlar om hur man får elever att jobba mer 

självständigt.  

 

Avslutande reflektioner 

Intervjuerna 
Vad det gäller intervjuerna så blev jag mer och mer säker på hur man intervjuade 

så det var troligtvis orsaken till att de tog olika lång tid. Första två intervjuerna 

tog endast 20 minuter och den sista 1,5 timme. En annan anledning kan ha varit 

hur ”pratglada” respondenterna var.  
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Observationerna 
När jag utförde mina observationer skulle jag ha kunnat vara mer noggrann med 

hur exakt eleverna jobbade självständigt, inte bara att de jobbade självständigt. 

Jag skulle även ha kunnat observera mer noggrant vilka undervisningsmetoder 

lärarna använde vid de individuella instruktionerna. När jag läste böckerna 

”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” av Peter Hasselskog och 

”Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck” av Kajsa Borg blev jag medveten om 

vad jag skulle ha varit mer uppmärksam på.  

 

Studiens generaliserbarhet 
Eftersom jag endast har intervjuat sex trä- och metallslöjdslärare, kan jag inte 

generalisera resultatet. Vad som däremot stärker generaliserbarheten i mitt 

resultat är när jag jämfört min studie med den forskningsbaserade litteraturen jag 

har valt och skolverkets nationella utvärdering (NU-03).  

 

Min studie kopplad till framtida forskning 
Läroplanerna sedan -62 har förespråkat självständighet (Borg, 1995). Som jag ser 

det så har lärarna svårigheter att finna undervisningsmetoder för att få eleverna 

mer självständiga. Det krävs vissa tekniska baskunskaper inom slöjden innan man 

kan låta eleverna jobba efter egna idéer och skisser. I min studie har jag hittat ett 

problem som har pågått sedan -62 och som fortfarande verkar vara en ”svår nöt 

att knäcka” för både lärarutbildare och lärarna ute i slöjdsalarna. Som jag nämnde 

i litteraturgenomgång/bakgrund har förändringar trots allt skett, NU-92 var det 37 

% av lärarna som använde elev-elev-metoden och NU-03 var det 48 %. Jag skulle 

vilja veta hur många procent det är 2012 och jag skulle vilja veta vilka 

undervisningsmetoder lärarna använder sig av för att lyckas med elev-elev-

metoden. En djupare forskningsstudie inom ovanstående område är därför en 

önskan från min sida. 
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(Borg, 2001 s. 86) 
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Tabell 10. Utmärkande för respektive idealtyp utifrån lärare och elevers dagböcker 
 Serviceman Instruktör  Handledare Pedagog  
Rolltermer Hjälpa, fixa, 

stötta, serva, 
lösa 

Visa, instruera, 
vägleda, ge råd, 
tyda 
beskrivning  

Diskutera, 
förklara, 
handleda  

Diskutera, 
dialog, lyssna, 
föreslå 

Elever i fokus De som önskar De som behöver 
i förhållande till 
pågående 
slöjdarbete 

Alla, men fokus 
på de minst 
självständiga 
och de som ber 
om hjälp  

Alla – utifrån 
varje elevs 
behov eller nivå 

Eleverna lär 
genom att  

Prova, erfara Imitera, följa 
instruktioner, 
erfara 

Göra val, 
diskutera, förstå  

Uppleva, 
reflektera, förstå  

Tidsorientering Här och nu Nu och nästa 
moment 

Pågående 
slöjdprojekt 

Tidigare, nu och 
framåt 

Initiativet hos Eleven Läraren Elev och 
process 

Produkt och 
process 

I centrum Elevens 
färdigställande 
av produkten 

Produkt och 
tekniker 

Produkt och 
process 

Produkt och 
process 

Yrkesspråk Sparsamt Hantverksterme
r 

Hantverk och 
processtermer 

Hantverk-
,process-och 
lärande-
(styrdokumentst
ermer) 

Mål/idealsituati
on 

Självgående 
elever 

Självinstruerand
e elever 

Pågående dialog Dialog, 
reflektion 

Ämneskunnand
e används för att  

Göra Instruera eller 
visa 

Diskutera Lyfta till 
generell nivå 

Förhållande till 
svårigheter i 
elevernas egna 
arbete 

Löses av 
läraren, eller 
undviks genom 
elevens eget val 
av arbete 

Förebyggs av 
läraren genom 
instruktioner 
inför olika 
moment 

Förebyggs ofta 
av eleven själv i 
och genom 
planering 

Förebyggs ofta 
av eleven själv i 
och genom 
planering och 
reflektion 

Elevers sätt att 
hantera 
svårigheter 

Löses av 
läraren, eller får 
eleven att ge 
upp  

Hjälp eller 
anvisning från 
läraren inväntas 

Löses av eleven, 
med eller utan 
stöd från läraren 

Löses av eleven, 
med eller utan 
stöd från läraren 

Redovisning/utv
ärdering 

Sker sällan eller 
aldrig 

När det sker är 
fokus att läraren 
härigenom skall 
bedöma elevens 
prestation 

Eleven delger 
läraren sina 
erfarenheter 
utifrån arbetet 

Eleven redovisar 
för läraren. 
Läraren ger 
någon typ av 
respons 

 
(Hasselskog, 2010 s. 191)  
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Informationsbrev till lärarna innan intervjun 
 
