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Sammanfattning 
 

Studien handlar om vad ett momentanpassat kompendium i trä- och metallslöjden får för 

betydelse för en klass elever i årskurs 8. Vi har upplevt en avsaknad av kurslitteratur i ämnet 

dels under vår egen skolgång men även under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU).  

Vi har utgått från sociokulturell teori men har även hämtat perspektiv från den 

allmändidaktiska forskningen samt forskning från slöjdämnet. Vi har haft svårigheter att hitta 

forskning inom ämnet träslöjd. 

Undersökningen har gått till på så sätt att vi började med att utforma kompendiet och skapade 

egna produkter för att kunna förstå de arbetsmoment som eleverna själva skulle göra. Väl ute 

på skolan intervjuade vi elever och lärare, genomförde observationer och bedrev 

undervisning. 

Resultaten vi fått fram tyder på att samtliga elever känner sig självständiga när de arbetar med 

kompendiet och majoriteten av de intervjuade tycker att det borde finnas fler liknande 

kompendium inom ämnet slöjd. Det framkom även att elever och lärare har olika syn på vad 

en ”bra” elev är. Detta kan medföra att elever arbetar mot mål som läraren inte har i avsikt att 

bedöma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: kommunikation, kompendium, läromedel, mästarlära, sociokulturell teori, tyst 

kunskap 

 



3 

 

 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Begrepp och teorier .................................................................................................................... 7 

Didaktiska perspektiv ............................................................................................................. 7 

Lärande, ur ett sociokulturellt perspektiv ............................................................................. 12 

Lärobokens roll .................................................................................................................... 16 

Kursplanens centrala innehåll inom ämnet slöjd .................................................................. 17 

Kunskapskrav och bedömning ......................................................................................... 18 

Syfte och metodansats .............................................................................................................. 19 

Syfte ..................................................................................................................................... 19 

Frågeställningar .................................................................................................................... 19 

Metodval ............................................................................................................................... 20 

Fallstudie .......................................................................................................................... 21 

Undervisningsförsök ........................................................................................................ 22 

Intervju ............................................................................................................................. 22 

Observation ...................................................................................................................... 23 

Urval fallstudieskolor och intervjupersoner ..................................................................... 24 

Databearbetning ............................................................................................................... 25 

Trovärdighet och tillförlitlighet ........................................................................................ 26 

Information och anonymitet ............................................................................................. 26 

Resultat ..................................................................................................................................... 27 

Procedur ........................................................................................................................... 27 

Intervjuer och observationer ............................................................................................. 37 

Analys ....................................................................................................................................... 42 

Diskussion ............................................................................................................................ 43 

Kompendiet ...................................................................................................................... 43 

Intervju och observation ................................................................................................... 44 

Tankar och reflektioner .................................................................................................... 47 

Fortsatt forskning ................................................................................................................. 48 



4 

 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 50 

Artiklar ................................................................................................................................. 52 

Avhandlingar ........................................................................................................................ 52 

Bilagor ...................................................................................................................................... 53 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 53 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 56 

Bilaga 3 ................................................................................................................................ 60 

Bilaga 4 ................................................................................................................................ 62 

Bilaga 5 ................................................................................................................................ 63 

Bilaga 6 ................................................................................................................................ 65 

Bilaga 7 ................................................................................................................................ 67 



5 

 

 

Inledning  
 

I den här uppsatsen fokuseras det på vad elever och lärare har för tankar kring instruktioner i 

trä- och metallslöjden. Det som kommer att undersökas är hur elever tänker och agerar i 

förhållande till ett kompendium vi skapat och som de har arbetat efter och vi kommer även att 

undersöka hur lärare och elever tänker kring en bra presterande elev. 

Under våra perioder av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt vikariat inom 

ämnet trä- och metallslöjd har vi upplevt att elevernas arbetsprocesser får avbrott av 

anledningar som vi tror man kan motverka. Vissa elever vet exempelvis hur de ska gå till väga 

men vill ha bekräftelse från läraren att de gör rätt och andra gånger behöver de få resonera 

med läraren om olika sätt att angripa ett problem. Vi har sett att eleverna är beroende av 

lärarens kunskaper och perspektiv inom hantverket. Det är hen som för eleverna framåt i deras 

arbetsprocesser genom att ge guidning under arbetets gång. Vi har aldrig stött på läromedel 

specifikt till träslöjden som ett komplement till lärarens kunskaper. Det mesta går via läraren.  

Det kan till och med vara komplicerat att som vikarie hoppa in i en klass och försöka förstå 

hur den ordinarie läraren har tänkt kring vissa moment. Lika lite vet eleven när man frågar. 

Det är med andra ord mer vanligt att läraren har konstruktioner och problemlösningar i 

huvudet. Vi tror att avsaknaden av läromedel leder till att eleven blir bunden till lärarens 

kunskaper vilket medför att elever blir mindre självständiga i sitt slöjdarbete. 

Den vanligaste formen av instruktioner om tillvägagångssätt och problemlösning är muntligt 

överförd från lärare till elev. De muntliga instruktionerna kombineras ofta med att läraren 

visar hur hen menar genom att arbeta på elevens produkt samtidigt som hen beskriver hur hen 

tänker kring arbetet hen utför. Andra gånger har vi sett att elever hjälper varandra och att 

läraren uppmanar elevsamarbete. 

Vi upplever även att basala kunskaper kring slöjdämnets terminologi och verktyg - och 

teknikkännedom är ojämn bland eleverna. Detta kan tänkas bero bland annat på enformiga 

lärandesituationer. Om det skulle finnas fler olikartade läromedel som berör olika sinnen, tror 

vi att det berör fler elever. Vi undrar om det kan vara så att om elever har tillgång till olika 

läromedel inom slöjdämnet så blir de mer självständiga då de själva kan söka efter lösningar i 

material som innehåller text och bild. 

Det står i grundskolans kursplan för slöjd att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt 

skapande och sin förmåga till självständigt arbete. Detta ska ske genom att ta del av skisser 

och arbetsbeskrivningar, tillämpa lämpliga hentverkstekniker, handverktyg och redskap. 

Syftet med slöjdämnet, enligt vår uppfattning av styrdokumenten, är alltså att eleverna ska få 

kunskaper om ämnet som leder till att de får använda och utveckla dessa kunskaper till 

förtrogenhet.
1
 I kursplanen för slöjd uttrycks det på följande sätt: 

 

                                                 
1
 Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr11. Stockholm. 

Fritzes. http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FRecord%3Fk%3D2575 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575
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Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar 

kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.
2
  

 

Användningen av läromedel i trä- och metallslöjd tror vi framförallt kan bidra till en lugnare 

arbetsmiljö och samtidigt uppmana till självständighet eftersom eleven kan fylla väntetiden på 

läraren med att läsa läromedlen. Indirekt ges det även mer tid till varje elev med tanke på att 

elever själva kan söka lösningar på svårigheter som uppstår. Läromedlen kompletterar de 

grundläggande arbetsmomenten i undervisningen och läraren kan koncentrera sig på de 

svårare och individuella arbetsmomenten eleverna står inför. 

  

Det kan dock vara svårt att enbart arbeta utifrån instruktioner innehållande text och bild. Att 

få se någon genomföra ett arbetsmoment och samtidigt höra hur utövaren tänker är av stort 

värde och till särskilt god hjälp när man senare ska arbeta på egen hand.
3
 Hantverkskunskapen 

är en sorts ”fysisk och kroppslig kunskap” och kan inte helt teoretiseras, men det språkliga 

fungerar bra tillsammans med handens arbete.
4
 Att på ett medvetet sätt arbeta med läromedel 

inom slöjden tror vi kan fungera som ett pedagogiskt stöd som leder till ökade kunskaper 

inom hantverket samt stärker självförtroendet hos elever eftersom de får möjligheten till att ta 

egna beslut och klara sig mer på egen hand. 

 

                                                 
2
 LGR11, (2011). Skolverket. Sid 1. http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/slojd 
3
 Borg, Kajsa & Lindström, Lars. (2008).  Slöjda för livet – Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag.  
4
 Borg, Kajsa. (1995). Slöjdämnet i förändring. Linköpings universitet: institutionen för pedagogik och 

psykologi. 
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Begrepp och teorier 
 

Didaktiska perspektiv 
 

Det didaktiska fältet har liksom undervisningen många dimensioner och beståndsdelar. De 

grundläggande ingredienserna för undervisning är en lärare, en elev/ elever och ett innehåll. 

Frågan ”hur ska lärandet ske” berör den didaktiska delen. Gunnar Lindström och Lars-Åke 

Pennlert formulerar det som att: ”Att organisera och leda elevers lärande kräver en plan.”
5
 

Didaktikern Lars-Åke Kernell menar att ett ofta förekommande problem i skolan är att 

eleverna inte förstår syftet med vad de gör och vad som förväntas av dem. Det är viktigt att 

läraren synliggör detta och inte bara fokuserar på ämnesinnehållet. Det finns alltså ett värde i 

att demonstrera och förklara betydelsen med det eleverna ska lära sig.
6
 När elever inte förstår 

syftet med undervisningen ”kommer eleverna att tro att den kvalitet som tydligast syns, är den 

viktigaste. Till exempel att snabbhet är den väsentligaste begåvningen i matematik […].”
7
  

Även om syftet med undervisningen lyfts fram är det naturligtvis lätt att eleverna glömmer 

bort det som sagts, påpekar Jarl Cederblad i Learning by observation- Upplevelse och lärande 

av hantverkskunskaper genom förevisning.
8
 Vidare förklarar han att en faktor kan vara att det 

helt enkelt tar för lång tid att förklara syftet eller att syftet är alltför omfattande vilket leder till 

att eleverna tappar koncentrationen. En annan faktor kan vara att elever inte ser vad läraren 

gör vid exempelvis en demonstration. I slöjden förekommer det genomgångar för hela klassen 

där läraren demonstrerar ett arbetsmoment med eleverna samlade kring en maskin eller en 

arbetsbänk. I Cederblads studie visades att:    

Eleverna blev okoncentrerade och glömde ofta bort vad som sagts. Det var även 

svårt för de elever som stod lite längre bort från läraren att se vad lärarens händer 

gjorde och hur verktyget jobbade i materialet. De eleverna fick föreställa sig hur 

det kunde se ut.
9
 

Cederblad har även observerat att elever som inte har förstått eller fått möjlighet att förstå det 

essentiella vid genomgången är bunden till att läraren får gå igenom momentet individuellt 

vid ett senare tillfälle.
10

  

Borg framhåller i Slöjdämnet i förändring en annan faktor som försvårar för undervisningen 

inom slöjd enligt verksamma lärare, och det är att grupperna har blivit större och 

undervisningstiden mindre samt att eleverna är mer rastlösa än förr. Lärarna anser sig behöva 

mer tid till varje elev.
11

 Lars-Åke Kernell lyfter fram att det är eleven som ska vara 

mittpunkten i undervisningen inte ämnet, schemat, kursen etc. Men det är också viktigt att 

elever och lärare ser ur samma perspektiv. Det ligger på lärarens ansvar att se ur elevernas 

                                                 
5
 Lindström,Gunnar & Pennlert, Lars-Åke. (2009). Sid 48.  

6
 Kernell, Lars-Åke. (2002). Att finna balansen. Lund: Studentlitteratur. 

7
 Kernell, Lars-Åke. (2002). Sid 95. 

8
 Cederblad, Jarl. (2007). Lerarning by observation- Upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom 

förevisning. Umeå universitet. 
9
 Cederblad, Jarl. (2007). Sid 5. 

10
 Cederblad, Jarl. (2007). 

11
 Borg, Kajsa. (1995). 
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synvinkel när eleverna exempelvis stöter på hinder och att det är lärarens ansvar att eleverna 

förstår.
12

 Kernell menar också att: 

All undervisning bygger på kommunikation (i olika former) och all kvalitativ 

kommunikation kräver en fungerande relation
13

  

Kernell uttrycker att det är viktigt som pedagog att försöka eftersträva ”en god inbjudande 

lärandemiljö”
14

 som omfattar mer än bara en metod eller som bara riktar sig till några elever. 

Eftersom klassrummet är föränderligt i olika grad, beroende på situation och person, är det 

viktigt att kunna planera noggrant så undervisningen inte blir enspårig. Om lärandemiljön 

förändras till det sämre på grund av yttre faktorer som byte av undervisningslokal eller ett 

elevtillskott, måste läraren kunna se vilka åtgärder som måste tas till för att efterstäva en bra 

lärandemiljö.
15

 Undervisningen måste innehålla en jämvikt mellan en ”kreativ och aktiv 

atmosfär och bibehålla ordning och struktur […] Vi måste då också finna tekniker och 

förhållningssätt att stimulera de tysta och respektfullt hålla tillbaka de dominerande.”
16

, säger 

Kernell.  Men miljön och problematiken i klassrummet skiljer sig givetvis från klass till klass. 

Vissa klasser arbeta bra i en bullrig miljö där eleverna tillåts att röra sig fritt och samtala med 

varandra medan andra klasser kanske måste ha en mer styrd och disciplinerad miljö.   

En annan aspekt som försvårar undervisningen är, enligt Cederblad, att det är vanligt 

förekommande i slöjden med individuella slöjdprojekt vilket i stor utsträckning innebär en 

föränderlig undervisning; varje elev står inför olika problem och moment och läraren ska 

vägleda varje elev. Problemet är hur mycket läraren ska hjälpa eleven. Elever vill ofta ha 

korta svar, ”gör-så-här-svar”,
17

 för att snabbt kunna fortsätta arbeta. Samtidigt som läraren vill 

göra eleverna självständiga och försöka få dem att förstå problemen mer djupgående. Om 

instruktionerna är för snäva leder det till fler frågor och om instruktionerna är för ingående 

och hjälpsamma kan eleven tappa självkänslan. Med andra ord är det viktigt att hitta balansen 

så att eleverna känner sig självständiga och får en djupgående förståelse för problemlösning 

och hantverket.
18

 Cederblad säger också att: 

Förstår man svarvens arbetssätt förstår man även metallsvarven, fräsen och floran 

av hobbymaskiner som elever möter i vuxenlivet.
19

 

Ett vanligt sätt att se på lärande i slöjden är det som benämns mästarlära.
20

 Mästarlära 

innefattar många lärandeformer och ingår i den allmänna grunden om att ett lärande sker 

genom handling, begrepp som didaktikern John Dewey utvecklat vidare. Ett lärande kan ske 

genom observation, imitation och igenkännande. 
21

 

Viktiga aspekter som gynnar lärandeprocessen är enligt Nielsen och Kvale att praxis 

gemenskapen är så pass öppen att observation och möjlighet till medverkande i 

                                                 
12

 Kernell, Lars-Åke. (2002). 
13

 Kernell, Lars-Åke. (2002). Sid 96. 
14

 Kernell, Lars-Åke. (2002). Sid 109. 
15

 Kernell. Lars-Åke. (2002). 
16

 Kernell. Lars-Åke. (2002). Sid 109 
17

 Cederblad, Jarl. (2007). Sid 5. 
18

 Cederblad, Jarl. (2007). 
19

 Cederblad, Jarl. (2007). Sid 9. 
20

 Illum, Bent & Johansson, Marlène. (2012). Transforming physical materials into artefacts – learning in the 

school`s practice of Sloyd. I TECHNE SERIEN – Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap. Vol 19, No 1. 

https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/393 
21

 Nielsen, Klaus och Kvale, Steinar. (2000). Mästarlära – Lärande som social praxis. Lund: studentlitteratur. 

https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/393
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problemlösningar kan förekomma.
22

 De menar att det inte finns någon formell undervisning i 

mästarlära så det kan vara svårt att se vad det är som gynnar lärandeprocessen.
23

 Illum och 

Johansson i artikeln Transforming physical materials into artefacts – learning in the school`s 

practice of Sloyd säger att det i slöjd kan vara svårt att bedöma hela arbetet eftersom 

lärandeprocessen inte blir lika synlig som arbetsprocessen och själva resultatet. Det behövs 

mer forskning hur ett lärande sker i slöjden, som kan leda till betydelsefulla förbättringar 

inom ämnet.
24

 Inom mästarlära är det mästaren i verksamheten som synliggör yrket för 

lärlingen och fungerar som en sorts förebild för de lärande. Inte nödvändigtvis en förebild rent 

personlighetsmässigt men på ett kunskapsplan. 

