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Sammanfattning 
 
Detta är ett gestaltande arbete som består av ett läromedel utformat som ett övningshäfte med 
problemlösningsövningar inom textilslöjd och som har fokus på matematiska problem. Som 
grund för det gestaltande arbetet har en förstudie som vilar på en kvalitativ metod använts. 
Empiriska data samlades in genom intervjuer med tre stycken verksamma textillärare och 
observationer i tre klasser med en av de intervjuade lärarna. Den empiriska datan analyserades 
mot bakgrund av resultat från tidigare studier. Min förstudie visade att matematik och 
textilslöjd har många likheter med varandra, och att det finns ett behov av nya didaktiska 
modeller för att förbättra den pedagogik som sker i klassrummet. 
Syftet med det gestaltande arbetet är att bidra till utveckling av textilslöjden i avseende att 
synliggöra vilka matematiska problem som existerar i textilslöjden, samt att uppmärksamma 
alternativ till läromedelsanvändning i dagsläget. 
Med det insamlade empiriska materialet har jag arbetat fram ett övningshäfte för elever där 
uppgifterna ska utgå från elevernas verkliga värld och deras intresseområden. 
 

Nyckelord: Ämnesöverskridande verksamhet, Högstadiet, Textilslöjd, Didaktik, 

Matematik. 
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Inledning: 
 
Här följer en inledning uppdelad i tre delar. Först ges en förklaring till varför mitt fokus i 

detta examensarbete är textila matematiska problemlösningar. Därefter presenteras 

utvärdering och forskning kring detta område, bland annat de estetiska ämnenas relevans. Sist 

behandlar en kort text vad skolans styrdokument berör kring detta.   

 

Bakgrund 
 
Av egen erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildning jag haft under min utbildning 

finns det inom textilslöjden vissa återkommande problem som eleverna ofta stöter på under 

lektionstid. Det är många moment som liknar varandra som barnen har problem med. De 

tänker inte alltid på att hjälpa varandra eller att leta reda på svaret via litteratur eller andra 

liknande hjälpmedel. Ibland finns det inte heller relevant litteratur till deras problem i 

textilsalen.  

 

Tanken uppstod att utarbeta ett läromedel utformad med problemlösningsmetoder samlade i 

ett häfte. Med ett sådant att tillgå hoppas jag att elevernas och lärarens arbete i klassrummet 

kan underlättas genom att läraren kan förklara moment för eleven med hjälp av text och 

bilder. Den slöjdande behöver exempelvis kunna beräkna hur mycket tyg som kommer att gå 

åt till plagget som ska sys, och för att kunna färga tyget behöver man kunna räkna ut hur 

mycket färg i procent som behövs. Utgångspunkten är att eleven lär sig att arbeta med 

matematik i textilslöjden. Samtidigt som denna lär sig begrepp och konkreta exempel att ta 

med sig till matematiken och vidare ut i vardagslivet.  

 

Jag vill undersöka hur förhållandet mellan matematik och textilslöjd ser ut i praktiken och 

vilka möjligheter som finns att stärka de problemlösningsområden som finns inom 

textilslöjden med hjälp av matematik? 

 

 Eftersom jag läser till textilslöjd- och bildlärare, så utgår jag i första hand från ett 

slöjdperspektiv och i andra hand från ett matematiskt perspektiv. 
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Tidigare utvärderingar och forskning: 
 
Ett konkret material jag hittat som fungerar som ett instruktionshäfte för elever och lärare och 

som behandlar frågan om textila och matematiska problemlösningar är rapporten Räkna med 

textil, skriven av Susanne Björkdahl Ordell och Gerd Eldholm. Detta forskningsprojekt som 

utfördes i förskoleverksamhet och i klasser upp till årskurs tre, visade hur textil verksamhet 

och matematisk verksamhet stödjer varandra. Samma författare har i efterhand gjort ett mer 

sammanfattande häfte som heter Lära med textil, där de även utgår från andra utgångspunkter 

än matematik, och visar på att eleverna även stimuleras till att lära sig att läsa och skriva 

genom textilslöjden. 

 

Det finns flera konkreta exempel på hur man kan använda textilslöjd och matematik 

tillsammans, bland annat i litteraturen ”Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes, där 

Diana Taimiņa använt sig av en matematisk formel till att tillverka virkade hyperboliska 

plan.1 Mats Martinsson har gjort en rad exempel på hur man kan använda matematik inom 

vävning, och då även ganska avancerade exempel i det kapitel han står för i boken Hjärna 

händer.2 Det går även att finna olika exempel på hur man kan använda sig av pi inom 

textilslöjden, ett exempel på detta är när Gudrun Malmer tar upp pi i samband med broderi.3  

 

Martinsson menar att textilslöjd och matematik är två skolämnen som har såväl många 

likheter som många olikheter med varandra. Han anser att slöjd och matematik i sig själva är 

svårbegripbara och ger många exempel på hur vävning och matematik kan användas för att 

jobba ämnesöverskridande.2 Malmer menar å sin sida att ifall eleven ska kunna förstå 

abstrakta begrepp, så krävs det för de flesta att få arbeta aktivt, kreativt och konkret för att få 

förståelse för matematiska sammanhang. Hon nämner även att både slöjd och hemkunskap 

innehåller mycket matematik.4 

 

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), vid Göteborgs universitet som jobbar för 

att stödja matematikutbildningen i förskolan har även gjort en hemsida med olika arbetssätt 

                                                
1 Taimiņa, Diana (2009) Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes. Wellesley, 
2 Martinsson, Mats (1991) Om matematik och slöjd. I: Hjärna händer. 100 års textil slöjd. 
Göteborgs universitet, s. 92-104 
3 Malmer, Gudrun (2002) Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med 
inlärningssvårigheter. Lund: Studentlitteratur, s. 190  
4 Ibid. s. 29 - 43 
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att använda sig av textilt arbete med och inom matematisk verksamhet och länkar även till 

andra sidor som sammanknyter matematik och textilslöjd.5 Detta material är främst skapat för 

elever i yngre ålder, närmare bestämt barn i förskola. En del av detta går även att använda till 

elever i äldre ålder, men jag tror att utgångspunkten blir lite annorlunda när man arbetar med 

äldre elever. Förmodligen har de ett annat behov av vad för slags design och produkter de vill 

skapa, och att deras intresseområde ser annorlunda ut. Deras matematiska skicklighet ligger 

på en annan nivå och de förväntas kunna arbeta inom en mycket svårare matematisk 

verksamhet. 

De estetiska ämnenas relevans 
 
Enligt Anders Marner är de estetiska ämnena skolpolitiskt svaga och hotade av en snäv 

timplanering, delvis oklara kursplaner och ämnesgränser. Han menar att estetiska ämnen 

kräver mycket tid, men att de ofta inte får det och att dessa ämnen ofta ses som ett 

andningshål i en styrd skola. För att förhindra detta ger han förslag på att koppla ämnenas 

relevans till samhälle och tillväxt.6  

Utvärdering av elevers matematikkunskaper. 
 
TIMSS är en internationell studie som står för ”Trends in International Mathematics and 

Science Study”, och denna studie genomförs vart fjärde år och undersöker kunskaper i 

matematik och NO hos elever i årskurs fyra och årskurs åtta. 

 

Efter TIMSS resultaten 2007,7 och de nationella utredningarna 2003 så tog regeringen 

beslutet att starta ett treårigt matematikprojekt mellan år 2009-2011, och en del av denna 

satsning har handlat om utvecklandet och nyttan att arbeta med laborativ matematik. Bland 

annat har man sett att elever har lättare att lära sig ifall de får arbeta i mindre klasser och om 

det som ska läras kopplas till verkliga situationer eller metaforer. Det har även framkommit 

                                                
5 http://ncm.gu.se/slojd  
6 Marner, Anders (2006) Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag. 
Umeå universitet: Institutionen för estetiska ämnen s. 5-18 
7 TIMSS 2007 Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturkunskap i ett 
internationellt perspektiv (2008) Rapport: 323. Stockholm: Skolverket. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2127, s. 32-46 
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att det kan vara svårt för läraren att fokusera på målet och syftet med verksamheten inom 

laborativt arbete.8  

 

Svenska elever befinner sig på en relativt låg nivå i deras matematikkunskaper internationellt 

sett, då det är många elever som inte når upp till kunskapsmålen. TIMSS resultaten förklarar 

detta med att tydliggöra att svenska elever är bra på aritmetik och statistik men sämre på 

algebra och geometri. Knappt två av tio elever svarar rätt på en procent-uppgift.7 Malmer 

tillägger även att elever har stora brister vid mätning, till exempel har många svårt att ge en 

ungefärlig längd på en säng, eller att uppfatta hur mycket ett kilo är. Malmers förlag till en 

lösning är att låta eleverna göra ”verkliga mätningar”. De exempel hon ger är bland annat att 

bygga upp en kubikmeter för att förstå hur stort det är, eller att använda sig av vanliga 

måttsatser och vågar inom matematiken.9 Enligt TIMSS resultaten finns det viktig fakta som 

bör tilläggas kring Svenska elevers kunskaper i matematik. De är nämligen förvånansvärt 

duktiga med tanke på hur lite tid de har inom ämnet. Eleverna har alltså färre lektionstimmar i 

matematik än andra länder i Europa. De svenska elevernas kunskaper ligger strax under medel 

i jämförelse med andra europeiska länder.10 

 

Problemlösning i skolans styrdokument 
 
I litteraturgenomgång kommer jag att ta upp en mer grundläggande sammanfattning av 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). I Lgr11 förklaras 

både i de inledande kapitlen samt för sig i kursplanen för matematik och slöjd hur olika 

problemlösningsmetoder kan användas. Även hur matematik kan användas i slöjden tas upp 

och hur slöjden kan vara en del av matematiken.  

                                                
8 Fredriksson, Marie . Färjsjö, Eva. Löwing, Madeleine (2011) Rapport 366. Laborativ 
matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder - en utvärdering av 
matematiksatsningen. Stockholm: Skolverket, s. 26-99 
9 Malmer, G (2002), s. 180-181 
10 TIMSS, Skolverket, Rapport 323 (2008), s. 61 
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Syfte och frågeställningar: 
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka matematikens roll och användning för ökad 

kunskap om problemlösning i textilslöjden. Med problemlösning avser jag att utforma 

uppgifter liknande matematiska tal, men att de är utformade efter textila uppgifter och 

problem.  

Frågeställning: 
 

Dessa fyra frågor behandlar både den gestaltande och vetenskapliga delen i mitt 

examensarbete, med den första frågeställningen som den största övergripande frågan, samt 

den andra som främst syftar till den gestaltande delen. De två sista frågeställningarna är 

mestadels ägnade till den vetenskapliga delen och hör samman med hur det problembaserade 

lärandet ser ut i dagsläget. 

