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1. Sammanfattning 

En del av slöjdämnets långsiktiga mål är att eleven ska välja och motivera 

handlingsalternativ som leder arbetet framåt samt analysera och värdera 

arbetsprocessen. I många ämnen i skolan arbetar eleverna med färdiga uppgifter 

där arbetsprocessen på väg mot det färdiga målet är bestämd, det finns ett rätt sätt 

att lösa arbetet på. I slöjd ska eleverna under arbetet själv göra överväganden och 

välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt, vilket leder tankarna mot 

elevers förmåga till problemlösning, att de gör överväganden, lär sig tolka 

information och lösa problem i olika sammanhang. Vilka handlingsalternativ 

eleverna väljer och varför de väljer att lösa sina problem de stöter på i slöjd på det 

sättet är frågorna jag har undersökt i detta examensarbete. Genom observationer 

och intervjuer med elever i årskurs 7 har jag undersökt vilka handlingsalternativ 

elever väljer för att lösa olika problem i arbetet. Hur läraren agerar mot eleverna 

har betydelse för i vilken omfattning eleverna agerar problemlösningsorienterade. 

En alltför instruerande lärare skapar lärarberoende elever. Eleverna anser att 

hjälplista där de kan skriva upp sig på tur för att få hjälp, är ett bra och rättvist sätt 

för att få hjälp. Mitt resultat visar även att eleverna anser att de lär sig mest om de 

själva försöker lösa de problem de stöter på och själva tar initiativ i arbetet vilket 

även tidigare forskning visar på. 
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3. Inledning 

Att vara en kreativ problemlösare med analytisk förmåga, att göra överväganden 

och ta initiativ i sitt eget arbete är egenskaper hos personer som många 

arbetsgivare söker efter (Skolverket 2015:10). För att forma framtidens 

samhällsmedborgare fyller slöjd i skolan en funktion för att ge eleverna möjlighet 

att utveckla förmågor hos sig själva. Förmågor som innovationsförmåga, 

företagsamhet och problemlösningsförmåga är kunskaper och färdigheter som 

tränas i slöjd (Oja, Sjöberg & Johansson, 2014:6).  

Läroplanen innehåller långsiktiga mål som slöjdundervisningen syftar till att 

eleverna ska lära sig. Två av de långsiktiga målen är att: ”Välja och motivera 

tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och 

miljöaspekter” samt ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp 

av slöjdspecifika begrepp” (Skolverket, 2011a:213). Att kunna välja och motivera 

tillvägagångssätt och att analysera och värdera arbetsprocesser är förmågor som 

behöver lyftas fram som viktiga och unika för slöjd och att eleverna arbetar aktivt 

med dessa under lektionen för ökad måluppfyllelse.  

Under de år som jag har studerat mot en examen som textilslöjdslärare så har jag 

samtidigt arbetat som textilslöjdslärare på några skolor. Många gånger i slöjdsalen 

känner jag, att jag som lärare inte räcker till. Man skulle behöva vara på många 

ställen samtidigt och hjälpa elever. Elever frågar ofta ”Vad ska jag göra nu?”. Min 

upplevelse är att eleverna ofta anser det är enklast att fråga mig för att snabbt få 

hjälp och hinna bli klar med sin uppgift. Det verkar som om eleverna ser själva 

”görandet” som det viktiga och att de inte tänker på att det är i arbetsprocessen på 

väg mot det färdiga föremålet som lärandet och kunskapen ligger. Det kan också 

bli stressigt i slöjd då målet blir att fort tillverka saker. Som lärare faller jag ofta i 

fällan att snabbt lösa problem åt mina elever vilket resulterar i fina föremål, 

samtidigt så märker jag en låg förståelse för arbetsprocessen hos eleverna.  

Om elevernas mål att välja och motivera tillvägagångssätt och analysera och 

värdera arbetsprocess ska nås, så ska inte jag som lärare välja strategi och 

arbetssätt i slöjdarbetet. Då kan det bli som Dylan Wiliam (2013:64) beskriver att 

läraren går hem tröttare än eleverna. Jag är intresserad av att ta reda på vilka 

problem eleverna kan stöta på och hur eleverna löser dem i slöjdens 

arbetsprocesser. Att veta vilka handlingsalternativ eleverna använder sig av och 

hur de agerar i mötet med problem är viktigt för att kunna anpassa min 

undervisning för att möta elevernas behov. 
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4. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur de elever jag observerar 

agerar i mötet med de problem de stöter på i arbetet mot den färdiga 

slöjdprodukten. För att undersöka det måste jag först se vilka problem eleverna 

stöter på i slöjdarbetet för att sedan undersöka vilka handlingsalternativ eleverna 

väljer.  