Den individcentrerade mästarläran kan förklaras på så sätt att mästaren medvetet griper in i 

lärlingens arbete och ger den handledning som behövs för att lärlingen ska utvecklas. Det 

leder till att lärlingen får möjlighet att lösa problem som lärlingen inte kunnat göra på egen 

hand. Den individcentrerade mästarläran i samband med lärandeprocessen kan leda till att 

minska glappet mellan kraven på att lösa uppgifter och lärlingens färdigheter i hantverket. 

Det finns dock en skillnad mellan den traditionella mästarläran och skolundervisningen. I 

skolan används exempelvis elevernas erfarenheter och motiv som utgångspunkt, eleverna 

själva får ge innehåll till ämnet. I en mästarlära är det mästarens sakkunnighet och deltagande 

i praxisgemenskapen som är förutsättningarna för lärandet. Skolan är också antiauktoritär 

medan auktoritet i mästerlära är väsentligt. I skolan handlar det mer om självförverkligande 

och spontan kreativitet medan mästarläran är baserad på observation och praktiskt rutinarbete 

och imitation samt identifikation med de yrkesnormer som mästaren förmedlar. 

Språket har en betydande roll inom mästarlära men är samtidigt underprioriterat; språket bär 

vidare kunskaper om tillvägagångssätt och problemlösning och används för att kunna 

reflektera över sitt arbete. Samtidigt talar Nielsen och Klaus om den tysta kunskapen som är 

den information och kunskap lärlingen besitter utan att ha fått kunskaperna verbaliserat för 

sig.
25

 Bengt Molander förknippar Kunskap i handling begreppet tyst kunskap främst med 

pragmatiska kunskapstraditioner. Dessa traditioner betecknas av att kunskap skapas och 

bevaras genom föredömen, egna erfarenheter och övning.
26

 Det finns även fler företrädare 

kring ämnet tyst kunskap. Filosofen Michael Polanyi menar på att den tysta kunskapen ligger 

till grund för något som vi redan vet något om. Vi vet hur man slår i en spik, rent teoretiskt, 

för vi har sett det tidigare, därför utgör den typen av kunskap en tyst bakgrundskunskap.
27

  

Bernt Gustavsson i boken Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, 

säger:  

Vårt sätt att tolka och förstå problemet och hur vi söker våra lösningar har en 

bakgrund i långvariga traditioner och våra tidigare erfarenheter.
28

 

 

Rutin kan även ses som tyst kunskap. Det kan handla om motoriska såväl som intellektuella 

färdigheter. Motoriska färdigheter kan exempelvis handla om att man lärt sig att köra bil och 

                                                 
22

 Nielsen, Klaus och Kvale, Steinar. (2000). 
23 Nielsen, Klaus och Kvale, Steinar. (2000). 
24

 Illum, Bent & Johansson, Marlène. (2012). 
25

 Nielsen, Klaus och Kvale, Steinar. (2000). Mästarlära – Lärande som social praxis. Lund: studentlitteratur. 

26 Molander, Bengt. (1996). KUNSKAP I HANDLING. Göteborg: Daidalos AB. 
27

 Gustavsson, Bernt. (2002). Vad är kunskap? – En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 

Liber distribution. 
28

 Gustavsson, Bernt. (2002). Sida83. 
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när man är förtrogen med hur man agerar och rör sig i bilen så blir kunskaperna 

automatiserade. Fokus hamnar på trafiken runt omkring och man blir en mer van och säkrare 

förare. Intellektuella färdigheter handlar exempelvis om inlärandet av enklare 

räknefärdigheter.
29

 

Det mer eller mindre automatiserade handlandet, som rutin innebär, avlastar 

individen och frigör hennes mentala resurser. Det kan ge trygghet i komplicerat 

arbete och dessutom ge möjlighet att reflektera och tänka över andra aspekter av 

arbetet. På så sätt kan rutinen vara en förutsättning för fortsatt lärande.
30

 

Nielsen och Kvale hänvisar å andra sidan till Bourdieu som talar om tystnadens pedagogik. 

Med det menar han att språket inte är en förutsättning för att ett lärande sker.
31

 

Illum och Johansson förklarar att slöjden är unik på så sätt att den leder till en annan form av 

lärande eftersom man arbetar med teori i kombination med praktik; man har yttre verktyg som 

såg, hammare, skruvmejsel etc. men utföraren har även mentala och intellektuella verktyg.
32

 I 

skolan är den vanliga uppfattningen att det vi läser oss till är den teoretiska kunskapen och det 

vi gör, exempelvis i slöjdämnet, är den praktiska delen. Frågan är om det är en uppdelning 

som verkligen är så enkel. En uppfattning om kunskap är att kunskap börjar i det vi tänker 

men att det i sig inte räcker för att kallas kunskap. Bernt Gustavsson säger följande: 

Ett klassiskt uttryck för förening mellan empiri och begrepp är att empiri utan 

begrepp är blind kunskap och att begrepp utan empiri är tom kunskap. Vi kunde 

säga samma sak om förhållandet mellan teori och praktik.
33

 

Tanke och handling går många gånger hand i hand på så sätt att vi läser oss till det teoretiska 

och prövar det teoretiska i praktiken. Många skulle säga att kunskapen sitter i huvudet men 

fenomenologen Merleau-Ponty menar att medvetande och kropp hör samman eftersom 

hjärnan hör ihop med huvudet och kroppen. Merleau-Pontys ståndpunkt är att när vi 

involveras i omvärlden så gör vi det med hela kroppen och inte enbart med vårt medvetande. 

Bernt Gustavsson säger fortsättningsvis att vi innehar ”ett tyst kroppsligt vetande.”
34

 

Bernt Gustavsson resonerar i boken Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk 

kunskap att kunskap hör samman med vad vi uppfattar som meningsfullt. För att en 

djupinlärning ska ske måste individen tycka att det är intressant och djup kunskap kan alltså 

inte läras in enbart för ett prov. Kunskap behöver knytas an till de kunskaper som individen 

redan har och en god idé kan vara att försöka fånga upp de uppfattningar individerna har inför 

ett moment. Samtidigt är det viktigt att minnas att nya kunskaper innebär att de tankesätt som 

man redan behärskar förändras. 
35

  

 

I boken Kunskap i det praktiska i avsnittet Kunskap i hantverk - båtbyggarlinjen på Stensunds 

folkhögskola säger författaren Lena Sjöman att i vårt samhälle finns uppfattningen av att 

teoretisk och praktisk kunskap är åtskilda och att den teoretiska kunskapen är finare än den 

praktiska. Detta har lett till att de nuvarande hantverksutbildningar har låg status och är 

                                                 
29
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anpassade för de som har svårt för sig i skolan, menat att dessa elever inte är rustade för den 

finare typen av kunskaper.
36

 

Vi har inkluderat allmändidaktiska perspektiv som kan gynna vår studie i jakt på svar om bra 

förutsättningar till ett gott lärande. Vi kan även se kopplingar till Cederblads studie där han 

tydligt beskriver hur elevers arbetsprocesser stannar av på grund av en undervisningsform 

som inte alltid gynnar alla medverkande, men som är ett ytterst vanligt moment för att 

förmedla kunskap i slöjden. Mästarläran är också tydligt kopplat till skolslöjden och beskriver 

under vilka förutsättningar individer tar till sig av kunskaper inom den bildningsformen. 

Den tysta kunskapen har en viktig roll i uppsatsen eftersom perspektivet förklarar hur vi 

förvaltar våra kunskaper. Om vi ska kunna utveckla våra kunskaper, genom att exempelvis 

läsa oss till, lyssna och se instruktioner, ska rutinerna vi skapat kring ett utövande exempelvis 

att tälja i lind utvecklas till ny kunskap att tälja i björk. (Linden är ett träslag som är lätt att 

tälja i eftersom det är mjuk och den som täljer i träslaget behöver inte ha kunskaper om träets 

fiberriktning och struktur. Medan björken är hård vilket betyder att den som täljer behöver en 

säker och stadig täljteknik samt kunskaper kring uppbyggnaden av trä.) 
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Lärande, ur ett sociokulturellt perspektiv 
 

Lärandet är något som är betydelsefullt i vårt samhälle och är starkt knutet till hur vi ser oss 

själva och betonar vår status. Utbildning kan relateras till vår vilja att utvecklas socialt och 

ekonomiskt för att förbättra vår levnadsstandard.
37

  

Enligt Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, sker lärandet inte bara i 

skolan utan det är något som pågår hela tiden. Man kan lära sig i kollektiv genom 

föreningsliv, organisationer och samhällen men ett lärande kan även ske på individnivå. 

Lärandet sker mestadels i interaktion med andra individer och sådana miljöer kan exempelvis 

vara i hemmet med familj och vänner, på jobbet eller på café. Dessa möten har kanske inte 

som syfte att lära ut något men ändå sker ett lärande. Det kan exempelvis handla om att ta till 

sig av andras erfarenheter men i kollektivet kommer vi även i kontakt med andra människor 

där vi ger och tar del av samma spelregler, vi tänker i kollektiv på så sätt att vi tillsammans 

exempelvis sätter upp normer och oskrivna sociala regler.
38

 Bernt Gustavsson delar Säljös 

perspektiv om att kunskaper hämtas från alla delar av en individs liv. Kunskaper bygger till 

stor del på upprepningar i livet, i vanor vi har och i det vi brukar göra men beror även på vilka 

traditioner vi tillhör och vilken kultur vi lever i.
39

 Man kan säga att basen i ett lärande handlar 

om vad vi människor tar med oss från olika sociala sammanhang och sedan hur vi förvaltar 

lärdomarna i framtiden.
40

  

Roger Säljö citerar den berömde didaktikern John Dewey med dessa ord: ”The very process 

of living together educates”.
41

 

Även vad som är viktigt att lära sig förändras. I takt med att samhället utvecklas och förändras 

så förändras även det som är viktigt att kunna. Vad vi lär oss handlar om vad för information 

vi tar till oss och hur vi tolkar information, menar Säljö. Det handlar givetvis om hur man som 

människa tänker och agerar i allmänhet men lärandets inverkan har även att göra med hur vi 

människor formas och förhåller oss till kulturella aktiviteter och verktyg.  

Det som också förändrats genom åren är synen på hur vi lär oss. Då analfabetismen var 

utbredd ägnade man sig åt repetitiv inlärning där man memorerade kunskaper. Idag då 

analfabetismen till största del är besegrad kan kunskaperna sökas i texter av olika slag istället 

för att ”bära” allt i huvudet.   

Idag har vi ju förmågan till att skriva och läsa. En sak som vi båda ställt och undrande över är 

varför träslöjden inte använder sig av skriftliga instruktioner etc. Det kan vara svårt för elever 

att minnas allt. Den sociokulturella teorin är viktig att inkludera i studien eftersom den tydligt 

belyser att elever, och alla för den delen, har olika förutsättningar eftersom vi kommer från 

olika kulturer och har varit med om olika saker i livet. Vissa har kanske aldrig hållit i en 

hammare när de kommer till slöjden för först gången medan andra elever kanske till och med 

har en verkstad hemma som de får arbeta i. Det är även viktigt att inkludera den del av den 

sociokulturella teorin som säger att vi lär oss av varandra och tillsammans. I vår studie visar 
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de resultat från både intervjuer och observationer att det är vanligt förekommande med 

kontakt med andra i syfte att få kunskaper men självfallet lär vi oss av varandra på mer subtila 

sätt och kanske inte ens att vi själva märker det. Givetvis är det sistnämnda inte mätbart 

genom enbart observationer och intervjuer men vi har tittat på interaktionen mellan 

människor. Vi människor lär oss även på andra sätt än via direktkontakt med varandra.  

Det sociokulturella perspektivet kommer även att hjälpa oss att bättre förstå hur kompendiet 

fungerar i relation till eleven och hur hen ser på dessa typer av instruktioner och instruktioner 

som läraren ger under lektionernas gång. I fortsatt text kommer en djupare förklaring kring 

det sociokulturella perspektivet och dess innebörd. 

Vidare förklarar Säljö att det sociokulturella perspektivets kärna är våra biologiska 

förutsättningar, som vår hjärna och våra sinnen, som gör att vi förstår vår omvärld och 

anledningen till att vi integreras socialt är för att vi har språket. Vi har exempelvis samma 

hjärna som våra förfäder som levde för tiotusen år sedan men vi lever på olika sätt. 

Innebörden för att tänka sociokulturellt är följaktligen att använda språket för att resonera med 

sig själv och fantisera och föreställa sig världen.
42

   

Säljö beskriver att det finns tre samverkande företeelser ur ett sociokulturellt perspektiv som 

måste uppmärksammas för att studera det vi kallar lärande. 

1. ”Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 

redskap  

2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former av 

samarbete i olika kollektiva verksamheter” 
43

  

Vidare talar Säljö om att det verbala språket är ett väldigt kraftfullt redskap som kan 

kommunicera kunskap. Vi kan exempelvis få råd av andra och alltså låna deras kunskaper till 

exempel att rådfråga läraren eller andra elever om tillvägagångssätt. Vi byter ständigt 

information med andra människor, växlar kunskaper och erfarenheter mellan varandra. Vi kan 

även beskriva hur man kan uträtta något och på så sätt ”bilda och överföra insikter och 

praktiska färdigheter.”
44

 

Det är genom språket som vi lär och utvecklar oss som individer och det sker redan från 

barndomen. Språket har en betydande roll för fortsatt utveckling och för att individen ska bli 

samspelt med omvärlden. Det är genom att höra hur andra resonerar och hur de ser på världen 

som vi lär oss och det sker via kommunikationen som individen blir delaktig i.
45

 Vi använder 

och utvecklar språket genom våra erfarenheter och lämnar sedan över det till nästa generation. 

Man kan säga att vi lånar språket och på samma sätt kan man se på artefakter. Dessa fysiska 

redskap finns redan i vår miljö när vi gör lärdomar och vi lär oss att hantera dessa i sociala 

sammanhang.
46

 Säljö säger: 
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Vi analyserar och diskuterar våra konkreta handlingar och får på så sätt idéer och 

förutsättningar för nya aktiviteter.
47

 

Även när vi arbetar fysiskt har språket en avgörande roll, fortsätter Säljö. Det går inte att 

separera det ena från det andra, utan handen och ordet är nära förknippade med varandra och 

bildar förutsättningar för ett arbete. Exempelvis gör eleven en skiss som hen och läraren 

resonerar kring. Under tiden eleven arbetar diskuterar hen lösningar och estetik med 

klasskamrater och lärare och projektet tar form. Arbetet avslutas exempelvis med en muntlig 

redovisning. De språkliga resurserna är viktiga inom arbetets alla moment.
48

 

Det är inte bara språket som är ett intellektuellt redskap. Förkunskaperna man fått och erfarit 

vid tidigare tillfällen har stor betydelse för lärandet. Man kan vara två i en situation men 

situationen uppfattas på olika sätt beroende på erfarenheter. Exempelvis kan en lektion i 

täljning upplevas på olika sätt. En elev kanske har blivit svårt skuren vid ett tidigare tillfälle 

och räds därför kniven. Medan en annan inte har några dåliga erfarenheter av vassa verktyg 

och ser och förhåller sig till täljningen på ett annat sätt.
49

 

Det är vanligt att i forskning försöka se vad som pågår inom en människa men i den 

sociokulturella teorin vill man även se samspelet med andra människor och artefakter, dvs. det 

är viktigt att inkludera hur den kulturella samvaron påverkar oss.  