 

• På vilka sätt används matematiken i textilslöjdens problemlösningssituationer? 

• Hur förklarar man med ord och bilder uträkningar av textila aktiviteter? 

• Hur ser användandet av läromedel ut i dagsläget?  

• Inom vilka områden är eleverna i störst behov av hjälp? 

Avgränsningar: 
 

Mitt arbete kommer bestå av två delar, en praktisk, gestaltande del och en skriftlig. I det 

gestaltande arbetet har jag utarbetat ett häfte med problemformuleringsuppgifter och gjort alla 

skisser och foton till. Jag har valt att fokusera på högstadiets årskurser inom textilslöjden och 

där av valt uppgifter som ska vara i nivå för dessa årskurser, både matematiskt och 

slöjdmässigt. Inom matematiken har jag valt att i första hand analysera litteratur kring 

laborativ matematik, kreativa metoder och problembaserat lärande. Inom textilslöjden 

analyseras främst litteratur som sammanbinder textilslöjd och matematik med varandra.  
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Metod: 
 

Detta kapitel behandlar hela tillvägagångssättet i denna studie. Eftersom metoderna jag utgått 

ifrån innehåller flera olika delar har jag separerat dem under olika rubriker. Den första 

behandlar metodval, följt av valet av intervju och observation, urval, etik och metodarbete i 

mitt gestaltande arbete. 

 

Metodval: 
 
Utifrån forskningsfrågans karaktär har jag kommit fram till att jag vill använda mig av en 

kvalitativ metod, och att min analys pågår samtidigt som datainsamling.11 Jag bygger en 

teoribildning som är empiriskt grundad, både från tidigare forskningsresultat, intervjuer, 

observationer och genom mitt egna gestaltande arbete. Enligt Judith Bell och Björn Nilsson är 

en kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för flera olika arbetssätt, som tillsammans handlar 

om att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras. Datainsamling och 

analys sker samtidigt och att forskaren försöker fånga människors handlingar, samt dessa 

handlingars innebörd.12  

 

 Med den kvalitativa metoden riktar jag mitt intresse för hur elever och lärare upplever sin 

verklighet i relation med deras tidigare erfarenheter och kunskaper. 13 Samt att jag ser 

verkligheten ses som en individuell-, social-, och kulturell konstruktion. Där följdfrågan 

följer; Hur tolkar och formulerar individen sin verklighet?14 

 

Intervju och observation: 
 

Urval till intervjuer:   
 

Jag började med att skicka ut e-post meddelanden till 6 olika lärare om de hade möjlighet att 

vara med på en anonym intervju, och de 3 som senare svarade ja på denna fråga, fick senare 

                                                
11 Bell, Judith & Björn, Nilsson (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: 
Studentlitteratur, s. 29  
12 Ibid. s. 13 
13Wideberg, Karin (1995) Att skriva vetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur, s.17 
14 Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, s. 54 
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ett mail om vad anonymiteten innebar (se bilaga 1). Jag försökte få mailet ganska kort och 

koncist, då lärare är en målgrupp som inte alltid har så mycket tid över till det som inte rör 

deras vardagliga arbete. Däremot har jag ingen aning om varför de övriga tre lärarna inte 

kunde vara med.  

 
De tre lärarna är utbildade och verksamma textillärare som är nämnda som lärare A, B och C. 

Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats, (se bilaga 2 för intervjufrågor till 

textillärarna).  I transkriberingarna har jag inte tagit med fördröjningar eller övriga ljud som 

inte varit en del av informantens svar. Intervjufrågorna följer olika temaområden, berörandes; 

hjälpmedel, elevers inlärning, problem och problemområden, ämnesöverskridande 

verksamhet och slöjden kopplat till vardagslivet. Dessa olika temaområden har jag utvecklat 

från mitt syfte och mina frågeställningar och formulerat dem i så öppna frågor som möjligt. 

De tre intervjuade lärarna har alla blivit ställda samma frågor i samma ordningsföljd, dock har 

jag i vissa fall behövt utveckla någon enstaka fråga för att förklara ytterligare för informanten, 

eller ställa en vidare fråga till informanten för att få en tydligare bild av informantens svar. 

Under analys har jag försökt att bortgå från mina egna värderingar genom att koppla samman 

resultaten med den vetenskapliga litteraturen. Utifrån de kopplingar som går att göra med 

resultaten och litteraturen har jag sedan bearbetat till egna tolkningar, diskussion och de 

slutsatser som kan dras. Jag vill påpeka att de slutsatser som gjorts inte är generella, utan att 

det skulle behövas en mer omfattande studie för att kunna dra generella slutsatser från 

resultaten.  

Observationer: 
 
De observationer jag gjort har skett i individens verkliga miljö, alltså i slöjdsalen för textil 

verksamhet. Anledningen till valet av observation som metod är för att få information om 

elever och läraren som inte går att få fram via andra metoder på samma sätt.15 

Observationerna har skett efter att jag intervjuat alla informanter. Av att välja den 

ordningsföljden, har jag kunnat ta information från intervjuerna till de observationer som 

gjorts.  

 

                                                
15 Bell, J (2006) s. 187 
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Jag har observerat tre klasser, alla med samma lärare, varav två klasser från årskurs sju och en 

klass från årskurs 8. Anledningen till varför jag valde denna lärare, som är lärare A i 

intervjuerna, är att hon har breda erfarenheter av att jobba med både vuxna och barn samt att 

hon har arbetat relativt länge då hon arbetat i cirka 10 år som textilslöjdslärare. Efter att jag 

intervjuat alla lärare så anser jag att hon gav mer utvecklande och förklarande svar som visade 

att hon reflekterar mycket över undervisning, jobbar starkt efter läroplanens mål och riktlinjer, 

samt att hon har ett starkt driv till att utveckla slöjdens potentialer. 

 

Under observationerna har det varit viktigt för mig att vara öppen för det jag mött, och 

samtidigt våga lita på min intuition16. Det har även varit viktigt att vara uppmärksam på andra 

intryck än de jag föreställt mig möta.17 Jag vill därmed påpeka att med en observation som 

undersökningsmetod och med det synsätt jag har finns det viss risk för bias. Därmed är det av 

stor betydelse att neutralisera de förutfattade meningar jag har på bästa sätt. Det kan inte bli 

en fullt objektiv observation då alla observatörer har olika fokuspunkter och uppfattar saker 

på olika sätt.18 Med detta sagt, så hade det förstås varit bra att vara flera observatörer på plats 

vid varje observation.19  Tyvärr har jag inte haft möjlighet till det.  

 

För att observationerna ska kunna bli så rättvisande som möjligt har jag utgått från mina 

frågeställningar och mitt syfte med rapporten. Utifrån dem har jag kunnat registrera och förstå 

hur de olika människorna beter sig.20 Därefter utifrån syftet och frågeställningarna skapats 

observationsfrågor att utgå från. Från Halvorsens kapitel kring observationer har jag utvecklat 

observationsfrågor. Exempelvis hur tiden används utifrån den tid de har, hur 

kommunikationen ser ut, och vem det är som talar och vem det är som lyssnar.21  

 

Under observationerna har jag använt mig av ett observationsschema (se bilaga 3). Där har 

fyllts i hur eleverna sitter i klassrummet, hur kommunikationen ser ut mellan elev och elev 

samt mellan elev och lärare. I detta observationsschema är lektionen indelad i fyra delar och 

här har registrerats hur situationen sett ut i klassrummet inom varje del av den tidsramen. 

                                                
16 Halvorsen, Else Marie (2007) Kunstfaglig och pedagogisk FOU, Naerhet, Distanse 
Dokumentasjon. Kristansand: Høskoleforlaget AS – Norwegian Academic Press. s. 95 
17 Bell, J (2006) s. 199 
18 Ibid. s. 188 
19 Halvorsen, E (2007) s.75 
20 Bell, J (2007) s. 191-199 
21 Halvorsen, E (2007) s. 77-79 
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Förutom detta har jag även fyllt i om det är något övrigt som är värt att notera, samt gått runt i 

klassrummet och pratat med eleverna. Till klasserna har jag ställt frågan om eleverna har 

kunnat hjälpa varandra något och om de har tagit hjälp av litteratur. Samt vad de tycker om 

den litteratur som finns i klassrummet. 

 

Utifrån den empiriska undersökningen och insamlad data genom observationerna har jag 

försökt tolka detta på olika sätt.20 Med det menar jag att jag använt mig av de anteckningar 

och notiser som förts under observationen och analyserat kommentarer kring dessa. Detta för 

att vidareutveckla betydelserna av händelserna och knyta ihop de med varandra. För att sedan 

kunna föra ett helhetsresonemang kring situationerna. 21 

 

Metodarbete i gestaltande arbete: 
 
Då syftet med detta arbete har varit att undersöka matematikens roll och användning för ökad 

kunskap om problemlösning i textilslöjden har jag även skapat ett läromedel. Förutom 

litteraturstudier, intervjuer och observationer är mitt gestaltande arbete en vetenskaplig metod 

som använts. Där har jag undersökt hur man kan arbeta med uppgifter i textilier, kopplade till 

matematiska uträkningar, dokumenterat detta och utarbetar ett didaktiskt material som ska 

kunna användas av elever i sitt textila skapande.  

 

Till de textila uppgifter jag skapat i mitt läromedel har jag utgått från informanternas svar 

angående vilka kopplingar de ser mellan matematik och textilslöjd. Samt vad eleverna 

behöver hjälp med och har svårigheter för och vilka typer av produkter som är populära bland 

elever att tillverka. Intervjuerna har alltså varit till stor hjälp för att skapa uppgifterna till mitt 

gestaltande arbete samt att observationerna har stärkt de val av uppgifter jag valt att ta med i 

mitt läromedel.  

 

Jag vill att det undervisningsmaterial jag gör till eleverna ska vara så pedagogiskt som 

möjligt. Att eleven ska förstå vad som görs, varför detta görs och hur man kan utföra detta. 

Samt att det ska vara tydligt att det är en arbetsprocess som pågår och att det är ett arbete som 

ska göras från start till mål. Samt hur detta ska ske, och vad är det som är viktigt att tänka på i 

de olika stadierna under arbetets gång. Jag vill visa på exempel hur man kan skissa, göra 

beräkningar och olika val av tekniker och material. Utan att det blir ett bestämt visat 
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tillvägagångssätt utan även uppmana eleven till att ta egna beslut, analysera och fundera om 

denna hade kunnat göra på något annat sätt för att få det resultat just den eleven vill nå. I mitt 

läromedel har jag försökt att använda både en mer vetenskaplig syn på matematiska 

beräkningar, tabeller och liknande. Detta kan förstås ses som en mer konstruktivistisk syn då 

detta är något som eleven måste ta till sig av och lära sig mer eller mindre självständigt. 