4.1 Frågeställningar 

 Vilka problem kan elever stöta på i sitt arbete i textilslöjd? 

 Vilka handlingsalternativ väljer elever för att lösa de problem de stöter 

på i textilslöjd? 

 Varför väljer eleverna att göra på ett visst sätt för att lösa sina problem? 

4.2 Avgränsningar 

Studiens har ett elevperspektiv med fokus på vilka handlingsalternativ eleven 

väljer för att lösa problem på och varför de väljer just dessa. Att göra val i slöjd är 

något som ständigt sker och kan vara val av produkt, material eller färg. Men 

denna undersökning fokuserar på val av handlingsalternativ, dvs. ett aktivt val av 

hjälp i slöjdens arbetsprocess som leder arbetet framåt.  

Det skulle kunna ha betydelse för resultatet vilken kultur eleverna kommer ifrån. 

Jag tänker mig att det är av kulturell betydelse hur van man är att lösa problem 

och hur man blir uppfostrad till det i den miljö man växer upp i. Men det är inget 

jag har tagit hänsyn till i min undersökning då den skulle bli alltför omfattande.  

Jag har inte heller tagit hänsyn till om det är flickor eller pojkar som visar störst 

handlingskraft när det gäller att driva sitt slöjdarbete framåt. Flickor och pojkar 

skulle kunna visa olika förmåga i att vara problemlösningsorienterade, vilket 

också skulle kunna vara något som man är uppfostrad till av sina föräldrar, att 

föräldrar har olika förväntningar på sina barn beroende på kön.  

Jag har även avgränsat mig genom att göra undersökningen enbart i textilslöjd 

även om kunskapskraven och att eleven ska öva sin förmåga att välja 

handlingsalternativ som leder arbetet framåt är samma för textilslöjd och trä- och 

metallslöjd. Många av de problem elever stöter på i textil och trä- och metallslöjd 

är också av liknande karaktär, som att kunna hantera maskiner och redskap på rätt 

sätt, även om det är olika maskiner och redskap. 
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5. Skolverket om elevers val av handlingsalternativ för att 

lösa problem i slöjd 

5.1 Vad säger kursplanen i slöjd? 

Till skillnad mot tidigare kursplaner så betonas i Läroplan för grundskolan 2011 

(Lgr-11) elevernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete mer 

(Skolverket, 2011a). Det betyder inte att ämnet ska teoretiseras utan eleverna ska 

reflektera mer över sin kunskapsutveckling. Slöjden bygger alltså på erfarenhets- 

och handlingsbaserat lärande. I slöjdarbetet finns inget absolut rätt utan varje 

handling måste anpassas efter situation. Det är när eleven är aktiv i sitt görande 

och själv arbetar i materialen som erfarenheterna kommer, lärande sker och 

kunskaper utvecklas i och genom slöjd. Eleverna ska öva upp sin förmåga att se 

möjligheter och lösningar genom att pröva och överväga alternativ i slöjdarbetet 

(Skolverket, 2011b:6ff). 

I kursplanens syfte och beskrivningen av slöjdens centrala innehåll står det att 

eleven ska arbeta i en process där processens fyra delar är idéutveckling, 

överväganden, framställning och värdering. Överväganden sker under hela 

slöjdprocessen.  

 
Som lärare är det väsentligt att vara medveten om hur olika typer av respons 

hänger samman med vad eleverna ges möjlighet att lära sig. Att exempelvis 

ensidigt ge eleverna instruktioner om hur de ska genomföra ett arbete ger 

dem erfarenheter av redskap, tekniker och ”ett rätt sätt”, medan fokus på 

elevernas olika överväganden utvecklar deras förståelse och insikt om olika 

alternativ och deras följder (Skolverket, 2011b:14).  

 

Att ha faktakunskaper i slöjd och förståelse för ett gott handlag är inte allt i slöjd. 