Artefakter kan inte enbart ses som döda föremål. Människan blir samspelt med dessa föremål 

genom hennes kunskaper, insikter, traditioner och begrepp exempelvis datorn, blindkäppen, 

hyveln. Utan kunskap om redskapet förblir artefakten ointressant men med kunskapen kring 

den kan utövandet leda till komplexa sociala och intellektuella utövningar.
50

  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper något som man använder sig av i vardagen, det 

är inte något som en människa har. När individen använder sin kunskap i sitt handlande löser 

hen problem, hanterar kommunikativa och verkliga situationer på ett målstyrt sätt. Kunskaper 

är något som man är bekant med och kunskaper bygger på tidigare erfarenheter. Men, det 

finns kunskaper som inte enbart bygger på tidigare lärdomar. I skolan exempelvis finns ofta 

en förväntad lösning på ett problem som eleven ska öva på att lösa för att utveckla en viss 

färdighet. Eleven ska alltså lösa problemen på rimliga och relevanta sätt och inte hitta på 

något eget.  

Säljö förklarar att inom det sociokulturella perspektivet finns en diskurs kring vad som är en 

relevant lösning på ett problem. Problem och hinder ses och förstås olika beroende på vem 

som försöker lösa det. Många intellektuella och fysiska verktyg har använts i andra 

sammanhang än vad de från början var tillägnade åt, och på så sätt har en utveckling av 

kollektivets färdigheter fått fart. Om kunskapskällan enbart inhämtades av de tidigare 

generationerna skulle samhället sluta utvecklas och förbli statiskt.
51

 

Vidare talar Säljö om fördelar och nackdelar i samtal och text. Han säger: ”Att sam-tala är 

också att sam-tänka.”
52

 Ett samtal som äger rum ansikte mot ansikte bidrar mer till förståelsen 

än vad en text kan göra. I samtalet kan någon av parterna avbryta den andra om hen inte 

förstår. Det är även av värde att kunna tyda kroppspråk och tonläge, att visa med mimik att 
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man exempelvis inte förstår eller höja rösten när man blir arg.
53

 Det är viktigt att komma ihåg 

att den skriftspråkiga kommunikationen inte alltid är en given kunskapskälla eftersom 

sändaren (den som skrivit texten) inte kan påverka hur mottagaren (den som läser) uppfattar 

texten.
54

 En text måste noga formuleras eftersom budskapet endast kommer fram genom text, 

och genom eventuella kompletterande bilder, och texten kan inte förlita sig på språkliga 

meningsskapande som ett samtal kan göra. Vad som kommer uppmärksammas av texten är 

upp till mottagarens intresse och kompetens. En text är också permanent vilket talet inte är. 

Läsaren kan bläddra fram och tillbaka, läsa om stycken som hen inte förstår och kontrollera 

om påståenden är konsekventa hos författaren.
55

  

I skolan sker kommunikationen på olika plan. Eleverna ska lära sig behärska talet, läsning och 

skrivning och identifiera de regler som gäller för varje typ av kommunikation.
56

 Säljö 

hänvisar till Vygotskijs tes kring att människors sätt att lära sig grundas i för vad de har lärt 

sig av kulturella erfarenheter. Känner individen exempelvis till hur ett ämnesområde är 

uppbyggt förstår hen även vilka ramar hen kan tänka och resonera inom. Känner individen 

inte till ämnesområdet kan individen få svårigheter med att förstå vad som är relevant och kan 

uppträda inkorrekt.
57

 

Kritiken mot det sociokulturella perspektivet är att det inte går förklara hur ett lärande sker på 

individnivå vilket betyder att individen är förutsägbar i sitt lärande och att man inte har 

vetskap om situationen lärandet sker i. Men frågan är fortfarande viktig sett ut det 

sociokulturella perspektivet; hur sker ett lärande på individnivå och hur kommer det sig att 

vissa lär mer än andra. Säljö fortsätter med att resonera att utgångspunkten för att förstå hur 

man lär sig på individnivå är inte att se ur det traditionella perspektivet där man tar bort 

individen ur det sociala sammanhanhet. Sett ur den sociokulturella teorin vill man förstå hur 

individer tar till sig kunskaper och färdigheter som exponeras för. Som tidigare nämnt så sker 

ett lärande i många sammanhang, avsiktligt som oavsiktligt. Man måste alltså ta i perspektiv 

att ett lärande är komplicerat att kartlägga. 

Skolan grundar sig i ett informationsfattigt samhälle och nutidens skola måste förhålla sig till 

förändringar i samhället. Idag handlar lärandet inte lika mycket om att överföra information 

utan det bygger mer på att skapa situationer där människor kommer i kontakt och blir 

förtrogna med artefakter i form av symboliska system och fysiska redskap. Det är skolans 

utmaning idag.
58
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Lärobokens roll 
 

Man kan säga att läroboken är en egen textgenre. En lärobok i kemi är påtagligt abstrakt och 

beskriver fenomen utifrån termer och begrepp. Dessa resonemang och retoriska tankegångar 

hör hemma inom kemins ramar och skiljer sig från exempelvis läroböcker inom ämnet 

svenska.
59

 Säljö säger: 

Läroboken kan alltså ses som en textgenre som bygger på institutionaliserade 

antaganden om vad som utmärker lärande och som skapats för att kunna användas 

i en sådan miljö med lärande som överordnad målsättning.
60

  
 

Läromedlet är alltså ett resultat av miljön och skapar också villkor för lärandet. Det är inom 

dessa ramar som eleverna måste förhålla sig och kommunicera.
61

 För att kunna förhålla oss 

till olika typer texter och dess genrer måste vi utveckla förståelse för hur texter förhåller sig 

till en yttre verklighet. Vi har olika förväntningar på olika typer av texter. Vi förväntar oss 

exempelvis inte att Harry Potter- böckerna ska präglas av realism medan våra förväntningar 

på en biografi är helt annorlunda. 

Ett läsande är även en kreativ och skapande process och inte något mekanisk där texten är 

meningen i sig, utan meningen skapas av läsaren.
62

Det är viktigt att komma ihåg att 

skriftspråkig kommunikation inte alltid är en given kunskapskälla.
63

  

Säljö inkluderar även bilden som något centralt och betydelsefullt. Texter och bilder används 

som komplement till varandra i dagliga samtal och i lärandesituationer.
64

 Säljö menar på att 

”vi behöver både text och bild som redskap. Vi talar och skriver om bilder, och vi använder 

bilder för att det vi säger och skriver ska bli begripligt.”
65

 Vi lever i en värld där bild är en 

viktig del i vårt lärande och har en betydande roll för vårt meningsskapande. 

Att inkludera lärobokens roll i studien anser vi är väsentligt eftersom vi själva har skapat ett 

läromedel och vill inkludera betydelsen av att arbeta med text och bild i slöjdämnet. 

I den nuvarande kursplanen är det specifikt dessa aspekter som lyfts fram som väsentliga i 

slöjd ämnet. Dessa utgör en fond för det komendium som vi har utvecklat och prövat i 

grundskolans senare åldrar. 

 

 

 

 

                                                 
59

 Säljö, Roger. (2000). 
60

 Säljö, Roger. (2000). Sid 219. 
61

 Säljö. Roger. (2000). 
62

 Säljö. Roger. (2010) 
63

 Säljö. Roger. (2000). 
64

 Säljö. Roger. (2010) 
65

 Säljö Roger. (2010) Sida 161. 



17 

 

Kursplanens centrala innehåll inom ämnet slöjd 
 

Slöjdens övergripande syfte är att: 

 ”formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, 

verktyg och hantverkstekniker,” 

 välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 

kvalitets- och miljöaspekter, 

 analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 

begrepp, 

 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.”
66

 

 

Det centrala innehållet vi arbetar med för årskurs 8 är: 

”Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker”
67

 

 ”Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert 

och ändamålsenligt sätt. 

 Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och 

svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. 

 Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.”
68

 

 

”Slöjdens arbetsprocesser”
69

 

 ”Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering 

och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 

 Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.”
70

 

 

”Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer”
71

 

 ”Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av 

egna idéer. 

 Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.”
72
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Kunskapskrav och bedömning 
 

Dessa kunskapskrav anser vi att vi arbetar med under vår undersökning och sedan får man se  

huruvida man kan göra en rättvis bedömning i ämnet slöjd. sedan är det viktigt att eleverna får 

möjligheten att visa om de kan mer vid andra projekt. Vi anser dock att det är bra att få in så 

många kunskapskrav som möjligt för att skapa ett bra betygsunderlag. 

”Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9  

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i 

olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap 

och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan i slöjdarbetet bidra 

till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva 

hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och 

funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja 

handlingsalternativ som leder framåt.  

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika 

begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.”
73

 

”Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9  

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa 

slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet 

kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom 

kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med 

hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer 

eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.  

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av 

slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.”74
 

”Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9  

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål 

i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda 

handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. 

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och 

sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och 

ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens 

form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven 

handlingsalternativ som leder framåt.  

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av 

slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.”
75
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Syfte och metodansats 

 

Under detta avsnitt avser vi att beskriva handlingssätt och införskaffande av datamaterial samt 

motivera våra val av metoder och tillvägagångssätt i arbetsprocessen. Samt att vi ska visa på 

vårat syfte med undersökningen och våra frågeställningar. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att utveckla och prova att arbeta med ett metodanpassat läromedel 

i årskurs 8. 

 

Frågeställningar 
 

 Vad har lärare och elever för tankar kring instruktioner i 

träslöjdsundervisningen? 

 Hur tänker och agerar eleverna i förhållande till kompendiet? 

 Har elever och lärare samma syn på hur en ”bra” elev 

respektive lärare är i slöjd?  
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Metodval 
 

Att arbeta med forskningsmetoder innebär att använda sig av olika strukturerade 

tillvägagångssätt för att undersöka ett ämne. Summan av metoderna leder till resultat som 

sammanställs.
76

 

Vi har valt att använda oss av flera olika metoder för att samla in data till vår undersökning. 

En kombination mellan olika metoder brukar kallas för ”metodtriangulering”.
77

 Anledningen 

till valet av flera olika metoder är för att styrka våra resultat så mycket som möjligt. Tanken är 

att metoderna ska komplettera varandra och därmed ge tydligare och mer tillförlitliga 

resultat.
78

 Vår undersökning är av kvalitativ vetanskaplig metod och vi har valt att studera det 

som sker därför kommer fokuset ligga på själva processen.
79

 

Vi har valt att göra en fallstudie med inspiration från aktions forskning. Med detta avses att vi 

i vår studie själva kommer vara med och bedriva undervisning i samverkan med de elever 

som deltar i studien.
80

 Fallstudien blir kvalitativ eftersom vi använder oss av kvalitativa 

intervjuer och observationer. 

Nackdelarna med att samarbeta med en främmande klass är att klassituationen blir onaturlig 

eller ovanlig. För läraren är det exempelvis svårt att ha rutin och ett flyt i sin läraroll, som att 

veta var verktygen ligger mm. Hen känner inte heller till elevernas personligheter, styrkor och 

svagheter. För elevernas del kan vissa av dem känna sig otrygga med en ny lärare och med 

tanke på att läraren inte känner dem kan inlärningen påverkas. Det kan även kännas ovant att 

veta att någon observerar vad som görs och sägs och att det dokumentaras.  

Fördelarna, eller nackdelarna beroende på hur man ser på det, med att göra studien på det här 

sättet är eleverna kanske skärper sig lite extra då det är två lärarstudenter med i 

undervisningen, att de vet att de är observerade samt vetskapen om att detär en undersökning. 

För att tydligöra vad som kännetecknar de olika metoderna och dess arbetssätt har vi från och 

med sida 20 gjort en övergripande sammanställning. 
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Fallstudie 
 

Fallstudien som metod ger forskaren möjlighet att djupgående studera ”en avgränsad aspekt 

av ett problem under en begränsad tidsrymd […].”
81

 För att närma sig det identifierade 

problemet används diverse metoder och de vanligaste är observation och intervju. Fallstudien 

bedrivs vanligen ”som ett projekt i sig.”
82

 Judith Bell uttrycker i boken Introduktion i 

forskningsmetodik: 

Varje organisation och individ har gemensamma egenskaper men uppvisar också 

drag som är unika. Den forskare som använder sig av fallstudiemetoden har som 

syfte att belysa dessa drag och egenskaper, identifiera olika samspelsprocesser, 

visa hur dessa påverkar implementeringen av en förändring eller ett system och 

organisationens (och individernas) sätt att fungera och agera.
83

. 

Kritiken mot fallstudie är att det är svårt att kontrollera informationen som samlas in. Det 

finns alltid risk för förvrängda resultat. Det kan även vara svårt att dra allmänna slutsatser 

utifrån en fallstudie eftersom studien inkluderar så specifika fall. För att kunna generalisera 

resultaten bör det göras i förhållande till liknande händelser och situationer som andra 

personer som tar del av forskningen kan relatera till.
84

  

”Detta innebär att forskaren måste samla in data om viktiga företeelser och skeenden […]”
85

 

(vilka förkunskaper har eleverna inom området som undersöks, har skolan någon profil, är det 

en friskola eller är den kommunal etc.) Detta görs med anledning till att visa var ”[…] den 

aktuella skolan passar in i generella mönster.” 
86

 Det anses alltså att det är viktigare att kunna 

relatera utifrån ett fall snarare än att kunna generalisera. Det är också viktigt att syftet med 

studien är att förbättra något, exempelvis utbildning
87

. Fallstudier är något som är lämpligt att 

använda sig av vid forskning om undervisningsmetoder.
88

  

Eftersom vi anser att det bästa sättet att arbeta med kompendiet är genom undervisningsförsök 

och eftersom det enbart kommer ske på en skola anser vi att en fallstudie är det mest 

relevanta. Det är genom detta arbetssätt som vi kommer få de mest tillförlitliga resultaten med 

tanke på de förutsättningar vi har tidsmässigt. 

Då vi vill ta reda på hur elever kan ta till sig och tillämpa information och instruktioner i ett 

läromedel så har vi utarbetat ett läromedel i form av ett kompendium. En annan grupp har fått 

arbeta med samma utformning av lektion och innehåll men utan kompendium för att vi vill 

undersöka vilka eventuella skillnader som uppstår, om det uppstår skillnader.
89
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Undervisningsförsök 
 

Undervisningsförsöket påminner mycket om aktionsforskning, ”vilket innebär att forskaren 

vill förändra någonting och deltar i förändringsprocessen, men även att de ”utforskade” 

deltar.”
90

 I auktionsforskning deltar forskaren i undersökningen men i undervisningsförsöket 

har inte forskaren samma involverande roll och deltar inte lika mycket i planering och 

genomförande. Forskare behöver inte vara delaktig samt elever i auktionsfoskning är det 

mycket viktigare att deltagarna är delaktiga i planeringen. 

Undervisningsförsöket handlar om att planera undervisningen kring det som ska undersökas 

för att sen utvärdera de data som samlats in. Vi har valt samla in data från observationer och 

intervjuer. 
91

  

Eftersom syftet med försöket är att utvärdera den alternativa 

undervisningsmetoden, måste man samla in så mycket material som möjligt om 

metoden och dess resultat.
92

 

 

Man kan även använda sig av dagboksanteckningar för att utvärdera hur undersökningen har 

funkat
93

 och det har vi gjort till viss del. Under observationerna har vi skrivit allmänt om 

dagen och tagit med situationer som kan ha påverkat resulatet.   