Samtidigt som jag har utgått från ett mer sociokulturellt perspektiv med historier och 

kopplingar till fiktiva människor där även skisser på dem och hur det föreställda designade 

produkten kommer att se ut.  

 

Etik: 
 
Utifrån Vetenskapsrådets text Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning har jag utgått från vilken information som jag är skyldig att 

belysa för de intervjuade. Bland annat att det är viktigt att berätta för de intervjuade vad 

frågorna ska användas till och vad som är syftet med undersökningen. Samt vikten av att 

informera de intervjuade att det är frivilligt att medverka, möjligt att avstå från vissa frågor 

och att de när som helst kan avbryta intervjun.22 Däremot känns det väldigt svårt att till 100 % 

garantera anonymitet.23 Därmed har jag försökt att inte nämna så mycket information kring de 

informanter jag haft. 

 

Källkritik: 
 
Under mina litteraturstudier har det varit svårt att hitta relevant forskning kring valt område. 

Det har framförallt varit svårare att hitta forskning kring slöjdämnet än matematik.  

Mycket av den fakta jag har kommer från skolverket vilket skulle kunna uppfattas som en 

ensidig källa. Med inläsning från Göran Leth och Torsten Thurén har jag utgått ifrån att 

använda mig av äkta källor, skilja på beroende och oberoende källor samt att skilja 

information från fakta, förklaringar och åsikter.24 En avgränsning har skett i att försöka 

använda mig av aktuell forskning, vilket kan upplevas både som negativt och positivt. Positivt 

                                                
22 Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 5 
23 Backman, J (2008) s. 41 
24 Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000) Källkritik för internet. Stockholm: Styrelsen för 
psykologiskt ansvar. s. 22-26 
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i den bemärkelsen att jag har försökt att ta reda på hur det upplevda problemet ser ut i 

dagsläget, men däremot inte gjort någon djupare analys hur detta kan tolkas i ett historiskt 

perspektiv.  
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Litteraturgenomgång: 
 

Teoretiska utgångspunkter: 
 

Denna del börjar med att ta upp olika didaktiska teorier och därefter följer den sociokulturella 

teorin och förklaringar kring den. Sedan följer synen på matematiska och textila kunskaper. 

Efter det tar jag upp vad en professionalisering av de estetiska ämnena innebär. Därefter 

behandlas skolans styrdokument och en analys av dem. En kortfattad genomgång av vilka 

förändringar som skett i den senaste förändringen av skolans styrdokument följer med hur 

läromedelsanvändningen i slöjden ser ut i dagsläget. Sist behandlas kursplanen och mitt 

gestaltande arbete samt en definition av vad läromedel är. 

 

Didaktiska teorier:  
 
Enligt Gunnar Lindström och Åke Pennlert så är det viktigt att eleven förstår det språk som 

används i de olika ämnena i skolan. Om eleven inte förstår språket så reagerar denna antingen 

med likgiltighet, osäkerhet och avståndstagande, eller med nyfikenhet och intresse av att lära 

sig språket.25  

 
Inom didaktikens frågor; vad, hur och varför, ställs dessa för att medvetandegöra eleverna om 

syfte och mål i varje uppgift samt hur arbetet ska utföras. Men något som ofta glöms bort är 

att vi människor är en social varelse som lär av varandra. Skolverkets rapport om perspektiv 

på barndom och barns lärande lägger till ett ord efter vad, hur och varför och menar att vi 

också bör ställa oss frågan vem. Alltså vem ska göra vad, hur och varför?26   

 

Enligt Lindström och Pennlert så är en de av lärarens uppdrag att möjliggöra 

kunskapsbildning genom att organisera begrepp, principer och information så att det blir 

gripbart för eleven att förstå omvärlden den befinner sig i. Detta kan genomföras på olika sätt. 

                                                
25 Lindström, Gunnar & Pennlert, Åke (2004) Undervisning i teori och praktik – en 
introduktion till didaktik. Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. Umeå 
Universitet, s. 22 
26 Hartsmar, Nanny & Jönsson, Karin (2010) Lärandets vem, varför, vad och hur i förskolan 
och grundskolans tidiga år, ur Perspektiv på barndom och barns lärande. Stockholm: 
Skolverket, s. 158-162 
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Exempelvis genom hur läraren väljer att planera, organisera och utföra sin undervisning, men 

även att läraren är kompetent för ämnet, och har en didaktisk och social kompetens.27 

Författarna menar även på att undervisningen är intersubjektiv, alltså att vi lär tillsammans 

med andra,28 en teori som bygger på Vygotskijs teori kring det sociokulturella perspektivet.29  

 

Enligt Vygotskij så börjar barn, ju äldre de blir att övervaka sina kognitiva aktiviteter. Detta 

kan bero på att även om barnet är bra på problemlösning, så använder denna inte sig av den 

kunskapen. Eller kan det kan handla om att barnet upplever tidspress, är trött, stressad eller 

upplever press i andra ämnen.30 Både Vygotskij samt Lindström och Pennlert menar även att 

den vetenskapliga kunskapen bör kopplas till den vardagliga världen för att inte bli för 

abstrakt och svårförståelig. 31 

Sociokulturell teori: 
 
Lindström och Pennlert menar på att man ska möta eleven där denna befinner sig i sin 

utveckling, och samtidigt utmana denna att gå utanför sin egen så kallade bekvämlighets 

zon.32 Dessa författare bygger sina resonemang utifrån Vygotskijs teorier kring att möta 

eleven och leda denna till den närmaste utvecklingszonen, samt att barnet kan prestera mer 

tillsammans med andra eller med en vuxen, alltså att lärande är en social företeelse.33 Den 

sociokulturella teorin handlar om att lärandet är beroende av de människor man omges av. 

Samt den miljö man vistas i då vi lär av varandra och för vidare kunskaper, erfarenheter och 

idéer till varandra.34 

 
Jag har valt att utgå från ett didaktiskt- och pedagogiskt perspektiv utifrån en sociokulturell 

vetenskapssyn. Jag anser att eleven bör få möjlighet till en så bra undervisning som möjligt, 

med en lärare som reflekterar över dennas lektioner, planering, läromedelsanvändning och 

liknande. Jag ser även själv på lärandet som en del av en social företeelse, att vi lär bättre av 

varandra och vill utnyttja detta till hur mitt gestaltande arbete används. 

                                                
27 Lindström & Pennlert (2004) s. 10-12 
28 Ibid. s. 17 
29 Bråten, Ivar (1998) Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. s. 23 
30 Ibid. s. 61-66 
31 Lindström & Pennlert (2004), s 15, Bråten (1998) s. 105, Schmittau m.fl. (2003) s. 226 
32 Lindström & Pennlert (2004) s. 5 
33 Bråten (1998) s. 105 
34 Säljö, Roger (2011) Lärande och minnande som social praktik. Stockholm: Norstedt, s. 
130-133 
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Synen på textila och matematiska kunskaper: 
 

Tidigare forskning och en rad teorier tyder på att matematik och slöjd har mycket gemensamt. 

Att det är två ämnen som har många likheter och kan lära av varandra. Samt att de båda är 

ämnen som är svåra för eleven att begripa sig på.35 

 

Olika fakta och teorier tyder på att vi behöver nya didaktiska metoder inom slöjden för att 

förbättra den pedagogik som sker i klassrummen. Eeva- Maija Lappalainen nämner att de två 

största kompetenserna som vi bör ta till oss i den pedagogik vi lär ut är socio teknologisk- 

samt kulturell kompetens. I koppling mellan dessa kunskaper och kunskaper om olika 

material, så kan eleven lära sig att hantera olika situationer denna befinner sig i.36 Hon tar 

även upp vikten av att ställa frågor till eleven för att kunna tillkännage problemen.36 

 

Vygotskij har en teoretisk utveckling kring inlärning av multiplikationstabellen och 

matematik i övrigt, då han ansåg att siffrorna snarare skulle jämföras med mätning än att 

räkna.37 Detta synsätt är förstås något man skulle kunna använda sig inom textilslöjden, där 

mätning är en central del av det arbetet som utförs. Imitation är även något som Vygotskij 

anser är bra vid inlärning, och detta kan förstås kopplas till inlärning tillsammans med andra 

eller med någon vuxen. Imitation kan vara bra och mer effektiv än metoder som ”trial and 

error” då Vygotskij menar på att elevens försök och misstag sakta leder den framåt. Jämfört 

med imitation, då inlärningen kan gå fortare av att lära av andra.38 

 

Professionalisering av de estetiska ämnena 
 
Marner menar på att dagens samhälle har ett stort behov av kreativa människor, och 

därigenom bör de estetiska ämnenas relevans få ta den plats de förtjänar. Inom estetiska 

ämnen kan det lätt ses som en avprofessionalisering om verksamheten inte kan ses som ett 

yrke. Att jobba med utomstående företag eller liknande kan därigenom stärka ämnet. Att få 

                                                
35 Martinsson, (1991) s. 94 
36  Lappalainen, Eeva-Maija (2011) Vol 18, No 1. Arts and crafts design in Time, Space and 
Place. Methods for learning and constructing arts and crafts design. Developing the 
pedagogy. Oslo and Akershus University College, s. 128 
37 Schmittau, Jean m fl (2003) Vygotsky’s Educational Theory in Cultural Context. 
Cambridge University Press, s. 229 
38 Bråten (1998) s. 44 
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eleverna att förstå att estetiska kunskaper hör ihop med demokrati och yttrandefrihet kan 

därmed vara av allra största värde. En förberedelse för framtiden är således att låta 

kreativiteten ta plats i klassrummet.39 

 

Problemlösning i skolans styrdokument. 
 