Elever behöver förstå i vilken ordning och på vilket sätt olika komponenter i 

slöjdarbetet ska kombineras. Det är viktigt att eleverna lär sig experimentellt 

utforskande arbete och att eleverna har ett mer systematiskt undersökande 

arbetssätt och att de lär sig hur man driver sitt arbete framåt. Det är en 

förutsättning för att eleverna ska bli mer självständiga och kunna göra egna 

bedömningar, våga ta risker och därmed uppnå slöjdkunskaper på en mer 

medveten nivå. I det utforskande och undersökande arbetet är tanken att det ska 

ske en progression från att vara ett prövande och utforskande handlingssätt i de 

lägre årskurserna till att i årskurs 7-9 systematiskt pröva och ompröva 

handlingsalternativ och material (Skolverket, 2011b:15).  

De långsiktiga målen i slöjd är direkt kopplade till kunskapskraven i slöjd. 

Nedan följer en tabell över de kunskapskrav som är kopplade till att eleven ska 

välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt: 
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Tabell 1 – betygskriterier gällande problemlösning i slöjd (Skolverket, 2011a:220)  

5.2 Nationella ämnesutvärdering 2013 av slöjd 

I Nationella utvärderingen-03 (Nu-03)genomfördes en övergripande utvärdering 

av grundskolan. Eftersom de estetiska ämnena är viktiga för framtida kompetenser 

så beslutades det om en utvärdering till (NÄU-13), strax efter det att en ny 

läroplan trätt i kraft (Lgr-11). De förmågor som övas i slöjd som är så viktiga för 

elevens kompetensutveckling är kreativitet, analysförmåga, skapande förmåga, 

förmåga att förstå, tolka uttrycka och kommunicera, förmågor som inte lika lätt 

övas i mer teoretiska ämnen (Skolverket, 2015:10.). I Nu-03 (Skolverket, 2004) 

riktades kritik mot slöjdundervisningen där stort fokus låg på ”görandet” i slöjden 

under den tidigare läroplanen (1994 års läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo-94). Detta har lett till att större fokus nu ligger på att reflektera 

och analysera över arbetsprocessen i slöjd, undervisningen ska ”bidra till att väcka 

Årskurs 9 E C A 

Välja och 

motivera 

Utifrån syftet med 

slöjdarbetet och 

kvalitets- och 

miljöaspekter väljer 

eleven 

tillvägagångssätt och 

ger enkla 

motiveringar till sina 

val 

Utifrån syftet med 

slöjdarbetet och 

kvalitets- och 

miljöaspekter väljer 

eleven 

tillvägagångssätt och 

ger utvecklade 

motiveringar till sina 

val. 

Utifrån syftet med 

slöjdarbetet och 

kvalitets- och 

miljöaspekter väljer 

eleven tillvägagångssätt 

och ger välutvecklade 

motiveringar till sina 

val. 

Analysera 

och 

värdera 

Dessutom kan eleven 

pröva hur material 

och hantverkstekniker 

kan kombineras med 

hänsyn till föremålens 

form och funktion 

Dessutom kan eleven 

pröva och ompröva 

hur material och 

hantverkstekniker kan 

kombineras med 

hänsyn till föremålens 

form och funktion 

Dessutom kan eleven 

systematiskt pröva 

och ompröva hur 

material och 

hantverkstekniker kan 

kombineras med 

hänsyn till föremålens 

form och funktion 

Välja och 

motivera 

Under 

arbetsprocessen 

bidrar eleven till att 

formulera och välja 

handlingsalternativ 

som leder framåt. 

 

Under 

arbetsprocessen 

formulerar och 

väljer eleven 

handlingsalternativ 

som efter någon 

bearbetning leder 

framåt. 

 

Under arbetsprocessen 

formulerar och väljer 

eleven 

handlingsalternativ 

som leder framåt. 
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elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material” 

(Skolverket, 2015:25), vilket betyder att lärandet sätts i fokus. 

Vad tycker eleverna är viktigt att lära sig i slöjd? Utvärderingen (NÄU-15) visar 

att eleverna ensidigt kopplar ämnet till görandet, de nämner kunskaper som att 

kunna hantera verktyg och redskap och att lära sig olika hantverkstekniker. 

Läroplanens (Lgr-11) syfte att eleven ska välja och motivera handlingsalternativ 

och att analysera och värdera arbetsprocessen nämns inte som en av de kunskaper 

som är viktiga i ämnet för fortsatta studier eller kommande arbete. Slöjdämnet 

beskrivs av eleverna som roligt och nyttigt men inte viktigt (Skolverket, 2015:54).  