Det finns dock en del faror även med denna metod ”en vanlig brist är att metoderna för 

datainsamlingen är alltför allmänna och att resultaten är ofullständigt redovisade.”
94

   

Vi anser dock att denna form av metod är relevant för oss eftersom vi valt att undersöka ett 

specifikt område/problem som kompletterats med elev- och lärarintervjuer samt observationer 

för att samla in och stärka validiteten i undersökning. 

 

Intervju 
 

Kvalitativa intervjuer har sitt fokus på individnivå och är bland de mesta använda kvalitativa 

metoderna inom flera vetenskapsgrenar. Den kvalitativa intervjun är en metod som tar fram 

intervjupersonens perspektiv och består av få komponenter, är följsam och rörlig samt berör 

många aspekter.
95

  

Kvantitativ forskning har blickfånget på redan färdiga hypoteser som prövas eller söker finna 

samband mellan olika företeelser. Kvalitativ intervju däremot skapar hypoteser med underlag 

av empiriska undersökningar. Kritiken mot kvalitativ forskning är att det är svårt att 

generalisera samband genom observationer
96

 men vår tanke med studien är att skapa 
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förståelse om kunskap hur elever på högstadiet kan resonera kring sitt arbetsätt och tänka 

kring läromedel inom trä- och metallslöjden.  

För att intervjuerna ska generera användbara svar och resultat är det viktigt att intervjuguiden 

är noga planerad. Frågorna som ställs får exempelvis inte vara ledande,
97

 vara av multipel 

karaktär eller innehålla ja/ nej frågor. På de frågor i intervjuguiden som har ja/ nej frågor skall 

en följdfråga ställts där de intervjuade får utveckla sitt svar. Det är också ett misslyckande att 

lägga upp intervjufrågor för att de ska bekräfta det som intervjuaren vill få ut av intervjun. 

Intervjuarens uppgift är att få tillgång till intervjupersonens kunskaper och förstålelser utan att 

tvinga på sina egna tolkningar.
98

 

För att skapa de bästa förutsättningarna för en intervju är det viktigt att ha kunskap kring 

intervjuteknik och ha arbetat fram en välplanerad intervjuguide samt vara medveten och 

tydliggöra intervjupersonens rättigheter.
99

 

Provintervjuer har gjorts för att träna på intervjuteknik samt skapa förståelse för vilka frågor 

som är bäst lämpade, korrigera begrepp etc.
100

  

De första två frågorna i elevintervjuerna är mer av kontrollerande karaktär då vi vill få en 

uppfattning kring elevens tankar kring slöjdämnet. Låt säga att eleven absolut inte tycker om 

slöjd då har det givetvis en betydande roll för intervjuresultaten och vice versa. Fråga 5 är av 

liknande karaktär och här finns viljan från vår sida att verkligen få höra elevernas perspektiv 

på vad som kan vara svårt eller tråkigt på slöjden. majoriteten säger att det är tråkigt när 

eleverna själva inte får göra egna projekt. 

Det finns fler frågar som liknar varandra. Detta är för att få en tydligare bild och djupare 

förståelse för hur eleven tänker. De frågor som är besläktade är fråga 6 Har du lätt för att lära 

dig nya saker och var beror det på?, fråga 7 Tycker du att du kan mycket på slöjden? Vad kan 

det bero på? och fråga 13 Vet du oftast hur man gör på slöjden eller frågar du oftast om hjälp? 

 

Observation 
 

Syftet med observation är att föröka se och förstå hur människor handlar och beter sig i 

situationer som de är vana att befinna sig i. Observationerna bör kompletteras med samtal 

med aktörerna så att en djupare förståelse för deras handlingar och tankar kan aktualiseras.
101

 

Det finns en mängd olika observationsmetoder.
102

 Vi har valt att utgå från metoden kritiska 

händelser vilket innebär att man utgår från en frågeställning och från den kan urskilja olika 

händelser som senare ska observeras. Ordet kritisk handlar inte om att studera något negativt 

utan betyder att observationen är löpande med fokus på det angelägna i studien, d.v.s. 

uppmärksamma händelser som är av värde för studien. Denna metod är bra att använda vid 

lektionstillfällen då möjligheten att observera hela klassen finns. Det råder ingen turordning 
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om vem som ska observeras utan uppstår en kritisk händelse dokumenteras den löpande och 

beskrivs så detaljerat som möjligt. Det är viktigt att man innan observationerna har tydliggjort 

vad det är som ska observeras och att observationerna är fria från egna åsikter och 

tyckanden.
103

  

För att aktörerna inte ska känna sig utstuderade eller iakttagna kan det med fördel vara bra om 

observatören i viss mån kan interagera med deltagarna.
104

 Men en alltför ”passiv forskare i 

hög grad […] kan påverka aktörerna och skapa en dålig grund för kommunikation,”
105

säger 

Paul Repstad. Vidare uttrycker han: 

Man är aldrig enbart forskare i förhållande till aktörerna och dessa är aldrig enbart 

forskningsobjekt. Det handlar om människor som går in i en relation med 

varandra […]
106

 

Det är viktigt att hålla balansen mellan forskare och medmänniska. Om man förlorar 

”forskardistansen och det analytiska perspektivet på fältet är det inte så bra.”
107

 

 

Urval fallstudieskolor och intervjupersoner 
 

Under vår lärarutbildning har vi skaffat oss ett kontaktnät av lärare. Det är dessa vi har 

kontaktat och bett medverka i intervju. En av lärarna har vi även frågat om möjlighet att få 

intervjua elever samt fullgöra resten av vår studie på skolan, innefattande att bedriva 

undervisning och observera lektionerna.  

Urvalet av elevintervjuer bygger i stort på vilka som vi fått godkännande av. Det kan 

uppfattas som ett bekvämlighets urval med att vi använder oss av de informanter som för 

tillfället är tillgängliga för oss.  Urvalsmetod var den som passade oss bäst då vi har en 

begränsad tidsram att arbeta inom. Vi har valt att inte välja ut elever efter vad de har för kön 

eftersom vi inte inkluderar ett genusperspektiv. 

Något som vi anser är viktigt att framhålla är att undersökningen och de resultat vi fått fram är 

svåra att generaliseralisera med tanke på det begränsade antalet deltagare. Istället kan man se 

studiens ämne och resultat som en inspirationskälla för fortsatt forskning. 

Vi har bedrivit undervisning i två klasser i årskurs 8. Den ena klassen har fått arbetat med ett 

momentbaserat kompendium vi framställt och den andra klassen har fått arbetat med samma 

moment men utan kompendiet. Vi har haft varje klass vid två lektionstillfällen vardera och 

lektionernas längd var två timmar och 45 minuter långa. 

Intervjun med Lärare 1 pågick i 50 minuter och Lärare 2 i 45 minuter. De intervjuades vid 

olika tillfällen. 

Elevintervjuerna ägde rum i textilförrådet, ett stenkast från slöjdsalen, och pågick mellan 15- 

20 minuter per elev. Vi intervjuade fyra elever från vardera klass och frågesamtalen skedde 

enskilt med varje elev. Intervjuaren förklarade inför varje samtal att det varken fanns rätt eller 

                                                 
103

 Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov. (2006). 
104

 Repstad, Pål. (2007).  
105

 Repstad, Pål. (2007). Sid 54. 
106

 Repstad, Pål. (2007). Sid 54 
107

 Repstad, Pål. (2007). Sid 55. 



25 

 

fel svar samt inledde intervjun med samtal kring eleven och hens intressen för att 

avdramatisera situationen. Frågorna för intervjun är baserade på vårt syfte och 

frågeställningar. Vi valde att elevintervjuerna ska hållas i slutet på den andra lektionen för att 

eleverna ska fått tid till att arbeta med projektet och därav få en uppfattning kring sitt arbete. 

Alla elever som deltog i intervjuerna och observationerna har valt träslöjd som 

slöjdinriktning.  

 

Tabell 1 

0

2

4

6

8

10

Antal elever

Tillfälle 1 Tillfälle 2

Klass med kompendium

Klass utan kompendium

Antal intervjuer med
kompendium

Antal intervjuer utan
kompendium

 

Databearbetning 
 

Vi har arbetat med databearbetningen parallellt med uppsatsen. Första steget i undersökningen 

var att observera hur klasserna arbetade. Efter varje lektion gick vi igenom det vi observerat 

och utbytte tankar och resonemang kring det vi upplevt. Eftersom observationerna enbart var 

vid fyra tillfällen under en period på tre veckor ägnade vi övrig tid till att förbereda 

lärarintervjuer och söka tidigare forskning. Jämsides skrev vi rådata på observationerna vi 

gjort.  

Vi intervjuade lärarna vid olika tillfällen på olika platser och renskrev intervjuerna eftersom. 

Vid ett senare tillfälle, då båda intervjuerna ägt rum, sammanställde vi resultatet. 

Eftersom elevintervjuerna hölls i slutet av sista lektionen i båda klasserna arbetade vi 

parallellt med renskrivning av dessa samt med de sista observationerna.  
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Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

När man talar om tillförlitlighet i en studie menar man hur noggrann mätinstrumenten är i 

undersökningen och trovärdigheten berör om man undersökt det man har som mål att 

undersöka. Detta är något som man kontinuerligt måste fråga sig under hela arbetsprocessen 

för att få tillförlitliga resultat.
108

   

I kvalitativa studier finns det utrymme för att förutsättningarna kan förändras både i miljön 

och hos intervjupersonen och då behöver inte de olika svaren vara något som sänker 

tillförlitligheten  i undersökningen.
109

 Exempelvis så kan den som intervjuas ha lärt sig något 

av en tidigare intervju eller fått nya insikter vilket leder till att samma frågeställning får helt 

andra svar.
110

 Detta kan ses som att hur väl ditt mätinstrument står emot så kallade 

”slumpinflytanden”. Vi kan då få ett felvärde och dessa kan bero på en hel del faktorer som vi 

inte kan påverka.
111

 Vi har i största mån återgett de intervjuade personernas svar och använt 

oss av följdfrågor för att få så mycket information som möjligt. 

Något som alltid måste finnas i åtanke när man arbetar med forskning är vilka felkällor som 

kan finnas. Dessa ”misstag” påverkar i högsta grad tillförlitligheten. Vilka faktorer är det som 

påverkar och kan man göra något för att minska dessa faktorer för att få en så hög 

tillförlitlighet som möjligt. Den vanligaste faktorn är den mänskliga felkällan, vi gör enkla 

misstag som att skriva fel eller kanske läser fel och detta påverkar resultaten. Andra saker som 

även påverkar är dagsformen hos de intervjuade eller yttre störningarna i omgivningen. 

Arbetar man aktivt för att minska dessa faktorer så ökar tillförlitligheten i undersökning.
112

 

 

Information och anonymitet 
 

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns anvisningar formulerade av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet och för författare av examensarbeten medför det en rad 

skyldigheter gentemot de medverkade i studien. 

Det är bland annat viktigt att upplysa deltagarna om att varken namn eller skola kommer 

nämnas i studien och att det enbart är forskarna, vi, som kommer ta del av 

intervjumaterialet.
113

 Aktörerna får heller inte vilseledas. ”beträffande undersökningens syfte, 

de skall ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till sin medverkan och de skall när som 

helst kunna avbryta sitt deltagande, utan att behöva oroa sig för några negativa 

konsekvenser.”
114

 

Eftersom elever som deltar i undersökningen inte är myndiga är det ett ofrånkomligt krav att 

få både föräldrarnas samtycke till observation och intervju, såväl som elevernas.
115
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Resultat 
 

Procedur 
 

Utgångspunkten för arbetet är att fördjupa oss i läromedel, främst för att vi aldrig sett 

träslöjden i skolan arbeta med det och för att vi själva resonerar att det kan finnas ett behov av 

metodanpassade läromedel. 

Inför datainsamlingen tar vi kontakt med de lärarkontakter vi fått under studietiden på 

lärarprogrammet. På detta sätt kommer vi i kontakt med olika skolor och lärare och får 

tillåtelse att göra vår studie på en av dem. Vi skriver ihop ett introduktionsbrev till elever och 

målsman där vi förklarar vårt syfte med undersökningen och hur vi ska gå till väga. Vi delar 

ut breven till eleverna som i sin tur vidarebefordrar breven till föräldrarna eftersom eleverna 

är under 15 år. Dock, medför procesuren problem eftersom eleverna glömt att antingen ge 

breven till föräldrarna eller glömdes breven hemma. Eftersom vi inte fått in några brev under 

första veckan medförde det att vi fick skjuta fram vår undersökning två veckor. 

Innan vi ska åka ut till skolan arbetar vi med kompendiet samt observationsguiderna. På så 

sätt är vi förberedda att genomföra första undervisningsmomentet med klassen som arbetar 

med kompendium. För att arbeta fram ett kompendium bör vi gå igenom en rad procedurer: 

tänka ut vad för typ av produkt eleverna ska framställa, att själva arbeta från idé till färdig 

produkt för att kunna dokumentera de svårigheter eleverna kommer stå inför, kartlägga 

arbetsmoment, samla bilder till kompendiet och sammanställa datan. 

Vi vill att eleverna ska få jobba med täljteknik i färskt material, grenar och kvistar. 

Anledningen till val av arbetsmetod är att vi bedömder täljning som en lagom svårighetsgrad 

,med fokus på täljteknik, för en klass 8. Materialet är gratis eftersom vi fick inhämta det via 

universitetets skolskog, MDF-skivorna är överblivet spillmaterial och täljknivarna får vi låna 

av universitetet. Eftersom vi enbart har två lektioner á tre timmar att genomföra 

undersökningen på per klass sty det även valet av produkt. Uppgiften var att tälja på valfri 

gren som antingen ska bli en ljusstake, smyckesträd eller klädhängare eller något annat 

eleverna själva kommer på. 

När vi framställer innehållet i kompendiet diskuterar vi hur vi ska framföra lektionerna och 

vad var och en av oss har för roll under undervisningstillfället. Den som undervisar ska utgå 

från informationen i kompendiet i båda klasserna under genomgångarna (ena klassen som 

under lektionen har tillgång till läromedlet och den andra klassen som inte har tillgång till 

läromedlet). Detta ska göras på grund av att båda klasserna ska få samma information att utgå 

ifrån. I undervisningen med klassen med läromedel ska läraren uppmana eleverna att söka 

information i kompendiet och i klassen utan läromedel ska läraren fortsätta undervisningen i 

den traditionella andan, mästarlära. 

Vi börjar med att inhämta grenar som vi själva ska göra en produkt av. Vi har universitetets 

lokaler till förfogande. Under tiden vi arbetar fotograferar vi våra egna arbetsprocesser och tar 

tydliga bilder på hur man arbetar med eggen på kniven i förhållande till träet. Vi fotar även 

olika täljtekniker. Några av dessa bilder är med i kompendiet. 

Överenskommelsen mellan vem som ska observera och intervjua respektive undervisa är 

enkelt och självklar toch beslutet låg i grund för vad var och en har intresse för. Jimmy håller i 

undervisningen och Linda genomför observationerna samt intervjuerna. 
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Det här är första sidan av kompendiet. Vi tycker det är viktigt att i fösta hand gå igenom de 

regler som måste följas när man handskas med kniv och har därför placerat den informationen 

på första sidan. 

Detta knyter vi ihop med kursplanen som säger att eleverna ska kunna använda olika 

maskiner och andra verktyg på ett säkert sätt inom ämnet trä och metallslöjd.
116

  

 

                      

Efter säkerhetsavsnittet går vi direkt in på täljteknik, d.v.s. att knivens egg skär genom träet. 