Här följer en sammanfattning över vad styrdokumenten säger om verksamhet med 

problemlösning och slöjdens koppling till matematisk verksamhet och problemuppgifter, samt 

matematikens kopplingar till slöjdämnet. Allt detta finns även mer grundläggande förklarat i 

skolverkets material kring kommentarmaterialet för slöjd.40 

 

Enligt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, så är en del av 

skolans uppdrag att arbeta för att på olika sätt få eleven att pröva egna idéer och 

problemlösningar, detta både med hjälp av intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekter.41 Under övergripande mål och riktlinjer menar de på att skolan har ansvar för att 

varje elev efter att de slutat grundskolan ska kunna använda sig av matematiskt tänkande både 

för vidareutbildning som i vardagslivet, Samt att eleverna: 

 

”Kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt”42 

 

Inom kursplanen för Matematik kan man läsa att matematisk verksamhet är en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet som är kopplad till den samhälleliga, sociala och 

tekniska utvecklingen.41  

 

Under rubriken syfte finns en punkt om att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla 

kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer och även beskriva dessa 

med matematiska uttryck,41 och om man läser vidare under kunskapskrav för årskurs 7-9 så 

repeteras detta i en omformulering under rubriken Tal-uppfattning och tals användning.41  

                                                
39 Marner (2006) Professionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag. Umeå 
universitet: Institutionen för estetiska ämnen s. 11-14 
40 Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. Stockholm: Frizes AB 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2565, s. 12 
41 Skolverket (201l) Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
(Lgr11) Stockholm. Frizes AB, s. 9ff 
42 Lgr11. s. 13 
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I kursplanen för matematik nämns i punkterna under rubriken Problemlösning där det 

beskrivs att den kan ske via formulering av frågeställningar från vardagliga situationer och 

ämnesområden.41 Vardagen, eller det dagliga livet nämns även i inledningen av kursplanen 

för slöjd, genom att slöjd är något eleverna ska lära sig för att klara uppgifter i det vardagliga 

livet. Till detta kan även arbetet med återanvända material och hållbar utveckling kopplas 

samman.43  

 

Förändringar i Läroplanen 
 

Här följer en kortfattad sammanfattning av de största förändringar som skett mellan 

Läroplanen för det allmänna skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och 

Lgr11.  I Lgr11 understryks vikten av elevens förmåga att analysera och värdera sitt 

slöjdarbete. Slöjdkunskapernas betydelse i samhället förstärks även och slöjdens koppling till 

det nutida samhället, detta för att förstärka den personliga utvecklingen slöjden bidrar med. 

Återbruk och materialkännedom förtydligas för att bidra till elevernas kunskap om en hållbar 

utveckling. Lgr 11 har som mål att genom betoning på analys och värdering förstärka elevens 

lärande.44  

                                                
43 Lgr11. s. 213-216 
44 Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. s. 12 
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Läromedelsanvändning i textilslöjd i dagsläget 
 
Här vill jag tillägga att det är mycket svårt att hitta relevant fakta till vilka läromedel som 

slöjdlärare använder sig av i dagsläget, och att jag inte hittat någon fullt tillförlitlig källa. 

Under den senaste tiden så har det framställts en del digitala läromedel för textilslöjd. Bland 

annat har Liber en mjukvara som vissa skolor har köpt in. Via hemsidan slojd.nu finns att 

tillgå ett digitalt portfolio samt  ett slöjdlexikon som även vann årets digitala läromedel 2012. 

Allt fler slöjdsalar i dagens skolor börjar få tillgång till det som kallas smart board eller active 

board. Den information och inspiration som eleverna har att ta del av består till stor del av 

litteraturkällor eller egna material som textilläraren tagit fram.  Angående elevers syn på 

läromedel värderar de ofta information utifrån dess aktualitet.45 

 

Kursplanen och mitt gestaltande arbete: 
 

Inom både kursplanen för slöjd och matematik så nämns det att de båda ska kunna användas i 

det vardagliga livet. Därav vill jag att mitt läromedel ska spegla verkliga problem som kan 

uppstå i elevens livsvärld inom textilslöjden. En mycket stark koppling mellan matematik och 

textilslöjd kommer fram i centralt innehåll för årskurs 7-9, under rubriken Slöjdens material, 

redskap och hantverkstekniker där de menar på att matematiska uträkningar kan läsas, 

kopplas och följas till både två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och 

arbetsbeskrivningar.46 Det är något jag vill utgå ifrån tillsammans med kursplanens centrala 

delar för slöjden och kunna kombinera dessa till textila- och matematiska problem. Därav vill 

jag först och främst använda mig av återbruk, skissarbete och analyserande frågor i mina 

uppgifter till läromedlet.  

 

Min definition om vad ett läromedel är 
 
Ett läromedel är ett didaktiskt hjälpmedel som används i undervisningssyfte. Dessa 

hjälpmedel kan bestå av böcker, övningshäften, dataverktyg i form av spel eller andra 

                                                
45 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/it-i-skolan/rapporter/aktualitet-
viktigast-nar-unga-varderar-information-1.169287 hämtad: (2012-06-10) 
46 Lgr11. s. 10-17 
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program, video och tv. Ett läromedel kan även vara en ramfaktor som influerar och drar en 

skiljelinje för vad som är möjligt i undervisningen.47 

 

                                                
47 Johnsson Harrie, Anna (2009) En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av 
läromedel 1938-1991. Linköpings universitet: institutionen för beteendevetenskap och 
lärande. s.15 
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Resultat: 
 
Detta kapitel tar upp en kort presentation av de intervjuade lärarna, därefter följer resultaten 

indelade i olika underrubriker utifrån mina frågeställningar, samt lärarnas svar angående deras 

syn på matematiska kunskaper i textilslöjden. Sedan följer resultaten utifrån mina 

observationer, även dem uppdelade efter mina frågeställningar. 

 

Presentation av informanter: 
 

I denna studie har tre textillärare intervjuats, nämnda som lärare A, B eller C. De jobbar alla 

på högstadiet, men varav två av de tre intervjuade lärarna jobbar även inom mellanstadiet. De 

har alla en lärarexamen som textillärare, varav en av de intervjuade även har en examen som 

hemkunskapslärare.  De jobbar alla inom den kommunala skolan. Lärare A och C har varit 

verksamma textillärare i cirka 10 år, medan lärare B är relativt nyutexaminerad.  

 

Resultat av intervjuer: 
 

Matematiken i textilslöjdens problemlösningssituationer: 
 
De textillärare jag intervjuat nämner alla stora möjligheter till samarbete och att arbeta 

ämnesöverskridande med andra ämnen. Nästan alla ser möjligheter till att arbeta 

ämnesöverskridande i så gott som alla ämnen i skolan, även om det finns vissa ämnen som de 

tycker passar bättre än andra. Textillärarna har utgett sig för att vara väldigt öppna för 

samarbete med andra ämnen. De har dock inte alltid fått positiv respons av andra lärare 

angående att arbeta ämnesöverskridande. Detta gäller även lärarna i matematikämnet.  

 

Lärare C, nämner att det inte varit möjligt för henne att samarbeta med matematiken, då 

matematiklärarna hävdat att det stör deras planering att samarbeta med ett annat ämne. Lärare 

A tycker att det är lättare för henne att se möjligheten att få in slöjden i andra ämnen, jämfört 

med de andra lärarna att få in slöjden i deras ämne.  Hon upplever att hon måste ”Tjata, pusha 

och komma med förslag” för att få med sig de andra lärarna och arbeta ämnesöverskridande.  
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Lärare A ger exempel på att hon ofta använder matematiska uttryck utan att hon tänker på det, 

bland annat att hon säger till eleverna att tvärnåla i 90 grader. Lärare C säger att hon inte 

tycker att eleverna jobbar med särskilt svåra matematiska problem just nu. Hon berättar 

däremot om att det var väldigt populärt för några år sedan att sy cirkelkjolar och att eleverna 

då använde sig av mycket matematik i textilslöjden. Samtidigt tar hon upp att det pågår en 

form av matematisk verksamhet nästan hela tiden. Framförallt då man beräknar hur mycket 

tyg som kommer användas i framställandet av det plagg eleven vill sy. Hon tycker att det är 

ett av de lättaste räkne-momenten inom textilslöjden. Lärare B nämner framförallt matematik 

i samband med förstoring och förminskning av mönster. 

  

Hur ser användandet av läromedel ut: 
 
 Två av de tre intervjuade lärarna använder väldigt lite hjälpmedel i sin undervisning, medan 

lärare A använder sig av flera olika typer av hjälpmedel och alla dessa är digitala. De 

läromedel hon använder sig av är Att slöjda och en mjukvara från Liber. Hon har även en 

Smartboard i klassrummet som hon använder sig av väldigt mycket i sin undervisning. 

 

Lärare B nämner brister av olika ramfaktorer då möjlighet att ens använda olika material i 

salen är bristfällig. Lärare C nämner brister i ledningen som inte helt och hållet sett värdet 

med digitala verktyg i textilslöjdssalen. Lärare A som är den enda av de tre lärarna som har en 

smartboard i sitt klassrum använder denna i en mängd olika syften. Hon kan visa och 

samtidigt diskutera saker med eleverna på ett helt annat sätt än om hon inte skulle haft de 

läromedel hon har att tillgå. Lärare A jobbar på två olika skolor och den ena har stor tillgång 

till olika teknikutrustningar, medan den andra har mycket bristfälliga möjligheter. Hon 

nämner att när hon jobbar utan smartboard så känner hon sig handikappad. I övrigt är det 

inget hjälpmedel hon tycker att hon saknar. Däremot gällande lärare B och C anser de båda att 

de saknar utrustning och hjälpmedel. Lärare B skulle vilja ha tillgång till datorer i 

textilslöjdssalen, medan lärare C nämner att alla elever på skolan ska få en egen dator. Lärare 

C anser att hon är i behov av en smartboard, en digital portfolio för eleverna samt en 

digitalkamera. Denna skulle både hon och eleverna kunna använda sig av för att lägga in 

bilder i deras portfolio.  
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Vad lärarna anser att ett övningshäfte bör innehålla: 
 

Både lärare A och B nämner att det vore bra ifall det fanns ett hjälpmedel som fick dem att 

utveckla deras logiska tänkande, men ingen av dem kan föreställa sig hur det skulle se ut. 

Lärare A nämner att hon inte riktigt tror att det är möjligt att få ett sådant hjälpmedel att 

fungera i praktiken. Hon anser att slöjd handlar om att öva och det är det som ger färdighet. 

Att det helt enkelt är omöjligt att lära sig att slöjda genom att läsa sig till det. Samtidigt tycker 

hon att det skulle vara väldigt bra med ett didaktiskt verktyg som ger exempel på hur man kan 

göra i olika problemsituationer som eleven kan hamna i. Samt att det vore väldigt bra att ha 

tillgång till ett sådant läromedel då man har vikarie. 

 

Angående vad lärarna kan se för fördelar och nackdelar med ett övningshäfte gjort för 

textilslöjden så är de övervägande positiva. Lärare B nämner dock att det finns en risk att det 

blir för svårförståeligt för eleven att förstå på egen hand. Däremot skulle vara bra att ha till 

hands så att det finns en möjlighet för eleven att hjälpa sig själv. Lärare C anser att det vore 

bäst om eleven fick ett eget häfte och fick behålla det. Lärare A anser att det vore bra om ett 

sådant hjälpmedel kunde ge henne mer tid att reflektera över sin egen undervisning.  