Två av de långsiktiga målen med slöjden är att välja och motivera 

tillvägagångssätt och att analysera och värdera arbetsprocess vilket relaterar till 

genomförandet av slöjduppgifterna och borde ingå som en av förmågorna i alla 

slöjduppgifter. Vid uppgifter med större eget inflytande borde behovet av olika 

analyser vara större. Nationella utvärderingen visar dock på att elevernas förmåga 

att formge och framställa fick större utrymme än att välja och motivera i 

uppgifterna eleverna fick av sin lärare i slöjd (Skolverket, 2015:164f). 

I Lpo-94 användes begreppet planering istället för överväganden vilket ledde 

tanken till att slöjdarbetets förlopp kan förutses, medan överväganden är något 

som sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen i slöjd och att man inte kan 

förutses vilka överväganden man kommer att behöva göra (Skolverket, 2015:170). 

Elevers överväganden kan gälla formgivning, funktion, utföranden eller vilka 

handlingsalternativ eleven ska välja i förhållande till bedömningskriterierna för att 

uppfylla kraven i uppgiften. Eleverna ska inte bara göra överväganden under 

lektionen utan undervisningen ska öva elevernas förmåga att göra överväganden. 

Det innebär att läraren har ett ansvar att i undervisningen ge eleverna 

förutsättningar att utveckla dessa förmågor. Att se hur eleverna överväger är svårt 

att identifiera då det innebär att eleverna tänker och reflekterar i sin arbetsprocess. 

I NÄU -13 görs det observationer i olika klasser och med olika lärare. I första 

observationen visas hur läraren använder sig av loggbok när eleverna utvärderar 

dagens slöjdlektion. För att få eleverna att reflektera mer över vad de ska lära sig 

och vad de har lärt sig i arbetet har valet av utvärderingsfrågor betydelse. Varje 

elev ges förutsättningar att göra överväganden i sin slöjdloggbok. Under en 

observation visas att eleverna har låga slöjdkunskaper och lärarens strategi är att 

hjälpa de elever som ber om hjälp. Hos de elever som inte bad om hjälp förekom 

det överväganden i arbetet, målmedvetet prövade de olika metoder som ledde till 

att problemet löses. Resultatet visar att elever kan lösa problem trots att de har 

bristande kunskaper, om man målmedvetet gör olika överväganden i arbetet. En 

annan situation som observerades var hur en elev under planeringsstadiet gjorde 

olika överväganden. Intrycket är att eleven funderar och föreställer sig olika 

alternativ. Eleven mäter sin pappersmodell och omprövar måtten flera gånger. 

Sedan beskriver och motiverar eleven sina överväganden i loggboken. Resultatet 

av observationerna visar att lärarens förhållningssätt och karaktären på uppgiften 
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möjliggör för eleverna att göra överväganden som leder slöjdarbetet framåt 

(Skolverket, 2015:171ff). 

 
I studien finns exempel på lärare som är väldigt produktinriktade och förser 

eleverna med lösningar och instruktioner, och lärare som snarare fokuserar 

förståelse och lärande genom att mer diskutera och ge sina elever underlag 

för egna överväganden och värdering under framställningen (Skolverket, 

2015:175) 

 

Samtidigt måste läraren skilja på situationer där det finns ett rätt sätt att göra, som 

t.ex. att lägga ut ett mönster trådrakt eller att använda verktyg på ett säkert sätt 

mot att tillhandahålla lösningar på problem där lösningen bygger på analys av 

olika alternativ (Skolverket, 2015:175).  

Om läraren alltid undervisar med ett visst förhållningssätt, t ex att ge tydliga 

instruktioner och plötsligt ändrar förhållningssätt till att uppmana elever till att 

själv välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt, kan det uppfattas som 

svårt för eleverna. Samtidigt kan det befästa för läraren att eleverna behöver 

instruktioner för att komma framåt i arbetet (Skolverket, 2015:180). 