Det är lätt att man som nybörjare trycker sig fram med kniven och här visar vi med bilder och 

text grundtekniken i täljning. På första bilden börjar man långt in på knivens egg för att i 

samma rörelse sluta långt fram på kniven. 

Vi har försökt eftersträva enkelhet i layouten som att text och bild tydligt hör samman och 

inte trycka in för mycket information i varje kapitel. Vi har även försökt göra kompendiet 

iögonfallande. Vi vill att kompendiet ska se värdefullt ut och något man vill spara. Vi har 

använt oss av ett tydligt språk men använder oss av termenologi som vi anser lämpliga. 

Kompendiet ska vara ett komplement till lärarens och elevernas kunskaper och vara 

lättöverskådlig. 
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Kompendiets innehåll och utformning är ett resultat av de kunskaper vi fått via vår utbildning 

samt kunskaper vi samlat på oss genom erfarenheter vi fått genom år av slöjdutövande men 

kompendiet följer inga konkreta didaktiska ådror eller teorier. 

På sida två i kompendiet introduceras olika täljtekniker som är nödvändiga för ett gott resultat 

i täljning. Det är även här vi presenterar hur man tänker kring säkerhet i förhållande till 

knivens rörelse. Även här försöker vi utgå från kunskapskraven i kursplanen men denna del är 

lite mer inriktad på att eleverna ska kunna använda rätt verktyg på rätt sätt för att skapa sin 

produkt samt förstå vikten av ergonomi och arbetsställningar.
117

 

                        

För att eleverna ska få så korrekt och tydlig information som möjligt väljer vi att presentera 

alla verktyg i bild som momenten innehar. För att förtydliga när eleven ska använda de olika 

verktygen väljer vi att presentera verktygen och arbetsmomenten i tre olika steg. 
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Till exempel vill vi inte utesluta även de uppenbara, som exempelvis tar vi med bilden på en 

sax. Tanken bakom detta är att eleverna inte ska känna att informationen i kompendiet är 

ofullständigt. Vi tror att tydlig information där eleverna inte behöver gissa sig till saker får 

eleverna trygga och kan lita till informationen i kompendiet och att det kan leda till 

självständighet. 

Vi vill presentera olika verktyg för eleverna. Tanken med detta är först och främst att det inte 

finns tillräckligt med exempelvis ryggsågar till alla och den andra anledningen är att utöka 

elevernas kunskaper kring att liknande verktyg kan ha samma användningsområden 

exempelvis att alla sågarna på bilden har små sågtänder och ger ett finare sågsnitt. I 

kursplanen för trä- och metallslöjd står det tydligt att eleverna ska veta vad det är för verktyg 

de använder sig av och vad de heter för att sedan använda dem till rätt moment i uppgiften.
118
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Steg 2 är den mest teoretiska delen i kompendiet. Informationen om hur trä acklimatiseras i 

förhållande till årstider och väder är för de elever som vill fördjupa sig om träets egenskaper 

och är inget läraren tar upp vid genomgången i klassrummet. Tanken är att läraren vid 

klassgenomgången kort presenterar MDF som ett alternativ till riktigt trä. Anledning till att vi 

vill informera om MDF är för att det är ett vanligt material som eleverna med största säkerhet 

kommer stöta på i vuxenlivet eller utanför skolan i sammanhang med hemmabygge. 

 

               

 

Den information som presenteras i punktform anser vi inte behöva kompletterande bilder 

eftersom de är arbetsmoment som eleverna redan använder sig av i slöjden men informationen 

är nödvändig, anser vi, för att leda eleverna framåt. 

Bilderna på verktygen valde vi att retuschera för att nå en viss lekfullhet och för att fånga 

elevernas uppmärksamhet. Bilderna utan retuscheringen ser tråkiga och oinspirerande ut. 
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Här presenteras skölpar i olika storlekar och vi vill inte att läraren ska presentera dessa i 

genomgångarna eftersom detta är ett avsnitt för fördjupning. (Vi hade även en visningsmodell 

som stod framme där eleverna kan se hur man kan dekorera bottenplattan). Vi vill att 

informationen ändå ska finnas med i kompendiet eftersom eleven själv kan läsa sig till hur 

man kan göra dekorationer och antingen själv ta sig fram i arbetsprocessen eller fråga läraren 

om mer information. Vi tycker att det är viktigt med fördjupningen eftersom det kan väcka 

nyfikenhet och ge utmaning för vissa elever.  
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Skjutmåttet är ett verktyg som presenteras eftersom det är användbart inom många områden i 

hantverksvärlden. Eftersom vi inte känner eleverna sen tidigare visste vi inte om eleverna 

hade kunskaper kring verktyget men av egna erfarenheter tror vi att kunskapen kring 

verktyget var obefintlig. Vi vill ha med lite nya inslag som eleverna inte känner till för att 

kunna observera hur eleverna förhåller sig till nya situationer; väljer eleven att arbeta på egen 

hand eller frågar man en kompis etc. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Det är svårt att introducera pelarborren på ett lättillgängligt i och informativt sätt i kompendiet 

eftersom det är en maskin med många aspekter att ta hänsyn till. Vi resonerar att pelarborren 

används från tidig ålder i träslöjden och vi antar att eleverna kan behärska den men av 

erfarenheter har vi lärt oss att elever lätt blir osäkra kring hela proceduren. Vi väljer därför att 

fokusera på säkeraspekter man bör tänka på vid borrning och observera om eleverna blir 

osäkra får vi i detta skede se hur elever tar sig fram i sin arbetsprocess. 
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Steg 3 är den sista sidan i kompendiet. Den här informationen gäller bara de elever som inte 

fått sin gren att sitta fast i bottenplattan. Vi har dock beslutat oss för att försöka få de flesta att 

genomgå momentet eftersom att ”kila” är en mycket användbar teknik som eleverna kan 

komma behöva använda i framtiden i slöjden. 
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I detta moment får eleven även lära sig om fiberriktning, öva på täljtekniken ytterligare i 

framställningen av kilen och få en förståelse för konstruktion och hållfasthet. 

 

När vi kommer ut till skolan presenterar vi oss och berättar vad vi har för syfte med 

underviningen, intervjuerna och observationerna. Vi förklarar även vilka roller vi har i 

undersökningen. Den som bedriver undervisningen är den som eleverna ska förhålla sig till 

först och främst, men att man gärna får prata med den som observerar och att denne kommer 

röra sig i lokalen och kanske prata med eleverna.  
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Under första lektionen med den klass som använder läromedlet, närvarar inte ordinarie lärare 

men under de resterande tre lektionerna finns hen i lokalerna. Då hen närvarar uppmanade vi 

eleverna och läraren att inte ta kontakt med varandra, vilket efterföljdes. 

Observationerna går till på så sätt att observatören sitter på en stol i anslutning till ingången 

och i närheten av klassrummets enda två arbetsöar, bestående av fyra bänkar vardera. Ibland 

byter observatörens position och sitter i andra delen av slöjdsalen samt rör sig i lokalerna för 

att bland annat observera eleverna i målarrummet och utomhus där de väljer grenar till sitt 

projekt. Observationerna pågår i ca två timmar och 45 minuter per tillfälle och dokumenteras 

för hand i redan färdiggjorda observationsguider. I observationen är vi ute efter vissa 

händelser och de beskrivs i oberoende av vilka elever som var involverade. Utformningen av 

observationsguiden bygger på tidigare erfarenheter från VFU och på syftet av studien. 

Intervjuer med lärarna är mer av ett samtal med frågor som avgör strukturen. Intervjuerna tar 

ca 50 minuter med varje lärare och får oavbrutet förtgå. Alla intervjuer sker individuellt. 

Elevintervjuerna äger rum i textilförrådet, ett stenkast från slöjdsalen, och pågick mellan 15- 

20 minuter. Intervjuaren förklarar inför varje intervju att det varken finns rätt eller fel svar 

samt inleder intervjun med samtal kring eleven och hens intressen för att avdramatisera 

situationen. Vi väljer att elevintervjuerna ska hållas i slutet av den andra lektionen för att 

eleverna ska fått tid till att arbeta med projektet och därför få en uppfattning kring sitt arbete. 

 

Intervjuer och observationer 
 

Genom kontrollfrågorna, se Metod, framkommer det att alla de intervjuade eleverna tycker att 

slöjd är på något sätt tillfredställande; vissa uttrycker att det är roligt och andra att de gärna 

arbetar praktiskt eller/och kreativt. Majoriteten säger att det är tråkigt när eleverna själva inte 

får göra och planera sin egna projekt. Två elever tycker att allt är svårt tills man kan det, men 

det behöver inte betyda att det är tråkigt bara för att det är svårt. Två elever säger att textil är 

tråkigt och tre elever säger att det är tråkigt att mäta, skissa, sandpappra och såga för hand. 

Majoriteten anser att de har lätt att lära sig saker. Vissa av eleverna benämner sig som 

teoretiker eller praktiker men många kan inte svara på varför de har sina kunskaper. Några 

uttrycker att det beror på att det är roligt att slöjda och att det är därför de lär sig och andra 

säger att de har sina kunskaper pga. tidigare erfarenheter eller övning. 

 

 

 

Vad har lärare och elever för tankar kring instruktioner i träslöjdsundervisningen? 

Båda lärarna använder sig av samma didaktiska metoder där den muntliga instruktionen är 

mest använd, och ofta i kombination med att de visar momentet som eleven har svårigheter 

med. Lärare 2 använder sig av skriftliga instruktioner ibland. Det beror mest på om hen 

kommer över instruktioner som är lämpliga i språk och hantverksmässigt för eleverna. Böcker 

används som inspirationskälla av båda lärarnas elever och är inte ett medel för att lösa 

problem. Lärare 1 säger att det är svårt att hitta dugliga och användbara slöjdböcker för 

ungdomar, vissa av böckerna är för barnsliga men många av böckerna är riktade mot vuxna. 

Om Lärare 1 tror en elev kan klara av instruktioner som finns i en bok så kan hen hänvisa 
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eleven till den. Lärare 1 säger också att det är vanligt, av praktiska skäl, att låta elever hjälpa 

varandra. Då får hen tid till att hjälpa andra istället för att instruera samma saker om igen. 

Lärare 1 berättar även att hen använder genomgångar som ett moment för generell 

information och där elever öppet kan diskutera och ställa frågor. 

I elevintervjuerna på fråga 10 När du kört fast vad gör du då? ger entydiga svar. Alla elever 

frågar läraren om hjälp varav tre även kan tänka sig fråga en kamrat. En elev säger att hen bör 

tänka lite själv innan för att försöka lösa problemet men gör det sällan. En annan elev uppger 

att hen tänker själv först men klarar hen inte problemlösningen tar elevern hjälp av 

läraren.Vidare på frågan om de ofta frågar läraren om hjälp uppskattar majoriteten sig själva 

som att de frågar lagom eller lite. Tre av eleverna frågar ofta och det har att göra med att de 

vill ha bekräftelse från läraren om att de gör rätt. En elev uttrycker att det är så lätt att fråga 

om hjälp och jobbigt att göra fel och måste börja om, så hen frågar läraren oftare på grund av 

det. 

Men vad tycker eleverna om lärarens instruktioner. Är det lätt för eleverna eller har de 

svårigheter att ta till sig det läraren säger? En elev menar på att det beror på läraren. Om 

läraren är för kompetent är det svårare att förstå vad hen menar men har läraren mindre 

ämneskunskaper är det lättare. En elev uppger att det är lätt, två elever säger att det är lätt 

ibland och fyra av åtta säger att det är lätt om läraren också visar hur hen menar. 

Tre av eleverna som uppger att det är lätt att förstå läraren när läraren visar går i klassen som 

arbetar med kompendiet och två av de elever som inte arbetar med läromedlet säger att det är 

lätt ibland. 

 

Tabell 2 

Är det lätt eller svårt att förstå läraren?

0 1 2 3 4 5

Ibland

Lätt när läraren visar

Lätt

Beror på läraren

Antal elever

Elever 8st

 

I observationerna ser vi att elever tar kontakt med varandra och att det bidrar till deras 

arbetsprocess och slöjdarbete. Vi dokumenterar att det sker på olika sätt. Anledningarna till att 

eleverna tar kontakt är för att de arbetar på samma moment och vill ta hjälp av varandra i hur 

de ska fortsätta arbetet. En elev som arbetar på ett moment som en annan elev ska påbörja, 

söker upp den som ligger före i arbetet, söker estetiska råd och perspektiv, vill visa upp sin 

produkt. I väntan på läraren kan elever söka upp varandra för att se hur det går i arbetet. I 

klassen som arbetar utan läromedel har mer kontakt med varandra än klassen som arbetar med 

läromedelet.  
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De gånger läraren tar kontakt med eleverna är när han ser att eleverna gjör uppenbara fel i 

utförandet av hantverket och vill hjälpa eleven med praktiska lösningar, som hur man spänner 

fast sitt ämne i bänken exempelvis. Läraren tar även kontakt med eleverna för att fråga hur det 

går med arbetet. 

De gånger som eleverna söker kontakt med läraren är lite olika. Vissa söker bekräftelse på att 

de är på rätt väg i arbetet, andra vill överlägga estetiska uttryck. Majoriteten av båda klasserna 

har inte arbetat med skjutmått tidigare (ett mätverktyg, se kompendiet) och det är ett nytt 

inslag i deras slöjdande. Det är vanligt att elever försöker använda det utan att fråga om hjälp 

men det är även många som frågar läraren hur det ska användas. 

I båda klasserna är det vanligast att elever tar kontakt med läraren gällande 

konstruktionsfrågor. De som arbetar med kompendiet tar kontakt med läraren då de står inför 

en konstruktionsfråga som inte går att söka i kompendiet. Oftast handlar det om hur stor 

bottenplattan ska vara i förhållandet till höjden på grenen. I klassen utan läromedel tar 

eleverna mer kontakt gällande tekniska frågor än den andra klassen. Det är även vanligare att 

läraren tar kontakt med eleverna gällande teknik och konstruktion i gruppen utan läromedel. 

Läraren tar aldrig någon kontakt med eleverna angående estetiska perspektiv. 

Om vi då går till fråga 14 om eleverna får vänta länge på läraren så upper två av fyra som 

testat läromedlet att de får vänta länge på läraren, medan tre av fyra som arbetar utan 

läromedel tycker det tar lång tid att få hjälp av läraren. 

Under observationerna sitter några av eleverna sysslolösa.. I klassen med läromedel sitter två 

elever och pratade i över en timme. En elev i samma klass väntar på att färgen ska torka men 

börjar arbeta på ett armaband under tiden som det torkade. 

I klassen som arbetar utan läromedel är det två elever som suttit sysslolösa under en längre 

tid. En elev har svårigheter med täljningen och tar längre pauser i arbetet. Den andre eleven 

väntar på att limmet ska torka. Hen sitter en stund vid sin bänk och gör inte så mycket men 

efter en stund börjar hen hjälpa sina kamrater och finslipar på sin produkt i den mån hen kan.  

 

Hur tänker och agerar eleverna i förhållande till kompendiet? 

I klassen utan läromedel har läraren svårt att hinna med alla elever (trots att den här klassen är 

tre elever färre än den andra klassen vid båda tillfällena). Vid flera tillfällen ber hen elever 

som frågar efter hens hjälp att ta kontakt med elever som gjort momentet tidigare.  