 

Inom vilka områden eleverna är i störst behov av hjälp: 
 

Alla de intervjuade lärarna svarar att klädsömnad är det vanligaste och det eleverna är mest 

intresserade av att arbeta med på textilslöjden på högstadiet. Lärare B nämner att det som är 

mest vanligt bland hennes elever att sy är klänningar och one piece. Lärare C nämner också 

klänningar men hos henne är det huvtröjor som just nu verkar vara av störst intresse. Men alla 

lärare påpekar att även om de ger eleverna så gott som fria händer angående vad de får göra, 

slutar det med att det är flera som gör samma typ av produkt.  

 

Angående ifall eleverna får en djupinlärning i form av beständiga kunskaper som de kommer 

ihåg en längre tid på textilslöjden anser både lärare A och C att detta stämmer. Lärare B 

menar på att eleverna bara hinner nudda vid det mesta som görs och att de inte får någon 

djupinlärning. Hon menar på att det bara är väldigt slöjdintresserade elever i årskurs nio som 

har möjlighet att uppnå en djupare inlärning. Medan lärare A menar på att om man strävar 

efter att allt som görs på slöjden ska vara på riktigt uppnår eleverna djupinlärning. Lärare C 



 22 

anser att eftersom man i slöjden arbetar med både hand och hjärna sker en djupinlärning inom 

textilslöjden.  

 

Två av de tre intervjuade textillärarna jag pratat med, lärare A och B nämnde hur viktigt det är 

att ställa en motfråga till sina elever. Att ge ett direkt svar anser de kan tolkas som att eleven 

inte får möjlighet att tänka fram svaret själv. Att ge en motfråga tillbaka eller att försöka 

diskutera fram ett svar stärker elevens slöjdkunskaper däremot.  

 

När de olika lärarna svarar specifikt på vad eleverna behöver träna på, liknar deras svar 

varandra. Mestadels mellan lärare B och C. De båda menar på att de behöver träna på att trä 

maskinen och hur man ska lägga ut mönstret på tyget. Lärare C nämner även trådraken och 

lärare B hur man ändrar mönster. Lärare A nämner specifikt att eleverna behöver träna på 

finmotorik som att klippa rakt och att lära sig göra en knut. Hon tänker även från ett annat 

perspektiv och menar på att elevernas största problem egentligen är att de själva blir irriterade 

över sitt eget tillkortakommande. Att de helt enkelt blir irriterade över att de saknar de 

kunskaper de behöver för att skapa, och förverkliga sin egen önskan. Lärare C nämner även 

detta och säger att det beror på att eleverna i princip inte har någon kunskap om textil med sig 

hemifrån. Detta kan delvis kopplas till lärare B:s svar kring att hon anser att eleverna behöver 

träna på det logiska tänkandet och lärare C:s svar angående att eleverna behöver hjälp med 

simpla saker som berör det logiska tänkandet.  

 

Alla de tre intervjuade lärarna nämner att det är svårt eller nästan helt omöjligt att förklara för 

eleverna enbart med ord hur ett visst moment utförs. Lärare A anser att det är en av slöjdens 

styrkor att det är så mycket visuell inlärning. Att det helt enkelt är ett sätt som passar de flesta 

när någon visar först ”sedan gör jag”. Samtidigt menar hon att visuell inlärning passar många, 

men dock inte alla. De alla lärarna menar att det är omöjligt att förklara bara med ord inom 

olika problemområden och genomgångar, utan att man måste visa på olika sätt. Lärare A 

tycker att det är en självklarhet att slöjden och vardagen hör samman då hon strävar efter att 

allt det som händer och sker på lektionerna ska vara på riktigt. Det är så eleverna ska uppfatta 

slöjden. 
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Resultat av observationer: 
 
Dessa observationer har skett i tre klasser och alla med samma lärare, varav två klasser från 

årskurs sju och en klass från årskurs 8. Jag har gett dessa klasser pseudonymen 7Å, 7Ä och 

klass 8. I 7Å består klassen av tolv elever varav en är pojke och resten flickor. I 7Ä är det 13 

elever varav en pojke och resten flickor. Åk 8 består av elva flickor. 

 

Logiska problem inom textilslöjd på lektionstid: 
 
Under mina observationer upptäckte jag att årskurs 7Å tränade på räta vinklar. Det var en elev 

som fick vara väldigt noggrann och kreativ vid utläggning på tyg. Tyget han skulle använda 

till plagget räckte inte till när han skulle sy en T-shirt och han löste problemet med att göra en 

ärm och en ficka i ett annat matchande tyg. Det var en elev som hade gjort om ett mönster för 

att sy mjukisbyxor. Anledningen till att hon ville göra om mönstret var för att hon ville ha en 

större gren. Läraren hade varit med och hjälpt henne med att göra om mönstret. Eleverna i 

årskurs åtta som stickade mössor hade inte gjort några stickprov innan de började sticka. 

Under arbetets gång prövade de sig fram och rev upp mössorna och räknade om maskorna vid 

ny påbörjan på stickningen om det blev fel första gången.  

 

Hur användandet av läromedel ser ut i textilslöjden idag: 
 
Eleverna i dessa klasser verkar vana att göra skriftliga planeringar och reflektioner. De 

dokumenterar allt de gör i ett speciellt häfte. Där klistrar de i skisser på produkter och 

reflekterar resultatet av det färdiga arbetet. Eleverna får även skriftlig respons av läraren i 

efterhand om vad de har skrivit. När eleverna ska söka idéer till de produkter de ska tillverka 

finns det antingen färdiga mönster eller mallar att utgå ifrån, eller så får de på egen hand leta 

efter mönster eller liknande. I de klasser jag observerat har de flesta använt sig av mönster, 

mallar och beskrivningar som redan finns i klassrummet. De som broderar har valt bilder som 

läraren har kopierat av. De som syr har använt sig av mönster som finns i klassrummet. De 

som stickar har med undantag från någon enstaka elev använt sig av beskrivningar som också 

finns i slöjdsalen. Inom arbetsområdet virkning är det en elev som frångått beskrivningen då 

denna inte förstått beskrivningen fullt ut. Detta beroende på att beskrivningen skrivits med 

många förkortningar. Det finns inte heller någon beskrivning med till de förkortningar som 

nämns.  
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Pojken i 7Ä ska i slutet av lektionen planera inför att börja med en ny produkt och läraren ger 

pojken 5 böcker att titta igenom efter inspiration. Jag går fram och pratar med honom och 

frågar om han hittar något av intresse. Han svarar med besvikelse att ”alla böcker handlar om 

samma sak”. Denna litteratur består av fyra äldre böcker som handlar om lappteknik och en 

bok som handlar om återbruk. Han ratar de fyra böckerna om lappteknik och visar en liten 

gnutta intresse för boken om återbruk. I samma klass är det två flickor som går över till trä 

och metallslöjden eftersom de ska skapa ringar i metalltråd. Där hittar de en modern bok om 

smyckestillverkning. I klass 8 passar jag på att fråga vad eleverna tycker om böckerna som 

finns i klassrummet. Eleverna svarar att de tycker att dem är gamla och tråkiga och säger att 

de gärna skulle vilja ha något mer modernt.  

 

Områden där eleverna är i störst behov av hjälp: 
 
I alla klasser hjälper eleverna varandra på något sätt, men det är inte i alla uppgifter som det 

är möjligt att hjälpa varandra. I den första klassen jag observerat, 7Å, svarar eleverna att de 

har hjälpt varandra när de ritat ut mönster inom klädsömnad. De som broderar svarar att de 

hjälpt varandra med att välja nål-storlek. Under observationerna märker jag att eleverna även 

hjälper varandra i några andra saker. Dock är det inte särskilt ofta det förekommer. Det 

vanligast sättet är att räcka upp handen och vänta på läraren, vilket är något som eleverna 

frekvent gör under lektionstiden. Det är alltså många som behöver hjälp.  

 

Läraren svarar gärna med en motfråga till sina elever och i klass 7Ä är det några elever som 

inte tycker om detta, då de hellre hade velat få raka svar. Detta diskuteras under lektionen och 

både lärare och elever går med på att göra en kompromiss. Senare under lektionen med klass 

8 är det en elev som frågar läraren hur hon ska gå tillväga. Läraren svarar med en motfråga 

och det visar sig att eleven vet precis vad hon ska göra.  

 

Jag noterar även under min observation att det är under de första 20 minuterna som eleverna 

behöver mest hjälp av läraren. I klass 8 är det många som behöver hjälp med samma sak, 

nämligen hoptagning av maskor i deras stickningar av mössor. Läraren visar alla enskilt hur 

de ska gå tillväga. 
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Andra saker som eleverna behöver hjälp med, är att göra om mönster och rätta till fel som 

uppstått. Få handledning i vad som ska göras när och hur samt att de vill ha hjälp steg för steg 

för varje hinder de stöter på. 

Analys: 
 

I detta kapitel följer en kort sammanställning av resultat, därefter följer en koppling mellan 

resultat och tidigare forskningsresultat. Sedan följer en analys av skolans kursplan, och efter 

det behandlar jag resultatens bidrag i det gestaltande arbetet. 

Kort sammanfattning av resultat: 
 
Tydliga tendenser visar på att matematik och textilslöjd hör ihop, även om det inte är den 

centralaste delen av slöjden. Det visar sig till exempel att lärarna jag intervjuat använder sig 

av matematiska termer utan att de riktigt tänker på det. Sedan finns det vissa delar som gör att 

man kan dra paralleller mellan matematik och textilslöjd. Här syftar jag främst till kopplingen 

mellan vardagslivet och slöjden samt att eleverna ofta vill ha hjälp med uträkning av, 

förstoring- och förminskning av mönster. Det verkar även finnas en tidsmässig koppling till 

elevernas problem då de behöver som mest hjälp under de första 20 minuterna av lektionen. 

Utifrån lärare A:s svar på vad hon tyckte om ett häfte gjort för textilen hävdade hon att det 

skulle finnas en möjlighet för henne att reflektera mer över sin undervisning. Från 

observationerna och intervjuerna är det tydligt att det finns ett behov av relevanta läromedel 

som är tidsenliga och moderna. Samt att det finns ett stort behov och önskan över att ha 

tillgång till teknisk utrustning som datorer, projektorer, kameror och olika mjukvaror. Samt 

att eleverna har en önskan om mer uppdaterad modern litteratur som kan inspirera dem.  

 

Resultat kopplat till tidigare forskningsresultat: 
 

Resultat kopplat till didaktiska teorier: 
 
Två av de tre intervjuade lärarna nämner att det ofta är flera elever som väljer att göra samma 

typ av produkt. Då kan man ju fråga sig ifall detta bara beror på att de blir inspirerade och 

påverkade av varandra och kanske faller för grupptrycket. Eller kan det bero på att de vill 

göra samma som någon annan för att lättare kunna samarbeta och ta hjälp av varandra? Här 
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kommer den didaktiska frågan om vem som utför arbetet tillbaka. 48  Jag undrar om det är så 

att vi lärare bör lyfta den punkten lite högre, och ta med den i varje planering för ett nytt 

område/moment.  