Hej! 
Mitt namn är Lotta Boholm Wall, jobbar på Kyrkmons skola i Njurundabommen som trä- och 
metallslöjdslärare åk. 3-5. Vi pratade på telefon 6/2. Bokade in att jag ska komma för intervju och 
observation mån 20/2 kl. 8.55  
Har nyligen börjat med min examensuppsats.  
 
Syftet med mitt examensarbete är: 
Hitta bra pedagogiska metoder för att bedriva undervisning där elever kan jobba mer självständigt 
på slöjden. 
 
För genomförandet av min forskning behöver jag intervjua ett antal slöjdlärare och observera 
lektioner där den intervjuade läraren undervisar.  
 
Information om intervjun 

      - Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 60 minuter, observationen kommer vara under en 120 min 
lektion. 
- Den som tillfrågas om deltagande i intervjun och observation kan givetvis avböja att delta, eller 
när som helst avbryta påbörjad medverkan utan några negativa följder. 
- Deltagares anonymitet skyddas. I den färdiga rapporten kommer det inte att vara möjligt 
att identifiera vardera skola eller lärare.  
-Eventuell inspelning av intervjun (om detta 
godkännes av den intervjuade personen) kommer att förstöras efter att 
resultaten färdigbearbetats. 

      -Eventuella frågor om undersökningen kan när som helst ställas. De uppgifter som insamlas 
kommer användas för forskning, inget annat. Allt material hanteras konfidentiellt.  

      -De intervjuade har rätt att läsa det färdiga arbetet. 
      -Examensuppsatsen läggs ut på UB (Umeå bibliotek) som elektronisk resurs. 
       

Vi ses måndag 20/2 
 
Mvh 
Lotta 
 
tel. hem. 060-56 05 16 
mobil: 070-398 17 94 
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Intervjuunderlag 
 
Syftet med mitt examensarbete är: 
Hitta pedagogiska metoder för att bedriva undervisning där elever kan jobba mer självständigt på 
slöjden. 
 
Inledning: 

• Goda effekter av undersökningen; Förhoppningsvis kommer min forskning leda till bra 
metoder för lärare att använda sig av i undervisningen så att elever att bli mer självständiga 
på slöjden. 

• Diktafon används om intervjupersonen accepterar det.  
• Har du några frågor innan jag börjar intervjun? 

 
 
1. Var och när utbildade du dig? 
 
2. Hur länge har du jobbat som trä/metallslöjdlärare? 
 
3. Vad använder du för pedagogiska metoder för att få eleverna att jobba mer självständigt? 
 
4. Har du några bra metoder för att eleverna ska jobba mer självständigt inom arbetsområdet: 
a. Ritteknik, måttsättning 
b. Urholkning 
c. Konstruktion t.ex. Hylla, pall, fågelholk eller dylikt 
d. Pelarborr 
e. Svarv 
 
5. Bra litteratur som är användbar för att få eleverna mer självständiga? 
 
6. Använder du olika pedagogiska metoder för olika årskurser, när det gäller att få elever att jobba 
mer självständigt? Vilka i så fall? 
 
7. Vad brukar du göra om elever tjatar och vill ha mycket hjälp? 
 
8. Använder du dig av något speciellt turordningssystem? 
 
9. Har du provat olika turordningssystem? Varför? 
 
10. a. Hur tänker du om gemensamma genomgångar? 
      b. Har du någon bra metod för att fånga gruppen så att eleverna lyssnar vid gemensamma 
genomgångar? Vilka i så fall? 
 
11. Hur tänker du om arbetsbeskrivningar? 
 
12. Vilka metoder använder du för att få bra arbetsro i klassrummet? 
 
 



 

 

Användbara följdfrågor: 
Varför använder du dig av den metoden? 
Kan du säga något mer om det? 
Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände? 
Har du exempel på det? 
Jag skulle vilja ta upp ett annat ämne! 
Du menar alltså att? 
 
 
* Privata data som identifierar deltagarna i undersökningen kommer inte att avslöjas.  

 
      *Vem kommer få tillgång till intervjuerna? min handledare, när intervjuerna sedan är 

sammanfattade och klara kommer mina studiekamrater få tillgång till min forskning och 
examensuppsatsen kommer (när den är klar) att läggas ut på UB (Umeå Universitets bibliotek) 

 
     * Undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. 

 
Tack för att du har tagit dig tid för att delta i min forskning. 
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Mall för Observationerna 
 
Tidpunkt/Verksamhet Elevagerande Läraragerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 