6. Tidigare forskning  

6.1 Erfarenhetsbaserad kunskap och John Dewey 

Vad är kunskap? Den frågan behandlar Lena Sjöman (2004) i kapitlet om 

Kunskap i hantverk i boken Kunskap i det praktiska. I vår kultur finns det en 

föreställning om att teoretisk kunskap är ”finare” än praktisk kunskap, vilket 

betyder att teoretiska utbildningar prioriteras. Därför är det viktigt att förklara hur 

praktisk kunskap fungerar och hur lärandet ser ut. Som exempel används 

båtbyggarlinjen på en folkhögskola. När terminen börjar blir eleverna 

konfronterade med sin oförmåga och det känns som ett motstånd, det krävs mod 

att sätta igång och få tillgång till sin handlingskraft. Lärandet grundade sig i 

kommunikation. Eleverna var fördelade i olika arbetslag och de arbetslag som 

lyckades bäst i sin lärprocess var de som kommunicerade bra. Hantverkslärande 

bygger på praktisk kunskap, att man prövar sig fram och lär sig av sina misstag. 

Lärarna på båtbyggarlinjen såg sig inte som kunskapsförmedlare utan syftet var att 

skapa förutsättningar för eleven att själv upptäcka kunskap i hantverket. 

”Lärprocessen syftar till att var och en ska hitta sin initiativförmåga, finna mod att 

komma igång, få kraft att driva sig själv framåt. […] Kunskap i hantverk är 

kroppslig och bygger mycket på upprepning. Den sitter i händerna som en rutin i 

kroppen” (Sjöman, 2004:35). Kunskap i det praktiska uppnås bara genom att man 

övar för att få förståelse för hur processen fungerar. Eleverna på båtbyggarlinjen 

lärde sig att finna sin egen vilja och handlingskraft. De fann tilltro till sin egen 

förmåga, drev sig framåt mot ett mål, tog ansvar över arbetet och lärde sig lösa 

problem. (Sjöman, 2004:21ff)  
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Bent Illum och Marléne Johansson (2009) har genomfört en studie där de genom 

videoinspelningar försöker förstå och skildrar läroprocesser i slöjd. I slöjd bygger 

eleven upp en erfarenhetsvärld där de själva får erfarenheter genom att de ser, 

känner och upplever med kroppen. Lärandet sker med egna erfarenheter och 

genom att de ser och tar del av andras erfarenheter. Slöjdkunnandet förvärvas i 

interaktion med omvärlden, tanke och handling finns med i upplevelserna. 

Kroppsliga erfarenheter och kunskaper, t ex att man lär sig dra åt, trycka lagom 

och hålla i är kunskaper som behärskas genom erfarenheter i slöjdprocessen, hur 

eleverna lär sig dessa erfarenheter och hur de för dem vidare (Illum & Johansson, 

2009:69f). Artikeln behandlar samtalet mellan två elever när de lär genom att 

läraren visar hur de ska göra och att de lär av varandra och på så sätt får erfarenhet 

av hur drivning av koppar ska göras. Eleverna får lukta och känna på föremålen 

för att få en uppfattning, känsla för hur det känns, en kroppslig erfarenhet man får 

när man arbetar med materialet. Läraren kommer och instruerar när det visar sig 

nödvändigt och genom att läraren uppmanar till kroppslig erfarenhet när han 

säger: ”Känn på den” ger läraren eleven möjlighet att känna skillnad. Om läraren 

enbart hade berättat om skillnaden hade inte en erfarenhet skett då erfarenheten 

handlar om hur det känns, luktar och om temperaturer (Illum & Johansson, 

2009:72,77f).  

Läraren har kunskaperna och erfarenheterna men man kan inte säga att det är 

läraren som lärt eleven. Läraren har med sina erfarenheter påvisat eleven när det 

är viktigt att tillägna sig kunskaper inom området. Eleven bygger upp sin egen 

”erfarenhetsbank” när de får uppleva, se och känna med kroppen. Genom att 

eleven tillverkar fysiska föremål erbjuder slöjd ett lärande som skiljer sig från 

övriga skolämnen. Illum och Johansson påstår att om eleven får ”omsätta idéer 

med hjälp av material, redskap och tekniker till slöjdföremål och få uppleva 

materialets möjligheter och begränsningar, under oftast okända 

problemlösningssituationer, levandegör kunskapsarv från tidigare generationer” 

(Illum & Johansson, 2009:79f). 