 

Lärare C tog upp vikten av att förklara svåra ord för eleverna så att de förstår och att det finns 

många ord som de bara möter under textilslöjden. Utifrån de ord hon nämnde har jag skapat 

en ordlista till mitt gestaltande arbete. Denna ordlista har jag skapat i ett didaktisk syfte 

utifrån Lindstöm och Pennlerts teori kring att eleven måste förstå det språk som används för 

att kunna lära sig det som ska läras.49 

 

Lärare A ansåg att ett häfte med matematiska inslag gjort för textilslöjden skulle kunna ge 

henne mer tid för reflektion. Enligt Lindström och Pennlert handlar didaktisk undervisning 

om att reflektera över undervisningens innehåll. Detta kan liknas med att det skulle skapa 

möjligheter till en mer didaktisk undervisning.49 

 

Resultat kopplat till den sociokulturella teorin: 
 
Angående lärarnas svar på vad visuell inlärning gör för undervisningen hör detta ihop med 

Vygotskijs teorier kring imitation och inlärning, då eleven klarar av att göra mer än den 

tidigare kunde med hjälp av en vuxen eller någon annan.50 Visuell inlärning skulle kunna 

tolkas som en form av konkretiserande av problemområden om man utgår ifrån att det är som 

lärarna säger. Nämligen att visuell inlärning är något som passar de flesta och blir tydligt om 

man strävar att allt som sker på lektionen ska vara förankrat med verkligheten. 

 

Lärare B tog upp det logiska tänkandet som ett problem för eleverna i vissa situationer. Detta 

skulle kunna ha att göra med Vygotskijs teori kring Metakognition, att eleven inte presterar 

fullt ut inom problemlösning. Delvis på grund av att denna är medveten om sitt egna 

kognitiva tänkande samt att yttre faktorer som till exempel stress påverkar eleven.51  

 

                                                
48 Hartsmar & Jönsson (2010) s. 158-162 
49 Lindström & Pennlert (2004) s.18-22 
50 Bråten (1998) s. 44 
51 Ibid. s. 61-66 
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En av de mest grundläggande kopplingarna mellan textilslöjd och den laborativa matematiken 

är att eleven är med i processen att få skapa och uppleva själv. Samtidigt som eleven för det 

mesta får arbeta både fysiskt och med sina olika sinnen. Det intressanta i denna koppling 

mellan två olika ämnen är att elevens inlärningsförmåga enligt Fredriksson inte alltid är bättre 

vid användandet av fysiska material. Utan en upplevd händelse eller en metafor kan göra att 

det känns mycket mer bekant och konkretiserande för eleven.52 

 

Resultat kopplat till matematiska och textila kunskaper: 
 

Två av de tre intervjuade lärarna svarade att det är givande att ställa motfrågor till sina elever, 

så att eleven får en chans att tänka själv. Detta går att knyta samman med det Lappalainen ger 

exempel på där hon hävdar att det är svårt att ställa frågor utan att tillkännage problemen.53 

 

Vygotskys teori kring att det skulle vara fördelaktigt att använda multiplikationstabellen med 

mätbara tal går inom textilslöjden exempelvis att koppla ihop med mätning av flera mönster 

med samma mått av ett tyg, där man då oftast vill veta hur mycket tyg det behövs 

sammanlagt. 54 Detta förklarar lärare C som den enklaste typen av matematik inom textilslöjd, 

att räkna ut hur mycket tyg som behövs till den produkt som eleven vill sy. 

 

Analys av kursplanen:  
 

Här följer en samlad analys kring kursplanen och kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd. 

 

I kommentarmaterialet förklaras att eleven generellt ska tolka olika typer av beskrivningar 

och i samband med det kunna koppla matematiska beräkningar till arbetsbeskrivningar, 

skisser, modeller och mönster.55  

 

Begreppet att generellt tolka beskrivningar, tolkar jag antingen som att eleven ska kunna ta ut 

den viktiga informationen till sina egna produkter från en beskrivning som är ämnad till en 

annan typ av produkt. Om inte detta görs tolkar jag det som att eleven ska kunna lära sig av 
                                                
52 Fredriksson m.fl. (2011) s.26-28 
53 Lappalainen (2011) s.128 
54 Schmittau m.fl. (2003) s.229 
55 Skolverket, Kommentarmaterial till slöjd. (2011) s.6-18, Lgr11. s. 215 
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generella problem som man stöter på i många typer av arbeten, men att det finns alternativa 

lösningar till ett färdigt resultat. Möjligtvis att eleven ska kunna välja att göra en annan 

lösning på vissa punkter i en beskrivning. Utgå från en beskrivning, men att man använder sig 

av sin egen kreativitet till att förändra exempelvis mönstret. Därmed skapar eleven en helt 

egen design.  Jag tolkar det även som att slöjdens beskrivningar inte ska ge en bild av att det 

alltid finns något som är rätt eller fel. Utan att det för det mesta finns alternativa lösningar på 

de problem man stöter på. Detta nämns även i kommentarmaterialet, att eleven ska träna på 

olika sätt att hantera problem som de stöter på under processens gång.56  

 

Några uttryck som används i kursplanen är inte alltid lika självklart kopplad mellan textilslöjd 

och matematik, men det är ändå möjligt att se ett samband. Bland annat att: eleven ska få 

metoder för att beräkna area, omkrets och volym, lära sig bedöma risker och möjligheter 

utifrån statistiskt material, samt att lära sig räkna med procent i vardagliga situationer inom 

olika ämnesområden.57 Vilket enligt min mening ofta görs inom textilslöjden då man mäter 

tyger som ska sys efter mönster och volym vid exempelvis färgning av tyg eller garner. Här 

krävs det ofta att man med procent räknar ut hur mycket färg som behovs till tyget/garnet, då 

detta vanligtvis beräknas via tabeller. Tabeller är även vanliga vid uträkning vid 

mönsterkonstruktion, och många sömnadsböcker har inledande kapitel med vilka mått som 

gäller för olika storlekar, exempelvis Gunnars, A. Sy till de små, och Nylén, L. Sy den 

kompletta sömnadshandboken. 

 

En av de största skillnaderna mot Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) är att betoningen på att eleven ska värdera och analysera sitt 

arbete mer. Eleven ska alltså reflektera mer över sin egen kunskapsutveckling.  

De har även valt att fokusera mer på ordet skicklighet istället för hantverksskicklighet och 

menar då på att om man bara använder ordet skicklighet syftar det på flera olika färdigheter 

än bara det som har med hantverket att göra. Där räknas även in analys och värdering som en 

skicklighet.58  

 

Slöjden ska ha en koppling till det nutida samhället, ge eleven möjlighet till en personlig 

utveckling där eleven ska få kännedom om olika material och återbruk. Slöjden ska även ta 

                                                
56 Skolverket, kommentarmaterial till slöjd (2011) s. 6-18 
57 Ibid 
58 Ibid 
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inspiration från arkitektur, konst och design och att offentlig konst och offentliga miljöer ska 

ge uppslag för inspiration.59 Med det nutida samhället så tolkar jag det att det är relevant att 

eleven ges möjlighet till nutida litteratur och läromedel. Bland dessa även läromedel som 

exempelvis har inslag av arkitektur, konst och design som utgångspunkt.   

 

I beskrivningen kring den nya läroplanen förklaras att elevens kunnande handlar om att kunna 

använda sig av sina egna och andras erfarenheter inom slöjd. Samt att eleverna ska träna på 

att skapa sig en föreställningsförmåga om hur olika material kan se ut i en färdig produkt.60  

Samtidigt så säger kommentarmaterialet att det är omöjligt att lära sig att slöjda genom att 

läsa texter eller att enbart titta på när någon annan utför slöjdarbete.61  

 

Jag ställer mig därmed undrandes kring om det finns något sammanhang då eleven faktiskt 

kan ta hjälp av ett skriftligt material? Eller varför inte ha genomgång med eleverna visuellt 

med bilder eller video i kombination med deras egna laborativa arbete. Jag tror att man får en 

djupinlärning då man låter kroppen och hjärnan arbeta samtidigt, vilket vi gör när vi slöjdar. 

Men jag tror även att vi kan lära oss av andra och genom bilder, text och video. Att 

exempelvis låta eleverna se videoklipp om hur man syr en dragkedja samtidigt som de själva 

ska göra det, tror jag förstärker deras eget arbete och kanske ger dem fler idéer än de tidigare 

hade.  

 

Resultatens bidrag till mitt gestaltande arbete: 
 

Utifrån lärarnas svar på frågan vad som är mest populärt bland eleverna att skapa, samt deras 

svar kring vad de ser som matematiska moment i textilslöjden, så har jag skapat exempel på 

produkter utifrån det jag anser kan vara bra matematiska exempel inom textil verksamhet. 

Många av exemplen behandlar klädsömnad, eftersom det var mest populärt bland eleverna att 

arbeta med, men jag har försökt få med så många olika moment berörandes så många olika 

tekniker som möjligt och forma dem så att de kan tänkas vara av intresse för eleven. Detta kan 

ibland upplevas som en konflikt då jag även vill arbeta med att bryta könsnormer och jobba 

                                                
59 Lgr11. s. 216 
60 Ibid 
61 Skolverket, kommentarmaterial till slöjd (2011) s. 6-18 
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för jämställdhet. Jag vill alltså inte upprätthålla könsnormer och bör då även välja produktval 

som bryter mot könsnormerna.  

 

 Många av uppgifterna som är med hade jag redan funderat på att göra och som lärarna också 

gav exempel på. Detta befäste mitt val av uppgift och gjorde mig mer säker i mitt val. Till 

denna kategori hör uppgiften cirkelkjol, sedan hade jag även planerat att göra en matematisk 

uppgift kring färgning av tyg, men detta hann jag tyvärr inte med. Några av uppgifterna till 

läromedlet har jag fått inspiration ifrån utifrån de verksamhetsförlagda utbildningar jag haft. 

Tubkjolen i trikå är bland annat ett exempel på detta. Förutom den empiriska undersökningen 

är alltså de tidigare VFU jag haft under min lärarutbildning en grund för valen av uppgifter i 

mitt gestaltande arbete. 

 

Lärarnas synpunkter angående ett häfte skapat för att hjälpa eleverna på slöjden, var de alla 

övervägande positiva, men med en viss skepsis till hur eleverna verkligen ska förstå praktiskt 

hur de ska göra. Därav har jag i det gestaltande läromedlet valt olika metoder för att förklara 

problemen så att det ska bli så enkelt som möjligt för eleven att förstå. Däremot är det 

fortfarande lärarens ansvar att förstärka med termer och begrepp och ge ett sammanhang.62 

 

Intervjuerna har även gett mig insikt i vad eleverna behöver hjälp med och vad som för dem 

är stora problemområden. Utifrån detta har jag kunnat jobba fram en ordlista och korta 

förklaringar på det som kan vara svårt att förklara i problemformuleringsuppgifterna. 