Den första lektionen i klassen med läromedel hänvisar läraren sällan till kompendiet vilket 

leder till att läromedlen inte användes särskilt mycket. Vissa av eleverna bläddrar dock 

igenom kompendiet under lektionen. En elev exempelvis läser i kompendiet och börjar sedan 

arbeta men de flesta läser i läromedlet i uppstart av lektionen och i avslutet. När läraren under 

resterande tid i undersökningen hänvisar eleverna till kompendiet används det mer frekvent än 

tidigare. Under genomgången sitter de flesta och läser i kompendiet och tittar upp i jämna 

mellanrun när läraren pratar och demonstrerar ett moment. När hen ställer kontrollfrågor och 

ingen kan svara ber hen dem söka i kompendiet. Det gör eleverna och en elev svarar på 

frågan. 

Det är många av eleverna som använder kompendiet under lektionen vid andra tillfället. En 

elev frågar läraren om hjälp men avbryter sig själv genom att säga att hen själv kan hitta 
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informationen i läromedlet. Hen går tillbaka till sin arbetsbänk och läser i kompendiet. En tid 

senare frågar hen läraren om hjälp. 

I en fråga i elevintervjuen målas det upp för den intervjuade att det finns böcker som förklarar 

hur eleven ska gå vidare när hen kört fast i sitt arbete. Skulle de tänkas använda en sådan bok? 

De elever som arbetar med vårt läromedel säger att de vill fråga läraren först, varav två skulle 

titta i boken om läraren bad dem. Anledningen till att de vill fråga läraren istället för att titta i 

boken är för att det går snabbare att fråga läraren. De elever som inte arbetar med läromedlet 

säger att de skulle använda boken eftersom de tror att det går snabbare än att vänta på läraren. 

Två uppger att de även skulle vilja fråga läraren. 

En av fyra elever som intervjuats tycker kompendiet är onödigt. Hen hade hellre fått 

informationen i läromedlet berättat för sig och tycker att genomgången räcker för hens del. 

Eleven sägar dock att hen använde kompendiet under lektionen men tycker att det var lättare 

att förstå läraren. De andra eleverna tycker det var enkelt att förstå innehållet i kompendiet 

varav två uppger att de arbetat med det under lektionen. Två elever säger att det var en bra 

känsla att arbeta självständigt med läromedlet (av vilken en av dem säger sig vara för lat att 

använda det) och tre säger att det kan vara bra med likande kompendium i slöjden. En elev 

uppger att den teoretiska delen känns onödig att kunna eftersom man kan söka på internet om 

man vill veta något.  

Det är en elev som kom sent till den första lektionen och går i klassen med läromedlet. 

Läraren tar hen åt sidan och förklarar vad som hänt under tiden hen varit borta och ger eleven 

kompendiet så hen kan läsa på det hon missat. Efter en tids läsning påbörjar hen sitt arbete. 

 

Har elever och lärare samma syn på hur en ”bra” elev respektive lärare är i slöjd? 

Båda lärarna anser att eleverna inte förstår vad det är som förväntas av dem inom ämnet slöjd. 

Läraren 1 betonar att det är upp till eleverna att förstå kursmålen. Hen säger bland annat att 

vissa elever verkar ha knäckt koden för hur de ska få höga betyg medan vissa andra inte har 

förstått. Både Lärare 1och Lärare 2 säger att en del kursmål är luddiga och det kan göra det 

svårt för eleverna att förstå vad som förväntas av dem. Lärare 2 menar att vissa delar av 

kursplanen kan vara svåra att synliggöra för eleverna genom enbart praktiskt arbete. Hen har 

bl.a. därför introducerat en skriftlig uppgift där eleverna ska hitta ett slöjdföremål i hemmet 

eller på annat håll och fundera kring hur den har gjorts, vilka verktyg man kan ha använt för 

att göra föremålet, tillhör föremålet en annan kultur och vad har slöjdföremålet för betydelse 

för eleven etc. Lärare 2 säger att det är svårt att kunna mäta elevers kunskaper i dessa delar av 

kursplanen genom den traditionella praktiska undervisningen, mästarlära. Hen tycker därför 

det är nödvändigt att eleverna får göra en skriftlig hemuppgift som hen senare kan betygssätta. 

Vissa av eleverna protesterade mot uppgiften med anledningen att man i slöjd inte ska skriva 

uppsatser utan enbart arbeta med kroppen dvs praktiskt. 

Båda lärarna tycker också att det är viktigt att prata med eleverna om kursmålen. Lärare 1 vill 

även att eleverna ska göra en planering av sitt arbete som innefattar kursmålen. Hen går 

igenom målen med eleven vid momentet. Lärare 2 brukar berätta för eleverna vad det är som 

förväntas av dem. Exempelvis om de ska göra en låda så kan hen berätta att det är 

noggrannhet och precision som räkans. Hen har kopior på kursplanen eftersom det är tydliga 

mål och de är uppstrukturerade. Det svåra för eleverna är att förstå hur de ska bearbeta målen 

och Lärare 2 säger att det visserligen är hens sak att hjälpa dem men hen tycker det är svårt. 
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Lärare 2 och Lärare 1 har relativt likanande uppfattningar kring hur en bra elev är på slöjden. 

Deras perspektiv på en sådan elev kan sammanfattas med att eleven nödvändigtvis inte ska 

kunna allt men ska våga sig fram och utmana sig själv men inte vara helt oberoende av 

läraren. 

Eleverna har en lite annorlunda uppfattning än lärarna om hur en bra elev är på slöjden. Fyra 

av åtta elever tycker även att en bra elev är hjälpsam mot sina klasskamrater. Fyra av eleverna 

tycker att hantverksskicklighet kännetecknar en bra elev, som de för övrigt delar med lärare 

Lärare 1. Tre av eleverna uttalar även att en sådan elev jobbar hårt. Andra attribut som 

eleverna tar upp men som bara förekommer en eller två gånger i intervjuerna är: noggrannhet, 

bra resultat, har fantasi, lyssnar, drar lärdomar av tidigare erfarenheter, följer instruktioner, 

tålamod. 

Nedan följer en tabell över hur lärarna respektive eleverna svarar i intervjuerna om hur en bra 

elev är på slöjden.  Fyra av elevernas svar på vad en bra elev har för attribut matchar lärarnas 

sju. 

 

Figur 1

En bra elev enligt lärarna: En bra elev enligt eleverna: 

Utmana sig i sitt skapande  

Vågar be om hjälp  

Egna idéer Bra fantasi 

Hantverksskicklig Hantverkskicklig 

Inre drivkraft som leder till självständighet Tålamod/ jobbar hårt 

Behöver inte kunna allt, vågar experimentera Drar lärdomar av erfarenheter 

Analytisk/ vågar tänka själv  

 Hjälper sina kamrater 

 Får bra resultat 

 Följer instruktioner/ lyssnar 

 

På frågan vad lärarna vill utveckla i sin undervisning svarar Lärare 2 och Lärare 1 lite olika. 

Lärare 2 vill hitta fler typer av instruktioner. Hen upplever att hen i undervisningen ger 

instruktioner inför ett moment men eleverna kommer inte ihåg vad hen sagt eller så lyssnar de 

inte. Läraren tror att eleverna vet att de kan få hjälp senare om de frågar hen, därför lyssnar de 

inte på när hen exempelvis har en genomgång. Lärare 1 har andra mål. Hen vill utvecklas 

pedagogiskt och hitta en balans mellan styrda- respektive självvalda projekt. Hen har upplevt 

en splittring i hur eleverna vill arbeta. En del vill att läraren ska komma på vad de ska göra 

och andra vill tänka helt fritt. När eleverna i intervjuerna får tänka fritt om vad som är bra 

respektive dåligt med slöjden är det tre elever av åtta som säger att det som är bra med slöjden 

är när det får jobba med egna projekt. Lärare 1 tycker att en bra lärare inom slöjämnet först 



42 

 

och främst har ämneskunskaper men det är även viktigt att hen är pedagog. Lärare 2 tycker att 

en bra slöjdlärare är strukturerad i de instruktioner som ges och att slöjdsalen har bra ordning. 

Hen anser att alla vinner på det.  

 

Tabell 3 

Attribut som beskriver en bra lärare

0 1 2 3 4

kompetent

tålamod

snäll

ger bra instruktioner/visar hur man gör

Antal elever & lärare

Lärae

med kompendium

utan kompendium

 

Analys 
 

Sammanfattningsvis har vi funnit att elever och lärare har olika syn på instruktioner. Medan 

eleverna uppger att de har lätt att förstå läraren så uppger en lärare att eleverna har svårigheter 

med att minnas vad som sägs under genomgångarna och att läraren ofta får upprepa 

momentbeskrivningarna. Den andra läraren uppger att hen vill utvecklas pedagogiskt och en 

stor del av det pedagogiska uppdraget är just att vidarebefordra information d.v.s. ge 

instruktioner. 

Majoriteten av eleverna tycker att kompendiet är bra och kan tänka sig att arbeta med likande 

kompendium i andra delar av slöjden. För att eleverna ska använda kompendiet behöver de bli 

påminda av läraren av att just använda det och ju längre tiden går av slöjdlektionen desto 

bättre blir eleverna på att använda kompendiet. Majoriteten av eleverna som blir intervjuade 

säger att det är positivt att jobba med kompendiet eftersom de kände sig självständiga. 

Lärare och elever har olika syn på hur en bra elev är på träslöjden. Det finns dock vissa 

attribut som lärare och elever är överrens om. 

Tillförlitligheten kan brista på vissa ställen undersökningen eftersom studien till stor del 

bygger på att introducera ett läromedel i en klass för att sen bedöma konsekvenserna; klassen 

som observerats i användandet av läromedlet har aldrig arbetat på detta sätt i slöjden och inte 

heller vi som genomfört undervisningen. Tillförlitligheten påverkas alltså av hur och hur 

mycket läromedlet får ta plats i undervisningstillfället samt vanan att inkludera det i 

undervisningen. 
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Likväl är tillförlitligheten osäker i observationerna. Slöjden har en bullrig miljö orsakat av 

slammer med verktyg och där elever även får ta stort talutrymme. Det kan därför vara svårt 

som observatör att höra vad som sägs. Vi har därför ägnat så mycket som sex timmars 

observation till varje klass för att få tillförlitligare resultat. 

 

Diskussion 
 

Kompendiet 
 

Under den första lektionen vi har med klassen som använder sig av kompendiet upptäcker vi 

att även om det är vi som skapat kompendiet och vill inkludera det i undervisningen är det 

svårt att arbeta på ett sätt som vi inte är vana vid. Jimmy som håller i undervisningen har svårt 

att inkludera kompendiet och det tar lite tid att komma in i ett arbetssätt som inkluder en ny 

artefakt. Eleverna som också är nya med kompendiet använder sig knappt av det till en början 

men när Jimmy tillslut börjar förstå hur han ska förhålla sig till kompendiet och får vanan att 

påminna eleverna om att söka information i momentbeskrivningen, går det mycket bättre. Han 

blir enligt det sociokulturella perspektivet samspelt med föremålet genom att få kunskaper om 

det. Ur det sociokulturella perspektivet är kunskaper något som man använder sig av i 

vardagen, det är inte något som en människa har.
119

 Bara för att Jimmy har kompendiet och en 

föreställning kring hur han ska använda det har han inte kunskaperna i hur han ska använda 

det. Kunskaper är något som man är bekant med och kunskaper bygger på tidigare 

erfarenheter. Under den andra och sista lektionen har även många av eleverna blivit samspelta 

med kompendiet. En elev avytert exempelvis sig själv när hon frågar läraren om hjälp och 

utbraster att hon själv kan söka svaret i kompendiet. Hon går tillbaka till sin arbetsbänk och 

läser i kompendiet. 

Kompendiet har aldrig haft som syfte i att stå för sig själv utan är ett kompliment till 

undervisningen. Det finns enligt Säljö fördelar och nackdelar med text. Nackdelen kan vara 

att i text kan författaren inte påverka hur mottagaren, den som läser, uppfattar informationen. 

Han säger att det är bra att text kompletteras med bilder eftersom det gör att det vi skriver blir 

mer begripligt. Bilder är en viktig del i vårt lärnade och har en betydande roll för vårt 

meningsskapande, säger Säljö.
120

 

Fördelen med att eleverna får ett var sitt kompendium är att informationen är bestående. 

Eleverna kan när som helst ta fram den information de behöver veta. Säljö säger att det är 

viktigt att skapa situationer där människor kommer i kontakt och blir förtrogna med artefakter 

i form av symboliksa system och fysiska redskap.
121

 Vi tror att arbeta med 

momentbeskrivningar, kompedier, stärker elevers tilltro till sig själva och sitt skapande, att de 

utvecklar förtogeneheter i att utläsa arbetsinstruktioner och termenologi, arbeta teoretiskt och 

praktiskt sida vid sida samt bygger upp förtroende till att söka nya kunskaper i form av text på 

annat håll. Säljö säger att läroboken är en textgenre och beskriver fenomen utifrån termer och 

begrepp som kan hjälpa eleven med vad som utmärker lärande. Läromedlet är alltså ett 

resultat av miljön och skapar också villkoren för lärandet. 

                                                 
119

 Säljö, Roger. (2000). 
120

 Säljö, Roger. (2010). 
121

 Säljö, Roger. (2000). 



44 

 

Säljö inkluderar även bilden som något centralt och betydelsefullt. Texter och bilder används 

som komplement till varandra i dagliga samtal och i lärandesituationer.  Säljö menar på att ”vi 

behöver både text och bild som redskap. Vi talar och skriver om bilder, och vi använder bilder 

för att det vi säger och skriver ska bli begripligt.”
122

 Vi lever i en värld där bilden är en viktig 

del i vårt lärande och har en betydande roll för vårt meningsskapande. 

Att inkludera lärobokens roll i studien tycker vi är väsentligt eftersom vi själva har skapat ett 

läromedel och vill inkludera betydelsen av att arbeta med text och bild i ett annars ansett 

praktiskt ämne. 

Båda lärarna är överrens om att många av eleverna inte förstår vad som förväntas av dem. 

Eleverna och lärarna har även olika syn på vad en ”bra” elev är. Att arbeta med kompendium 

som vi gjort kan leda till att eleverna förstår bättre vad de ska fokusera på och eftersom 

momenten i kompendiet är baserade på kursplanen kan det vara lättare för läraren att bedöma 

eleverna när kompendiet har en tillförlitligt betygsgrund. 

 

Intervju och observation 
 

Det framkommer av resultatet av undersökningen att lärare och elever har olika syn på vilka 

attribut en ”bra” elev har. Lärarna påpekar även att de inte tror att eleverna vet vad som 

förväntas av dem eftersom kursmålen är luddiga samt anser lärarna att det är svårt att 

tydliggöra dem för eleverna. Det kan därför finnas elever som lägger fokus på mindre 

väsentliga moment eller som i alla fall inte förstår vad eller varför de ska lära sig något. 

Exempelvis värderar eleven ett bra resultat men kan inte reflektera över sin arbetsprocess. 

Slöjden syfte är bland annat att undersökningen ska bidra tillatt eleverna utvecklar 

förtrogenhet med termer som beskriver arbetsprocesser, verktyg och estetiska uttryck. 

Om nu lärarna upplever att eleverna inte förmår att arbeta mot kunskapsmålen kanske det inte 

räcker med att prata om kursmålen. Det tyder på att det krävs andra format på hur elever ska 

kunna arbeta efter slöjdens syfte och mål. Kernell säger att elever som inte förstår vad som 

förväntas av dem kommer att arbeta efter det synbara.
123

 Exempelvis säger vissa elever i 

intervjuen att det är viktigt att hjälpa andra och lärarna säger att de uppmanar dem att göra så. 