Sveinung Vaage (2003) skriver i Dialog, samspel och lärande om John Dewey 

(1859-1952) och hans syn på lärande att lärandet är en del av en social handling, 

ett erfarenhetsbaserat lärande. Istället för att lära sig genom att lyssna på 

föreläsningar och genomgångar så handlar det om en deltagaraktiv 

inlärningsform. En läroprocess kan uppstå utan att vara avsedd eller planerad och i 

görandet uppstår det kunskap (Vaage, 2003:119f).  

Under en del av sitt yrkesverksamma liv arbetade Dewey med två olika aspekter 

på lärande. 

 Att lärande bygger på erfarenheter, sociala handlingar. 

Det erfarenhetsbaserade lärandet är beroende av sociala handlingar i olika 

former av gemenskap där man försöker nå olika mål, där kommunikation är den 

medierande faktorn. Erfarenheterna kan handla om förhållanden till naturen, 

föremål och bemästrandet av praktiska aktiviteter där kroppslig övning ingår 

(Vaage, 2003:123f). Erfarenheterna skapar individens inre attityder, önskningar 



11 

 

och mål men är beroende av situationer utanför individen. Lärandet är förknippat 

med yttre och inre faktorer (Vaage, 2003:135). 

 Att lärande skapas genom undersökningar och att man sätter upp mål, 

reflexivt tänkande. 

Lärande genom undersökningar kan delas upp i två delar. Den första handlar om 

bemästrande vilket betyder att man övar sin färdighet och utvecklar den praktiska 

kontrollen. Den andra delen är reflexiv som innebär att man genom upprepningar 

förbättrar kvalitén på erfarenheterna eller lärandet, att man förbättrar sin förståelse 

och förmåga i ämnet. Dewey sätter upp kunskapsmål som han kallar för end-in-

view vilket innebär att man mer systematiskt, målmedvetet och experimentellt lär 

sig kunskap. Man ser målet men man vet inte hur och på vilket sätt man ska nå 

det. Om man håller på en längre tid med undersökandet så är chansen till 

förverkligandet större. Under lärprocessen får man kanske justera eller sätta upp 

nya mål (Vaage, 2003:128). Kunskap blir till genom undersökande sinne och ett 

skapande och kreativt intellekt med initiativ, självständighet och personligt 

omdöme som framträdande egenskaper. Man löser problem genom att man kan 

förutse framtida konsekvenser baserat på tidigare erfarenheter. Dewey menade att 

det viktigaste som skapas i en läroprocess är viljan att fortsätta att lära (Vaage, 

2003:139). 

6.2 Problemlösning 

Eva Riesbeck, Roger Säljö och Jan Wyndhamn (1999) skriver om att lösa 

problem inom matematiken. Att man löser problem innebär att man tolkar 

information och löser problem i olika sammanhang. Inom matematiken består 

problemlösning ofta om att tolka lästal som ger eleven tillfälle att öva 

matematiska resonemang. De matematiska kunskaperna och färdigheterna 

kommer först, sen lär man sig använda de kunskaperna. Forskning visar att elever 

har svårt att lösa problem på grund av deras obekantskap att förstå ett problem när 

det handlar om matematiska beräkningar. En del matematiska problem har en 

given lösning och en del problem har ett tolkningsutrymme. Inom matematiken 

pratar man om S(tandard) problem och P(roblematiska) problem. I ett P-problem 

måste man göra en typ av bedömning av vad uppgiften handlar om. Ett S-problem 

har en lösningsfrekvens på 80 och 90 % och de flesta P-problem löses som S-

problem, så få elever som 5 % anger att P-problemet inte går att lösa eller att 

uppgiften innehåller ofullständigheter (Riesbeck, Säljö och Wyndhamn, 

1999:206ff). 

George Polya (1957) har skrivit en handbok i problemlösning som riktar sig till 

alla områden där problemlösning förekommer, en bok som fortfarande är aktuell i 

problemlösningssituationer. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven och elevens 

uppgift är att så självständigt som möjligt arbeta med sina uppgifter. Om eleven 

inte förmår lösa problem på egen hand bör läraren ge en illusion om att eleven 

löser det genom att ställa en fråga eller antyda ett steg, som eleven skulle ha 
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kunnat komma på själv (Polya, 1957:22). Polya har gjort ett 

problemlösningsschema med 4 faser eller delar: 

 Att förstå problemet: Vad är det som söks? Hur lyder villkoret? Är 

villkoret tillräckligt för att bestämma det otillräckliga?  