Intervjuerna har gett mig tips på bra produkter att göra i häftet för problemuppgifter, eller 

förstärkt de val av produkter jag från början planerade att ha med till häftet. 

 

Av att försöka vara så objektiv som möjligt kring mitt egna gestaltande arbete, tycker jag mig 

se ett samband mellan Vygotskijs teori kring den närmaste utvecklingszonen genom mitt 

läromedel. 63  Med det menar jag att med lärarens, och läromedlets hjälp kan eleverna stärka 

sina kunskaper i matematik kopplad till textilslöjd. Jag tycker mig se en liknelse i att eleven 

kan utvecklas kreativt och intellektuellt på en ny nivå, som denna inte erfarit tidigare. Eleven 

har med största sannolikhet värdefulla kunskaper från matematiklektionerna och från tidigare 

textil verksamhet. Genom läromedlet får de båda kunskaperna mötas och nå en ny nivå. Jag 

                                                
62 Fredriksson m fl (2011) s. 90 
63 Bråten (1998) s. 105 
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vill först och främst kalla det att eleven når ett nytt kreativt stadie, och i andra hand referera 

till den sociokulturella teorin. Framförallt då mitt läromedel inte testats i verkligheten.  

 

Angående djupinlärning så har intervjuerna gett mig intressanta svar på hur jag bör utveckla 

frågorna i mitt läromedel för att främja detta. Bland annat att jag bör koppla frågorna till små 

historier till verkligheten så mycket som möjligt och i detta fall elevernas verklighet. Vilket 

kan vara svårt för mig då jag inte intervjuat eller utfört enkäter på elever. I nästa kapitel går 

jag in mer ingående vad som har varit negativa resultat och brister i undersökningen. 
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Slutsats och diskussion: 
 

Detta kapitel är indelade i fyra underrubriker, där den första tar upp slutsatser jag kan dra 

kring undersökningen, för att sedan koppla dessa till mina egna tolkningar. Sedan behandlas 

negativa resultat och brister i undersökningen och efter det tar jag upp undersökningens 

bidrag till en utveckling av textilslöjden. 

Slutsatser: 
 

Ämnesöverskridande arbete 
 
Under intervjuerna kom det fram att matematiklärarna inte är särskilt positiva till ett 

samarbete med textilslöjden, men textilslöjdslärarna är positiva till att samarbeta med 

matematiken. Detta skulle kunna göra att det blir svårt att jobba med matematik i inom 

textilslöjd utan att ha ett stöd från det övriga lärarlaget. Utifrån utvärderingen av att jobba 

med Laborativ matematik har resultaten visat att det krävs tid för individuell inlärning och att 

det skulle ges större möjligheter för detta om man kunde jobba i mindre klasser.64 Då 

textilslöjden är i halvklass på de flesta skolor samt att textilslöjden för det mesta innehåller 

matematiska beräkningar kan det rent teoretiskt sett vara en bra möjlighet att arbeta 

ämnesöverskridande både för matematiken och textilslöjden. 

 

Läromedel 
 
Att nya läromedel behövs inom textilslöjden verkar det inte vara någon tvekan om. Både 

utifrån lärarnas perspektiv som gärna skulle vilja arbeta mer med teknisk utrustning och 

datorer, samt utifrån observationerna så skulle eleverna vilja ha mer relevant och tidsenlig 

litteratur som speglar den tid vi lever i idag.  

 

Resultatet av den vetenskapliga rapporten samt det gestaltande arbetet tyder på att det är 

möjligt att skapa sitt egna läromedel, även om det är väldigt tidskrävande. Inom skapandet av 

slöjdprodukter så är det oftast många steg att ta sig igenom innan man färdigställt 

slutprodukten. Därav är det olika sorters problem man stöter på under tiden. Då kan det även 

                                                
64 Fredriksson m.fl. (2011) s.97-99 
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vara flera olika matematiska problem man möter och det är ett svårt övervägande vad som ska 

läggas mest tyngdpunkt vid för den som lär ut. Resultaten tyder på att med hjälp av läromedel 

formade i ett häfte, ska det stödja eleverna att hjälpa sig själva och varandra på ett mer 

effektivt sätt. Jag vill även påpeka att jag tycker att det är viktigt inom 

läromedelsframställning att förhålla sig till kursplanen. Eftersom kursplanen som vi utgår 

ifrån nu inte är beständig för all framtid bör det läromedlet jag gjort ständigt utvärderas och 

därmed utvecklas.  

 

Tolkningar och Diskussion: 
 

Didaktiska tolkningar 
 
I utvärderingen av matematiksatsningen i laborativ matematik har resultaten visat att läraren 

ofta blir så fokuserad på vad eleven ska göra att läraren glömmer bort vad som var målet och 

syftet med arbetet.65 Jag tänker mig att detta ofta kan vara fallet inom den vardagliga 

verksamheten i textilslöjden, då det i princip kan upplevas som omöjligt att fokus på eleverna 

och vad dem gör inte ska ta över verksamhetens mål och syfte. Detta tänker jag mig hör ihop 

med att en del av slöjden handlar om att arbeta med handen och att det är nödvändigt att 

kunna olika hantverkstekniker för att genomföra ett arbete. Samtidigt som det är väldigt 

viktigt att låta eleverna få utforska olika problemområden själva och lösa på olika kreativa 

sätt. Samtidigt som det är viktigt att följa upp elevens ofta väldigt intressanta svar och 

lösningar och att läraren kopplar ihop det som gjorts på lektionen till ett vidare 

sammanhang.66  

 

Jag tror även att om eleverna har en förståelse för vad som görs, varför och hur kan de 

fokusera på att utveckla de kreativa, praktiska och estetiska delarna av skapandeprocessen. 

Den mer teoretiska och konkreta delen av arbetet som har mycket med uträkningar att göra 

kommer alltså inte att ta över den textila delen, utan stärker den och gör att eleven får en 

större förståelse för sin egen process. 

 

                                                
65 Fredriksson m.fl. (2011) s. 26 
66 Ibid. s. 91 
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Jag har funderat mycket på om det är möjligt att ge svar på elevernas frågor utan att lyfta fram 

vad som är problemet och jag tror inte att vi gör eleverna en tjänst genom att ge dem svaren 

utan att ställa en motfråga. Snarare tvärt om. Jag tror att vi behöver lyfta fram problemet och 

få eleven själv att förstå varför vi måste lösa det här problemet. För att sedan få denna att själv 

tänka ut olika sätt han eller hon kan lösa problemet på. Gör eleven detta, har han eller hon 

förhoppningsvis lärt sig något mer beständigt och de kan lösa liknande situationer i framtiden, 

oavsett vilken typ av produkt som ska tillverkas.  

 

Angående Vygotskijs teori kring metakognition tror jag att stress kan vara en stor faktor till 

varför elever inte alltid presterar sitt bästa i skolan. 67  Detta tror jag kan vara av värde för 

läraren att reflektera över. Speciellt då textilslöjd är ett ämne där eleverna behöver mycket 

hjälp. Vilket jag märkte tydligt under mina observationer. Jag tänker mig att om läraren är 

medveten om detta kanske man även försöker göra sitt bästa för att få varje elev att känna sig 

uppmärksammad och sedd. Samt att man även kan använda denna kunskap till att göra 

didaktiska val av läromedel som kan hjälpa eleven på bästa möjliga sätt. Eller att denna 

kunskap gör att läraren vill planera en så tidsmässigt strukturerad termins- och 

lektionsplanering att eleverna känner sig trygga med att de har möjlighet att lägga ned den tid 

som behövs för sitt eget arbete. 

 

Tolkningar angående läromedel 
 

Om jag skulle använda mig av detta hjälpmedel som lärare själv skulle jag nog vidareutveckla 

detta till att låta eleverna få inflytande över vad som ska få finnas med och hur det ska 

användas. Samt att jag skulle försöka få med en del elevarbeten. Kanske skulle jag även lägga 

upp läromedlet på skolans hemsida för att försöka använda det i ett större sammanhang. 

Förhoppningsvis för att kunna använda det tillsammans i ett nätverk för textillärare eller något 

liknande. Självklart är det material jag tillverkat i en ständigt pågående process och det finns 

mycket i läromedlet att utveckla och tillägga samt att det inte är förs det är prövat i 

verkligheten som det går att göra en ordentlig didaktisk analys.68 

 

                                                
67 Ibid. s. 61-66 
68 Lindström & Pennlert ( 2004) s. 51 
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Matematikens plats i textilslöjden 
 

Eftersom elever har väldigt lite lektionstid i matematik och detta ses som ett problem, då 

Svenska elevers matematikkunskaper har försämrats kraftigt sedan mitten av 1990 talet.69 

Skulle det kunna vara på sin plats att öppna dörrarna för att låta slöjden hjälpa eleverna att 

förstå matematiska kunskaper mer än vad den gör just nu. Då svenska elever har mindre tid 

för matematik jämfört med elever i andra europeiska länder skulle vi då inte kunna tänka oss 

att vi kan förstärka elevernas matematiska kunskaper inom slöjdämnet. Jag kan förstå att det 

finns en rädsla hos slöjdlärarna att slöjden blir ett hjälpmedel för matematiken samt att det 

finns en risk för att slöjdens eget syfte glöms bort. Men jag vill påpeka att det lika väl kan bli 

tvärt om. Att slöjdens kunskaper blir tydligare och ämnet lyfts. Samtidigt tror jag att det finns 

en risk att matematiklärare ställer sig kritiska till att använda slöjd inom matematiken och att 

den rädslan kanske handlar om att man inte vill att matematiken ska bli ett ämne där man 

”pysslar”. Kan det vara så att det finns en rädsla för att tiden inte kommer att räcka till om 

man ska hinna arbeta praktiskt på lektionerna? 

 

Intervjuerna har gett mig en klarare bild av hur det är möjligt att arbeta ämnesöverskridande 

mellan matematik och textilslöjd. Informanternas svar har gett mig en större inblick hur 

verkligheten ser ut att jobba som lärare i ämnesöverskridande arbete och vilken inställning 

andra lärare kan ha gentemot textillärares arbete. Jag har även fått många nya idéer om hur 

man kan jobba ämnesöverskridande mellan matematik och textilslöjd.  