Det finns inget i slöjdens kursmål som talar om vikten att vara hjälpsam mot andra men det är 

ändå något eleverna värderar. Samtidigt kan det vara bra för eleverna att hjälpa varandra ( till 

viss del men det får inte gå så långt att de försakar sitt eget arbete). Utifrån den sociokulturella 

teorin är samspelet mellan människor en viktig del i lärandet. Elever emellan kanske förstår 

varandra bättre språkmässigt, som en elev sa tidigare om att det kan vara svårt att förstå någon 

som är väldigt kompetent. Eleven som hjälper sin klasskamrat får även pröva och repetera 

sina kunskaper vilket är av värde för att kunna utveckla sina kunskaper till förtrogenhet. 

Kanske finns det i situationen ett tillfälle för att exempelvis redogöra arbetsprocessen. Utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att lärarna kanske inte förmedlar kunskapsmålen 

på elevernas nivå, vilket betyder att eleverna inte har utvecklat de psykologiska/språkliga 

redskap som de behöver för att tolka styrdokumenten. Kernell talar om liknande perspektiv, 

att läraren har i uppgift att se ur samma perspektiv som eleverna.  Det ligger på lärarens 

ansvar att se ur elevernas synvinkel när eleverna exempelvis stöter på hinder och att det är 

lärarens ansvar att eleverna förstår.  För att komma dit krävs det även fungernade relation 
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lärare och elever emellan. Samtidigt som eleverna ska förstå vad som förväntas av dem, ska 

de även utveckla sig inom hantverket.
124

 Med andra ord använda sig av och utveckla 

förståelsen och användningsområdena för de artefakter som slöjden erbjuder. 

En annan konsekvens av att elever inte förstår delar av undervisningen är det som Cederblad 

menar på, att elever som inte förstått vad exempelvis en genomgång handlar om får gissa sig 

till kunskaper eller så hamnar de efter i arbetet på grund av att de behöver hjälp i efterhand för 

att förstå vad läraren gått igenom.
125

 

Båda lärarna använder sig ofta av muntliga instruktioner i samband med att de visar hur 

arbetet utförs. Eleverna tycker det är enkelt att förstå när läraren demonsterar arbetet. I 

mästarläran talar man just om att ett lärande sker genom observation, imitation och 

igenkännande. Det krävs även en öppenhet i praxisgemenskapen som kan leda till medverkan 

i problemlösning.  

Lärare 2 säger i intervjuen att det är vanligt att eleverna inte förstår eller lyssnar på 

instruktionerna hen ger men det framkommer inte i vilka situationer hen menar. Är det när 

läraren  presenterar ett moment i storgrupp eller individuellt? I en genomgång för hela klassen 

kan det vara så som Cederblad säger att elever inte ser allt vad som demonsteras eller att de 

tappar koncentrationen för att det tar för lång tid. Det kan även betyda att i en stor grupp så 

försvinner öppenheten och tryggheten i den så kallade praxisgemenskapen eftersom det kan 

vara känsligt att exponera sig för andra elever om att man inte förstår.
126

 Om nu eleverna inte 

förstår instruktionerna i sammanhang där det bara är en elev med en lärare, kan det betyda så 

som Säljö menar att eleven ska lösa problem och utveckla en viss färdighet där det finns ett 

färdigt svar. Eleven ska ta sig fram på rimliga och relevanta sätt och inte hitta på allt för 

utsvävande lösningar. Exempelvis används vinkelhaken för att kunna dra ett rakt streck över 

brädan, att ta en vanlig linjal för ändamålet är inte korrekt. 

Bernt Gustavsson säger att kunskap behöver knytas samman med tidigare kunskaper som 

individen redan har och det är en god idé att lyssna av vad individerna har för uppfattningar 

inför ett moment. Det är viktigt att börja där eleven är, enligt Gustavsson, eftersom ett intresse 

för det man arbeter med leder oftast till djupinlärning. Många gånger bygger undervisningen 

inte på elevernas tidigare kunskaper utan momenten är kanske helt främmande. En elev 

uttrycker exempelvis att anledningen till att hen kan så mycket är på grund av att hen byggt 

mycket kojor och har därför mycket erfarenheter. Man kan resonera att eleven har övat på att 

hammra, såga, tänkt på hållbarhet och konstruktion, tagit lärdom av misstag och lyckosamma 

lösningar och med tiden utvecklat tyst kunskap, kunskaper som hen vidare tar med in i slöjden 

och andra delar av livet, såklart.
127

 Bernt Gustavsson säger att de sätt vi tolkar och förstår 

problem samt hur vi söker lösningar kommer från varaktiga traditioner och våra tidigare 

erfarenheter.
128

 Kanske är det just här problemet ligger för båda lärarna, att svårigheterna 

Lärare 2 har med att eleverna inte tar till sig kunskaperna är för att innehållet eller/och språket 

som förmedlar instruktionerna ligger för långt bort för eleverna. Att det finns för stort glapp 

mellan elevernas erfarenheter och det Lärare 2 vill att det ska ta till sig. 

Båda lärarna och de intervjuade eleverna säger att eleverna använder böckerna på slöjden som 

enbart inspirationskällor. Säljö menar att läroboken är viktig eftersom den i sig förmedlar den 
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kultur och miljö som skolämnet har.
129

 I kompendiet vi framställt används rätt terminologi på 

tekniker och verktyg, ett språk- och arbetsmoment som är anpassat till en viss ålder. Frågan vi 

ställer oss är hur pass mycket av skolkulturen och miljön de vuxna hantverksböckerna tillför 

eleverna. Genom att inte ha moment- och ålders anpassade läromedel går kanske en viktig del 

av ämnet förlorat. 

I elevintervjuerna är det några som säger sig vara teorietiker eller praktiker. I ett ämne som är 

praktiskt kan det vara bra att introducera teorin i form av text och inte bara överföra 

information muntligt. Kernell talar även om den goda lärandemiljön som inte bara inriktar sig 

på en metod eller några elever vilket slöjdundervisningen kanske inte uppfyller på många 

skolor med tanke på den hårt inbitna mästarläran.
130

 Merleau-Ponty säger också att det inte 

riktigt går att separera det teoretiska från det praktiska utan att de båda fungerar tillsammans. 

Utan teorin om ett arbetsmoment är det svårt att praktiskt genomföra momentet på rätt sätt. 

Teori och praktik fungerar tillsammans.
131

 En av de intervjuade eleverna som arbetar med 

kompendiet säger att hen tycker att teori är onödigt att kunna i slöjden eftersom hen kan kolla 

upp informationen på exempelvis internet om hen någon gång ska bygga något. Hen har en 

poäng med att det på internet finns en uppsjö av information och är man källkritisk kan man 

hitta många bra idéer och tillvägagångssätt. Men frågan är hur pass kunnig man blir om man 

aldrig tränar på att omsätta det teoretiska till praktik.  

Vidare skulle majoriteten av eleverna först och främst fråga läraren om hjälp när de kör fast i 

arbetet, några skulle kanske fråga en elev om hjälp och en elev sa att hen först tänker igenom 

problemet innan hen frågar om hjälp. Istället för att eleverna ska behöva sitta och vänta, och i 

värsta fall börja störa de andra eleverna eller börjar spring omkring i verkstaden, vill vi se om 

eleverna kan bli mer självgående i att komma på en lösning själv, eller som vi försökt göra, 

skapa ett kompendium som beskriver tillvägagångssätt. Fem av åtta elever uppger att de 

generellt på slöjden får vänta länge på läraren. Vad nu all den här väntan beror på är svår att 

svara på. I de klasser vi varit med har elevantalet varit lågt och kan inte bero på det som 

verksamma lärare menar på, att elevantalet är för högt. Kanske finns det hos eleverna en 

rastlöshet eller otålighet som leder till att de inte förmår att sitta stilla och fundera över 

problemet som uppstått. En elev uppger att hen borde tänka själv först men gör det inte, utan 

frågar läraren istället. Cederblad säger: 

Elever vill ofta ha korta svar, ”gör-så-här-svar”, för att snabbt kunna fortsätta 

arbeta. Medan läraren vill göra eleverna självständiga och försöka få dem att 

förstå problemen mer djupgående.
132

 

På frågan om eleverna skulle använda sig av liknande kompendier som kan hjälpa dem att 

lösa problem skulle majoriteten fråga läraren först och inte använda sig av skriftliga 

instruktioner. Två elever tycker att det går snabbare att fråga läraren istället för att titta upp 

förklaringen i en bok och en annan elev säger att hen är för lat för att kolla upp svaret i en 

instruktionsbok när det finns en lärare som ha alla svaren. Ändå har hälften av de intervjuade 

arbetat med kompendiet under lektionens gång och uttryckt att det är en bra känsla att få 

arbeta självständigt. Anledningen till att de inte skulle använda en bok beror kanske just på 

formuleringen av frågan. Vi hade under intervjun pratat om kompendiet och eleverna är 

positivt inställda till det. Men när frågan kom om de skulle använda en bok kan de ha fått en 

annan uppfattning om hur det skulle gå till. Exempelvis har klassen som arbetar med ett 
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kompendium ett exemplar var på sin bänk. Kompendiet är utarbetat att passa just produkten 

eleverna arbetar med. Deras uppfattning kring en bok skulle kunna vara att de måste hämta 

boken från ett annat rum, bläddra i boken för att hitta rätt sida som beskriver just deras 

problem och sen utläsa hur de ska ta sig genom momentet. Kanske hade vi fått ett annat svar 

om frågan hade inkluderat ordet kompendium istället för bok. 

Klassen utan läromedlet uppger att de skulle ta hjälp av en instruktionsbok om det fanns på 

skolan. Anledningen till detta är att det skulle gå snabbare. Den här klassen har inte provat på 

hur det är att arbeta med kompendium och kan därför inte se nackdelarna med en 

instruktionsbok som klassen med kompendiet kan göra. Den här klassen anser även att de får 

vänta länge på läraren men behöver samtidigt mer handledning av läraren samt frågade de 

varandra om hjälp frekvent under lektionen i jämförelse med klassen som arbetar med 

läromedlet. Anledningen till skillnaderna mellan klasserna är inte självklara. Vi skulle enklet 

vilja påstå att anledningen till att klassen som arbetar med läromedlet är mer självständiga just 

på grund av kompendiet men det finns andra aspekter till varför det kan finnas skillnader. 

Exempelvis att klassen utan läromedel har en stark sammanhållning som gör att de gärna 

involverar sig i varandras arbetsprocesser och därför  hjälper varandra eller att de inte hade 

samma förkunskaper som de andra eleverna i den andra klassen. 

Eleven som kom försent säger efter lektionen att kompendiet var bra för hen som missat så 

mycket i början. Med kompendiet kan hen snabbt komma ikapp de andra men även vara mer 

självgående än om hon inte haft kompendiet. Läraren kan koncentrera sig på de andra 

eleverna samtidigt som eleven som kom försent fick den information hen behövde. 

Illum och Johansson säger att det kan vara svårt att bedöma hela arbetet i slöjd. 

Lärandeprocessen blir inte lika synlig som arbetsprocessen och själva resultatet.
133

 Lärare 2 

vill att eleverna ska skriva ner sina tankar kring ett slöjdföremål eftersom han upplevde att det 

är svårt att nå och få tillgång elevernas arbetsprocess. Kanske borde slöjdlärare inkludera fler 

skriftliga, muntliga och kanske lägga fokus på andra medier för att låta eleverna få lära sig att 

förstå lärandeprocessen men även att synliggöra den för bedömning. Att dela med sig av sin 

lärandprocess till andra elever är också av en av den sociokulturella teorins byggsten. Säljö 

talar om att det verbala språket är ett väldigt kraftfullt redskap som kan kommunicera 

kunskap. Vi kan låna andras kunskaper genom att höra deras misstag och framgångar, få 

inspiration om tillvägagångssätt och växla kunskaper mellan varandra. Det krävs även övning 

att analysera sin lärandeprocess. Majoriteten av eleverna som intervjuades förstår exempelvis 

inte varför de hade kunskaper om trähantverk, eller varför de vet saker på slöjden. Är det så 

att eleverna har sån pass rutin inom ämnet att det på något sätt kan ses som tyst kunskap, som 

Gransjö talar om. Tyst kunskap är inte samma som dold kunskap men den tysta kunskapen är 

svår att ifrågasätta eftersom det är kunskaper som går på automatik, eller som Gransjö säger, 

rutin. Kan det även vara så att de elever som inte kan svara på varför de kan en hel del 

moment på slöjden inte har lärt sig reflektera över sin lärandeprocess. De vet helt enkelt inte 

att de har lärt sig något för att de inte fått möjligheter till att analysera den för sig själv och för 

andra.
134

 

 

Tankar och reflektioner 
 

                                                 
133
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134
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En större generalisering blir svår att genomföra eftersom undersökningen enbart varit på en 

skola och är gjord i liten skala. Det hade varit av intresse att forska vidare om samma ämne 

men i en mycket större omfattning. Samtidigt kan det vara svårt i en fortsatt studie att göra 

några stora generaliseringar eftersom varje skola har olika förutsättningar exempelvis 

elevantal, hur arbetsmiljön ser ut, hur slöjdsalen är uppbyggd gällande verktyg, material, 

maskiner, om lärarbyten etc. Därför anser vi att man enbart kan göra en generalisering till den 

specifika skola undersökningen är utförd på även om man kanske kan se liknande 

förhållanden skolor emellan.  

Tillförlitligheten är hög i studien efetrsom all data vi samlat in för de olika metoderna har 

skett på samma sätt; förutsättningarna för elevintervjuerna har varit lika och detsamma gäller 

för lärarna. Förutsättningarna för observationerna har även varit av samma karaktär. 

Vi fick nya insikter under arbetet med studien och många resultat som vi faktiskt inte hade 

väntat oss. Detta ledde till att vi fick en hel del nya tankar kring vårt arbete som blivande 

lärare men även för fortsatt forskning. Något som förvånade oss i studien var den tid som vi 

ägnade åt att framställa kompendiet. Som lärare finns inte den tid att avsätta till produktion av 

liknande kompendium. Vi hade i och för sig inte heller vanan att skapa momentbeskrivningar 

och ju fler man gör desto snabbare går det säkerligen. Vi tror att det ändå kan vara bra för 

både lärare och elever att bedriva undervisningen med hjälp av kompendium och att det 

långsiktigt kan vara värt att lägga ner möda på att framställa dem. Man skulle även kunna gå 

ihop fler slöjdlärare, från exempelvis samma region eller genom en hemsida, och på så sätt 

öka effektiviteten men framför allt att tillsamanns utvecklas genom att byta idéer och 

kunskaper. 

Vi hade inte heller räknat med att det tar en viss vana för att introducera idén om kompendiet 

för både sig själv som lärare men det är även ett nytt arbetssätt för eleverna. Det är bland 

annat detta som hade kunnat vara intressant att titta på om man kunnat göra eb undersökning 

under en längre period.  

Problematiken med att framställa ett kompendium av detta slag är inte enbart att det krävs en 

hel del tid utan även att det är svårt att formulera sig på ett sådant sätt att alla ska förstå 

innehållet. Vi vet inte vad eleverna har för förkunskaper därför är vi noggranna med ta med 

alla moment och förklara så tydligt vi kan. Detta var även något som vi fick svar på i vår 

undersökning, där en elev anser att erfarna och rutinerade lärare är svårare att förstå än en 

lärare med mindre erfarenhet. Med detta påstående kan man undra om lärarens pedagogiska 

kunskaper går förlorade med tiden eller hen bara glömmer bort hur det var att vara nybörjare. 

 

 

Fortsatt forskning 
 

Det finns mycket man kan titta på i den fortsatta forskningen. Det hade varit intressant att 

göra en större studie för att jämföra hur läromedelssituationen ser ut mellan olika skolor i 

slöjdämnet samt se hur elever skulle uppfatta att arbeta med andra momentanpassade 

kompendium. Det skulle även vara intressant att se ur lärares perspektiv, hur de skulle 

uppfattat att arbeta med liknande kompendium. 