 Att skapa en plan: Har du stött på det här problemet förut? Har du sett 

problemet i en något annorlunda form? Känner du till något närbesläktat 

problem? 

 Att genomföra planen: När du genomför planen, kontrollera varje steg. 

Kan du bevisa att det är rätt? 

 Kontrollera resultatet: Är svaret rimligt? Varför - varför inte? Kan man 

på något sätt kontrollera svaret? I så fall hur? Kan man lösa uppgiften på 

något annat sätt? I så fall hur? (Polya, 1957: 16,17) 

Problemlösaren försöker först av allt att förstå problemet så fullständigt som 

möjligt, vilket man kan göra genom att ställa frågor. Problemlösaren måste 

koncentrera sig på problemet och verkligen önska komma fram till en lösning. Om 

man inte har en önskan att lösa problemet kan man lika gärna hoppa över att göra 

det (Polya, 1957:96). Om ditt problem för tillfället inte går att lösa, lägg det åt 

sidan och lös ett annat problem eller hitta på ett närbesläktat problem att lösa. Då 

kan problemet eventuellt lösas med samma metod (Polya, 1957:152). Att lära sig 

med problembaserad inlärning (PBI) är en annan inlärningsmetod än att lära sig 

teoretisk kunskap. Ett problem är någonting som ska lösas, eller beslut fattas om 

vad som ska göras. Nedanstående exempel är hämtat från en 

sjuksköterskeutbildning där teoretiska kunskaper ska omsättas i handling vilket 

kan liknas vid arbetet i slöjden i skolan. PBI har tre karakteristiska drag: 

 Det är verklighetsanknutna situationer som är utgångspunkten för 

problembearbetningen och som är basen för inlärning 

 Det är en självstyrd inlärning där den studerandes egna aktiviteter och 

ansvar för lärande har betydelse 

 Det kan vara arbete i grupp (Dahlgren, 1993:23). 

Vad är det viktigt att tänka på vid problemlösning? För det första att förstå och 

att analysera problemet. Om man då arbetar i grupp så kan man ta till vara de 

kunskaper som finns i gruppen, att man resonerar, förkastar och bearbetar 

informationen för att till slut hitta en modell för det fortsatta arbetet. Nästa steg är 

att bedöma konsekvenserna av olika lösningar ”Är det rimligt?” och att välja en 

lösning, att planera sitt arbete. Sedan är det dags för att genomföra planeringen, 

man tillämpar det man vet. Att sedan utvärdera resultatet är viktigt för att få veta 

om lösningsalternativet fungerade som det var tänkt (Oscarsson, 1993:140). Vid 

examination på sjuksköterskeutbildningen utvärderas elevens 

problemlösningsförmåga, förmåga att integrera kunskaper från olika 



13 

 

ämnesområden och förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. 

(Ludvigsson, 1993:167).  

6.3 Kommunikation och slöjdhandlingar 

Oja, Sjöberg & Johansson (2014) har gjort en studie där de videoobserverat 

elevers handlingar under slöjdlektionerna där syftet är att observera hur 

kommunikation kan främja lärandet under ett slöjdtillfälle. Den sociala 

interaktionen är vanligt förekommande i slöjdsalen. Eleverna hjälper varandra och 

eleverna stöttar varandra under slöjdprocessen. Ett lärande sker när eleverna 

utbyter erfarenheter och hjälper varandra. Lärandesituationer i undervisningen 

sker genom ”tyst kunskap” att man gör, experimenterar och försöker tillsammans 

med material, redskap och verktyg, en sorts kollektiv verksamhet. Studien avser 

att besvara tre frågor där den första rör vilka former av kommunikation som 

förekommer under ett slöjdtillfälle. Under det videobandade slöjdtillfället 

använder sig eleverna av verbal och icke verbal kommunikation. Kommunikation 

sker också visuellt med hjälp av skisser, man kommunicerar sina idéer utan ord 

via skisser. Visuell kommunikation kan vara när läraren visar i materialet hur 

olika tillverkningsskeenden kan vara. Eleverna för även en dialog med sig själva 

för att komma fram till rätt handlingsalternativ av ett problem (Oja, Sjöberg & 

Johansson 2014:9, 11, 15).  