 

Inom textilslöjden är det mycket matematiska beräkningar som behöver göras innan den som 

slöjdar kan sätta igång med själva hantverket. Jag vill visa att de uträkningar som behöver 

göras inte är något nödvändigt ont, utan en del av slöjden och själva arbetet. Att matematiken 

stärker slöjden lika mycket som slöjden stärker matematiken och därmed att matematik och 

textilslöjd är lika viktiga för varandra. 

 

                                                
69 TIMSS, Rapport: 323(2008) s. 32 
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Sociokulturellt lärande 
 

När det talas om sociokulturellt lärande i estetiska ämnen tänker jag mig att vi inte bara lär 

oss via de fysiska mötena mellan människor och det talande språket. Utan jag även ser det 

estetiska som ett språk i sig. Hantverket, teknikerna, konsten och produkten talar ett eget 

språk. Jag ser detta språk som en del av ett sociokulturellt lärande. Att vi lär av att se 

varandras produkter, hur vi arbetar och hur vi jobbar estetiskt. Detta lärande anser jag kan ske 

i klassrummet och i vardagen. Även digitalt via hemsidor och bloggar där det blir en social 

mötesplats, även om inte alltid ord används för att förklara de bilder eller filmer som läggs 

upp.  

 

I kombination av att arbeta efter ”trial and error” och samtidigt ägna sig åt imitation får eleven 

både träna, öva sig på att göra misstag och därefter göra rätt. Samtidigt som eleven lär av sina 

klasskompisar och läraren. Jag tror att detta kan vara ett av de bästa sätten för att lära sig 

något mer beständigt, då eleven fått öva och träna själv samtidigt som han eller hon har 

kunnat prestera utöver sin befintliga nivå tack vare sina klasskompisar och läraren.70  Om 

eleven enbart ägnar sig åt att arbeta efter metoden ”trial and error” inom textil verksamhet kan 

det vara så att misstagen blir förödande. Ett felande av att exempelvis klippa ut tyget, gör att 

tyget inte räcker till att sy det plagg denna elev önskade att tillverka. Får eleven däremot tid 

att öva sina tankebanor, räkna och pussla med hur tyget ska klippas ut har eleven fått öva 

olika metoder innan. Eleven har då fått en förförståelse vilka fördelar och nackdelar det finns 

att klippa ut tyget på ett mindre fördelaktigt sätt. 

 

Svårigheter och brister i undersökningen: 
 
Eftersom jag även gjort ett gestaltande arbete utöver den vetenskapliga rapporten har det inte 

tidsmässigt funnits möjlighet att hinna intervjua fler lärare. Dock hade det gett en tydligare 

helhetsbild av situationen och det hade lättare kunnat gå att dra generella slutsatser. Något jag 

personligen ser som en stor brist är att jag inte fick med några matematiklärare att ställa upp 

på intervju. Jag hade gärna velat ta reda på ifall ett läromedel liknande det jag har gjort kan 

hjälpa elever med inlärningssvårigheter. Med det menar jag att jag skulle vilja veta ifall det är 

lättare för eleven att lära om undervisningsinformationen anknyter till visuell information och 
                                                
70 Bråten (1998) s. 44 
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texter som går att koppla till det verkliga livet. Ifall jag hade haft möjlighet att observera fler 

klasser så hade även det gett en mer realistisk bild av verkligheten.  

 

Undersökningens bidrag till en utveckling av textilslöjden 
 

När jag började med denna studie hade jag en förhoppning om att kunna utvärdera mitt 

gestaltande arbete efter att det blivit färdigt. Tyvärr har detta inte hunnits med under studiens 

gång, men jag tänker mig att det fortfarande finns en möjlighet att ta reda på detta om intresse 

finns hos de lärare jag intervjuat. Förhoppningsvis kan de ge konstruktiv kritik och respons på 

mitt gestaltande arbete för att utvecklas till att bli ett än mer didaktiskt verktyg. 

 

Utifrån svaren från de tre lärare jag intervjuat drar jag slutsatsen att lärarnas intresse och 

behov för digital teknik gör att det finns ett behov av digitala läromedel. Däremot kan man 

tänka sig att det fortfarande kommer att dröja innan de flesta skolor har den utrustning som 

behövs för att kunna använda digitala verktyg. För tillfället anser jag att ett analogt verktyg 

fortfarande kommer vara mer intressant, men dock inte särskilt länge till. Beroende av att alla 

textilslöjdssalar inte har tillgång till datorer och liknande verktyg valde jag att göra ett 

läromedel i form av ett häfte. Jag hoppas att detta ska kunna utvecklas till ett digitalt verktyg i 

framtiden samt att detta läromedel ska utvecklas med fler uppgifter berörandes olika 

hantverkstekniker kopplade till matematiska problem.  

 

Enligt min undersökning finns det inte särskilt mycket läromedel i textilslöjden som 

behandlar problembaserat lärande med inslag av matematik och framförallt inte inom 

högstadiets årskurser. Med anledning av att jag inriktat mig mot högstadiets årskurser så är 

min undersökning ganska ensam av sin sort och jag hoppas därmed att den ska vara av 

betydelse för fortsatt forskning. 

 

Vidare forskningsfrågor 
 

En av de största frågor som uppstått efter undersökningen behandlar något jag skulle vilja 

kalla för ”osynlig matematik”. Detta är något som jag anser pågår i textilslöjdssalarna nästan 

varje lektion. De intervjuade lärarna nämner att de inte alltid reflekterar över att det är 

matematik som pågår, eller att de använder sig av matematiska termer. Just därför vill jag 
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kalla den för osynlig. Jag tror däremot att lärarna är medvetna om att det är ett problembaserat 

lärande som pågår. Jag kan därför inte lite bli att undra över vad som blir skillnaden i att 

medvetandegöra den osynliga matematiken? Eller möjligtvis ett erkännande av den osynliga 

matematiken?  

 

En annan fråga som jag funderat på väldigt mycket berör tillgången och framställningen av 

textila läromedel. Denna fråga lyder; Hur ser framtiden ut för textila läromedel? Denna fråga 

får i sig flera följdfrågor, bland annat; Vad krävs för att vara ett modernt textilt läromedel? 

Samt; Hur kan ett textilt läromedel fånga elevers uppmärksamhet? Jag har inga klara svar på 

detta, men jag tror att det är en fördel om läromedlet är digitalt, speglar verkligheten och är 

utformat med en intressant design. Jag personligen anser att det är bra om det finns möjlighet 

till diskussioner i grupp kring det läromedlet behandlar och att det bör vara ett läromedel som 

är smidigt för både elever och lärare att använda sig av. 
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Bilagor: 
 

Bilaga 1: 
 

Mail till de intervjuade lärarna: 
 

Hej! 

 

Här kommer lite information om vad jag menade med att ni som deltar i intervjuerna är 

anonyma, och vad det innebär i mitt examensarbete. 

 

De frågorna som finns med i intervjun kommer att användas till min uppsatts, och de 

intervjuade personerna som är med kommer att nämnas som person A, B, C eller D. Jag 

kommer kort beskriva varje lärare, ex om ni är kvinna eller man, ungefärlig ålder, och 

utbildningsnivå.  

 

Mitt examensarbete skrivs för andra som arbetar och studerar på högskolenivå, men kommer 

att vara möjligt för allmänheten att ta del av.  

 

Frågorna i intervjun är öppna och följer mitt temaområde.  Jag vill även tydliggöra att det är 

helt okej att avstå från en fråga, eller flera, samt att man när man vill får avbryta intervjun! 

 

Om ni är intresserade av att ta del av och läsa mitt examensarbete när det är färdigt, så ska det 

nog gå att ordnas!  

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand. 

 

/Elenor Vincent 

elenor.vincent@gmail.com 

telefon nr: 073-049XXXX 
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Bilaga 2: 
 

Intervjufrågor till textillärare: 
 

Syfte:  

 

Med dessa frågor vill jag få en förståelse för vad för slags hjälpmedel det finns ett behov av 

inom textilslöjden. Då mitt examensarbete både blir en skriftlig rapport, samtidigt som jag 

själv ska göra ett läromedel.  Mitt läromedel kommer att bestå av textila övningar som är 

uppbyggda på matematiska uträkningar. Därför är jag framförallt intresserad av att ta reda på 

inom vilka problemområden som eleverna har störst behov av hjälp.  

 

• Är det ok att jag spelar in intervjun? 

 

 

Huvudfrågor: 
 

Hur ser du på olika hjälpmedel: 

 

1. Vilken typ av hjälpmedel använder du dig av i dagsläget inom textilslöjden? 

2. Vad för slags hjälpmedel tycker du att du saknar i textilslöjdssalen 

- Digitalt eller analogt? 

 

Hur du ser på inlärning: 

 

3. Hur tänker du kring visuell inlärning, och hur tycker du att det påverkar elevens 

inlärning? 

4. (De gånger eleverna får välja fritt vad de ska göra), vilka produkter är mest populära 

bland elever att göra då? 

 

Hur ser du på problem och olika problemområden: 
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5. Vad är de mest återkommande problemen eleverna stöter på? 

6. Vad anser du att eleverna är i störst behov av att träna på? 

7. Vilka problemområden tycker du skulle vara av värde att ha en utförlig beskrivning 

om hur man går tillväga? 

8. Hur tänker du kring ett övningshäfte gjort för textilslöjden, vad ser du för fördelar och 

nackdelar kring detta? 

 

Hur ser du på ämnesöverskridande verksamhet: 

 

9. Har du själv erfarenhet av ämnesöverskridande verksamhet? 

10. Vilka/vilket ämne tror du lämpar sig bäst för ämnesöverskridande verksamhet?  

11. Vilka möjligheter ser du för ett samarbete med matematik? 

 

Slöjden kopplat till vardagslivet: 

12. Hur tänker du kring att eleverna kan använda sina slöjdkunskaper i sin vardag utanför 

skolan?  

13. Eller hur tänker du kring att ta med sig sin vardag in till slöjden, ta med sig saker 

hemifrån, att arbeta med verkliga problem som fålla mammas byxor, sy gardiner, laga 

kläder eller annat? 

14.  Anser du att slöjden ger särskilda möjligheter till djupinlärning? – Berätta i sådana 

fall på vilka sätt?  

 

Avrundning: 

 

Är det något du själv vill tillägga? 

 

Avslut: 

 

Tack så mycket för att jag fått intervjua dig! 

Finns det någon möjlighet att få göra en observation i någon klass du har?  
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Bilaga 3 
 

Observationsschema: 
 

Klass: 

Lektionstid: 

 

Lektion uppdelad i 4 delar: 

 

Del 1: 

 

Del 2: 

 

Del 3: 

 

Del 4: 

 

Hur kommunikationen ser ut 

 

Lärare hjälper elev på elevs begäran/ initiativ: 

 

Lärare hjälper elev på lärares initiativ: 

 

Elev hjälper annan elev: 

 

 

Övrigt: 

 

 

 