En av eleverna som arbetade med kompendiet uttrycker att det kompendiet var onödigt och vi 

blir nyfikna på varför. Kan det vara så att elevn rent av har läs- och skrivsvårigheter och hade 
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svårigheter med att ta till sig det skriftliga eller förstod hen inte hur hen skulle använda det. 

En större studie under samma tema som sträcker sig över en längre period kanske skulle leda 

till att eleverna börjar lära sig att arbeta med kompendium och resultaten skulle kanske bli av 

annan karaktär. 

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i ”hur ett lärande sker på bästa sätt” i slöjden. 

Vi tror inte att det finns bara ett sätt att bedriva undervisning på men vi är undrande om 

huruvida slöjdundervisningen kan bedrivas på andra sätt än den dominerande mästarläran. En 

annan aspekt vi finner intressant är hur elever uttrycker sig vara teoretiker eller praktiker. Vi 

skulle vilja undersöka om dessa elever uppfattar slöjdundervisningen på olika sätt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

                                                                                  Tillfälle:                     Datum:               

Intervjuguide 

- utan läromedel 

 

 Introduktion dvs. samtal. Vad är ditt bästa skolämne? Vad är det som är så roligt 

med…? Hur kom det sig att du valde idrottsprofil? Etc. 5 min 

 Förklara vad studien är och vad hon har för rättigheter. (Ingen, inte Tobias heller, 

kommer att få reda på vad just du har sagt) 

 Följdfrågor skrivs ner med svaret 

 Viktigt att påpeka att om hon inte förstår frågan så är det tillåtet att fråga vad som 

menas. 

 

1. Hur tycker du att det är att ha slöjd? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Finns det något som är bra? Dåligt? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Hur är en bra elev i slöjden? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Hur är en bra lärare? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Finns det något i slöjden som är svårt? Tråkigt? Vad kan det vara? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Har du lätt för att lära dig nya saker? Vad kan det bero det på? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Tycker du att du kan mycket på slöjden? Vad beror det på? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Har du lärt dig något om dig själv på slöjden?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Vad skulle du vilja lära dig mer om i slöjden? Hur kan du lära dig det? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. När du kör fast vad gör du då?........................( Tittar du någon gång i slöjdens 

böcker för att få hjälp?) 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Om det fanns böcker som kunde hjälpa dig att förstå hur du ska jobba när du 

kört fast, skulle du använda en sådan bok? Berätta hur du tänker? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Känner du dig självsäker i slöjden? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

13. Vet du oftast hur man ska göra på slöjden eller frågar du ofta om hjälp? Berätta 

vad du tror det beror på. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. Tycker du att du får vänta länge på att få hjälp av läraren? (OM JA) Vad tycker 

du om det? Vad gör du under den tiden? (OM NEJ) Gå vidare. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. Har du lätt att förstå när läraren förklarar hur du ska göra? Vad är det som är 

lätt/vad är det som är svårt? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Tillägg 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bilaga 2 
 

                                                                                                        Tillfälle:                     Datum:               

Intervjuguide 

- med läromedel 

 

 Introduktion dvs. samtal. Vad är ditt bästa skolämne? Vad är det som är så roligt 

med…? Hur kom det sig att du valde idrottsprofil? Etc. 5 min 

 Förklara vad studien är och vad hon har för rättigheter. (Ingen, inte Tobias heller, 

kommer att få reda på vad just du har sagt) 

 Följdfrågor skrivs ner med svaret 

 Viktigt att påpeka att om hon inte förstår frågan så är det tillåtet att fråga vad som 

menas. 

 

1. Hur tycker du att det är att ha slöjd? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Finns det något som är bra? Dåligt? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Hur är en bra elev i slöjden? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. Hur är en bra lärare? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Finns det något i slöjden som är svårt? Tråkigt? Vad kan det vara? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Har du lätt för att lära dig nya saker? Vad kan det bero det på? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Tycker du att du kan mycket på slöjden? Vad beror det på? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Har du lärt dig något om dig själv på slöjden?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

9. Vad skulle du vilja lära dig mer om i slöjden? Hur kan du lära dig det? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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10. När du kör fast vad gör du då?........................( Tittar du någon gång i slöjdens 

böcker för att få hjälp?) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Om det fanns böcker som kunde hjälpa dig att förstå hur du ska jobba när du 

kört fast, skulle du använda en sådan bok? Berätta hur du tänker? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12. Känner du dig självsäker i slöjden? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

13. Vet du oftast hur man ska göra på slöjden eller frågar du ofta om hjälp? Berätta 

vad du tror det beror på. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. Tycker du att du får vänta länge på att få hjälp av läraren? (OM JA) Vad tycker 

du om det? Vad gör du under den tiden? (OM NEJ) Gå vidare. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. Har du lätt att förstå när läraren förklarar hur du ska göra? Vad är det som är 

lätt/vad är det som är svårt? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Frågor om läromedlet 

Eleven ska ha med sig kompendiet under intervjun 

 

16. Var kompendiet lätt att förstå? Fanns det något som var svårt? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. Finns det något som du skulle vilja förändra i kompendiet? Berätta vad det kan 

vara. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. Har du haft användning av informationen i kompendiet? (OM JA) Kommer du 

ihåg vad det var du tittade på?  (OM NEJ) Vad beror det på?  Och hoppa över 

fråga 18. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. Tycker du att du jobbar mer självständig (att du klarar dig på egen hand) när du 

har kompendiet? Berätta hur du menar. 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. Tycker du det behövas fler liknande kompendier i slöjden när ni arbetar med 

andra saker? Berätta vad du tycker. 

…………………………………………………………………………………………………...

....................................................................................................................................................... 

21. Vad är fördelarna med att ha ett kompendium när man arbetar? Nackdelar? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tillägg 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide lärare 

 

1) Kan du konkretisera tre av dina viktigaste mål med slöjdundervisningen: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2) Vad för typ av instruktioner får eleverna arbeta efter? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3) Finns det något i din undervisning som du skulle vilja förbättra? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4) Hur är en bra elev på slöjden? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5) Hur är en bra lärare på slöjden? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6) Tycker du att majoriteten av eleverna förstår vad som förväntas av dem? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7) Hur arbetar du för att elever ska förstå vad som förväntas av dem? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8) Hur använder eleverna böckerna som finns i slöjdsalen? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9) Hur tänker du kring självständiga elever? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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10) Vad förväntar du dig av en elev? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Bilaga 4 
 

Klass: Utan läromedel                       Tillfälle:                                                      Datum: 

Situation:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Observationsguide utan läromedel 

1) Läraren tar kontakt med elev: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2a) Eleven frågar om hjälp och läraren ger instruktioner. Eleven fortsätter inte med 

arbetet: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2b) Eleven frågar om hjälp och läraren ger instruktioner. Eleven fortsätter med arbetet: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2c) Eleven frågar om hjälp och läraren ger instruktioner. Eleven måste fråga igen: 
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………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3) Eleven frågar en klasskamrat om hjälp: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4) Eleven sitter sysslolös en längre tid: 

Övriga anteckningar: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Bilaga 5 
 

Klass: Använder läromedel                        Tillfälle:                                                      Datum: 

Situation:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Observationsguide med läromedel 

1) Läraren tar kontakt med elev: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) Eleven frågar läraren om hjälp och han svarar utan att hänvisa till läromedlet: 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) Eleven visar uppmärksamhet till kompendiet under lektionen:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4) Eleven tittar i kompendiet på eget initiativ samtidigt som hon arbetar med sitt projekt: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5) Eleven frågar om hjälp och läraren uppmanar eleven att söka svar på sin fråga i 

kompendiet. Eleven gör det inte: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

5a) Eleven frågar om hjälp och läraren uppmanar eleven att söka svar på frågan i kompendiet. 

Eleven gör det och fortsätter arbeta med sitt projekt: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5b) Eleven läser i kompendiet men fortsätter inte att arbeta med sitt projekt: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5c) Eleven läser i kompendiet men frågar tillslut läraren om hjälp: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Eleven frågar sin klasskamrat om hjälp: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Eleven sitter sysslolös en längre tid: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Övriga kommentarer: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Bilaga 6 
 

HEJ! 

Vi är två studenter som läser till lärare. Just nu skriver vi examensarbete inom ämnet trä- och 

metallslöjd. Arbetet innebär att vi ska göra en studie på en skola innehållande intervjuer och 

observationer av lärare och elever. 

Det vi vill undersöka är hur elever arbetar kring instruktioner och läromedel i trä- och metall 

slöjd samt försöka förstå hur eleverna reflekterar kring sitt arbete. 

Vi kommer att observera och undervisa i ert barns klass vid två tillfällen och kommer vid ett 

annat tillfälle vilja intervjua ert barn. För att detta ska bli möjligt för oss behöver vi målsmans 

godkännande. 

Om barnet (eller utan tillåtelse av målsman) inte vill vara med i observationerna eller delta i 

intervju så respekterar vi självklart det. All information angående observation och intervju är 

sekretessbelagd. Varken skola eller namn på elever kommer att nämnas i studien. Om barnet 

under observationen eller intervjun inte vill fortsätta medverka kommer vi genast avbryta.  

Om det finns något som är oklart och ni har några funderingar så går det självklart bra att ni 

hör av er till oss. 

Vänligen 

Linda Stegnell och Jimmy Karlsson 
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Kryssa i era val och lämna in senast 21-03-2013 till eran lärare. 

 

□ Mitt barn deltar i hela undersökningen 

□ Mitt barn deltar i intervjun 

□ Mitt barn deltar i observation 

□ Mitt barn kommer inte delta i undersökningen 

 

Målsmans underskrift, datum och ort 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Linda 073-6243093 

Jimmy 073-7183304 
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Bilaga 7 
 

Täljteknik och knivetik 
 

När man arbetar med kniv finns det vissa regler som måste följas: 

o Ha alltid fodralet på kniven när du går omkring. Om fodral 

saknas och du måste gå med kniven, håll kniven rakt ner mot 

golvet. 

o Rikta kniven bort från andra när du täljer. 

o Tälj nedåt mot golvet. 

o När du är klar med kniven sätt på fodralet. Låt inte kniven ligga 

naken. 

o Se alltid till att kniven du använder är vass. 

 

Hur täljer man? 

Kniven har en egg och är den vassa delen på knivbladet. När man 

täljer ska man använda så mycket av eggen som möjligt. Titta här! 

 

 

 

 

 

 

 

Man börjar tälja långt in på eggen och skär ut mot spetsen i en enda 

rörelse. Man skär genom träet.  
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Olika grepp med kniven 

Tumgreppet 

 

 

 

 

 

 

Med tumgreppet 

håller du i kniven som vanligt men skjuter på knivbladet med den 

andra tummen. Här täljer man i små rörelser och det blir lättare om 

man håller armbågarna tätt intill kroppen. Kom ihåg att skära genom 

träet. 

 

Tälja mot kroppen  

När man täljer mot kroppen bör man stanna upp och tänka lite extra. 

Om man kan undvika att tälja mot kroppen ska man göra det.  

Tälj bara mot dig om 

det finns en gren som 

kan stoppa kniven om 

du råkar slinta. 

Håll ett fast tag kring 

träbiten och håll 

armbågarna tätt intill 

kroppen.  

Tälj i små rörelser och 

tunna täljsnitt. Skär genom träet! 
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Steg 1 
 Tänger och sax                                                          Täljkniv        

                                            

Knipsa du bort överflödiga småkvistar med hjälp av någon av 

tängerna eller saxen. (Använd inte tygsax!!) 

Med kniven täljer du bort bark och formar träbiten som du vill ha den. 

Täljkniven känns igen på det korta knivbladet. 

 

Fintandade sågar 

 

De här sågarna har små 

sågtänder som sitter nära 

varandra. 

Man använder dessa för 

mindre träbitar och när 

man vill ha ett fint sågsnitt.                           

Ryggsåg        Japansåg           

Kontursåg 
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Steg 2 
 

Alla träslag vill svälla eller krympa beroende på vilken årstid det är. 

Under sommaren är det mycket fukt i luften och då sväller träet. Om 

en ytterdörr är gjord av trä kan den exempelvis vara svår att stänga 

den under sommaren. Det är därför att träet suger i sig fukten som 

finns i luften. På vintern är det torrt i luften och då krymper träet. 

Bottenplattan är i materialet MDF. MDF är inget träslag utan är en 

produkt av träfibrer som är hårt sammanpressade. Det som är bra med 

MDF är att den varken sväller eller krymper som vanligt trä kan göra. 

Bottenplattan kommer därför stå stadigt.  

Det som är dåligt med MDF i jämförelse med vanligt trä är att MDF 

dammar mycket när man använder det. 

 

 

 

 Rita ut den form du vill ha på bottenplattan på ett papper. Tänk 

på att inte göra bottenplattan för liten. Om den är för liten 

kommer hängaren/ljusstaken lätt kunna tippa. 

 

 Klipp ut formen och rita av den på en MDF-bit. 

 

 Såga ut formen med en fintandad såg. 

 

 

 

Fil och sandpapper 
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Spänn fast den utsågade 

bottenplattan i bänken och 

fila bort sågmärkena.  

Runda sedan av kanterna 

med sandpapper. 

 

 

Filen och raspen ser ganska 

lika ut. Raspen har grövre 

räfflor än filen. Raspen används för att ta bort stora mängder trä och 

filen små. 

 

 

Skölpar 

Om du vill dekorera 

din bottenplatta ska 

du använda skölpar.  

Om du bara ska fasa 

av kanterna kan du 

använda täljkniven. 

 

 

 

 

Observera att skölparna är kupformade och kan lätt tas för att vara 

stämjärn. Stämjärn är helt raka och används för att exempelvis gröpa 

ur en skål. 

Nu ska du borra ett hål i bottenplattan. För att veta vilken borr du ska 

ha måste du veta hur tjock grenen är. 
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Skjutmått 

Skjutmåttet liknar en linjal och 

används för att mäta tjockleken 

på något.  

Om grenen är oval i formen 

måste du tälja den någorlunda 

rund. 

 

 

 

 

Cylinderborr och spiralborr 

Nu när du vet hur tjock grenen är ska 

du välja en borr med samma tjocklek 

som grenen. 

Cylinderborren används för att borra 

stora hål och spiralborren mindre hål.  
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Pelarborr 

 

När du borrar får du inte ha: sjal, långt 

utsläppt hår, långa halsband, vida ärmar och 

löst hängande armband. 

Om du ska borra med en cylinderborr måste du 

använda pelarborren. 

Om du ska borra med en spiralborr kan du 

använda pelarborren men även skruvdragaren. 

Se alltid till att biten du borrar i är 

fastspänd. 
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Steg 3 
Nu har du borrat ett hål i bottenplattan och förhoppningsvis vill 

grenen sitta fast i hålet. Om den inte gör det, utan den glappar en 

aning, måste du kila fast grenen.  

 

Att göra en kil 

 Ta en liten träbit och se efter vilket håll träbitens ränder går åt 

(ränderna kallas fiberriktning).  

 

 Om du lägger träbiten mot 

bänken ska fiberriktningen gå 

lodrätt. Så här → → 

 

 Ta täljkniven och en träklubba 

och slå bort en flisa från träbiten- 

 

 Flisan ska nu bli en kil. Tälj på ena sidan av 

flisan så att den blir tunnare i ena änden 

och tjockare i den andra. 

 

Att slå i kilen 

 Vänd upp och ned på grenen och fäst den i skruvstycket.  

 Såga ett litet snitt i grenens nedre del. 

 Ta bottenplattan och sätt på den på grenen. 

 Sätt kilen i snittet och slå försiktigt med en träklubba tills 

grenen känns stadig. 

 