Den andra frågan rör vad elever lär genom kommunikation. Resultatet visar på 

fyra områden som eleven lär sig handla inom, att planera och formge, att gestalta 

olika föremål, att handla i vardagliga situationer och att lära andra. Eleverna 

tänker högt i samband med planering och handlar med utgångspunkt av egna och 

andras kunskaper och erfarenheter. En skiss kan underlätta att gestalta ett tänkt 

objekt och olika typer av bilder och arbetsbeskrivningar kan vara stöd i elevens 

planering. Under planeringsstadiet prövar eleven tankar om sitt slöjdföremål och 

löser en del problem eleven kan stöta på under slöjdprocessen. Förutom elevens 

egen slöjdprocess så tar eleven del av kamraternas slöjdprocesser genom att man 

kommunicerar om sina slöjdprodukter. Den tredje frågan behandlar hur man kan 

använda olika slags kommunikation som hjälpmedel i slöjden? Läraren använder 

verbal kommunikation för att inspirera och gör lektionerna och arbetsområdena 

intressantare. Det kan vara inspirationsbilder eller färdiga produkter som läraren 

visar. Lärarens engagemang och hur arbetet presenteras på har betydelse för hur 

motiverade eleverna blir (Oja, Sjöberg & Johansson, 2014:15f). 

Marléne Johanssons (2002) avhandling har som syfte att analysera och beskriva 

de aktiviteter som sker i slöjdundervisningen (Johansson, 2002:4). Johansson 

hänvisar till Deweys teorier om learning by doing att praktisk kunskap inte bara 

sitter i händerna utan är kunskap i handling och att ett reflekterande och 

analyserande sker före, under och efter handlingen (Johansson, 2002:26). 

En situation som observeras är en elev i årskurs 8 som lägger ut ett mönster till 

ett klädesplagg på tyg för att sedan klippa ut det. Problemlösningssituationen har 

inte någon färdig standardlösning med fasta kunskaper och färdiga lösningar utan 
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lösningarna prövas och omprövas under arbetets gång. För att utföra aktiviteteten 

behövs kunskap om hur mönsterutläggningen ska göras och det måste tas hänsyn 

till storlek, sömsmån, material, tygbredd och resurstillgång. Mönsterutläggnigen 

sker i sammarbete med en annan elev och läraren genom att värderingar och 

åsikter samspelar. Men för eleven visar det sig att det är svårt att omsätta 

kunskaper om mönsterutläggning i handling. Nya problem och situationer dyker 

upp som kräver andra förutsättningar, det finns inte någon given lösning. 

Problemet löses tillsammans genom resonemang och tyst aktivitet där en möjlig 

lösning kan visas (Johansson, 2002:84f). 

En situation observeras där en elev har problem med sin symaskin. Eleven 

hämtar en kamrat för att få hjälp med att trä symaskinen, kommunikationen sker 

med verbal och icke verbal kommunikation. Den elev som hjälper den andra 

hänvisar till sina erfarenheter från hemmets symaskin och att den symaskinen är 

lättare att trä än den som finns på skolan i slöjden. Kan symaskinen utöver att vara 

ett hjälpmedel även bromsa elevens arbete? En elev i årskurs 5 skriver i sina 

dagboksanteckningar att ”Ibland krånglar symaskinen och det är lite störande och 

det tar mycket tid att rätta till” (Johansson, 2002:97ff, 138). 

Under slöjdaktiviteterna löser eleverna problem med hjälp av varandra trots att 

de arbetar på egna produkter. Eleverna är delaktiga och medagerar i varandras 

arbeten med utgångspunkt i egna och varandras kunskaper och erfarenheter. 

Slöjdverksamheten kännetecknas också av arbetsredskap, verktyg och maskiner 

som fungerar som hjälpmedel för att lösa problem, bearbeta materialet och att 

utföra ett arbete som annars hade varit tidsödande eller till och med omöjligt att 

utföra (Johansson, 2002:117f, 142). 

Analys av videoinspelningar visar att många problem löses under 

planeringsstadiet genom att eleverna mäter, räknar och skissar inför sitt 

slöjdarbete, ritningen blir ett stöd i arbetet för resonemang och handling. En elev i 

årskurs 6 skriver i sin dagbok att han vill göra en boll. Nästa slöjdtillfälle bläddrar 

eleven i olika pärmar och hittar ett mönster med tillhörande beskrivning. Om han 

klarar av att följa arbetsbeskrivningen så kan han sy bollen självständigt, det 

självständiga arbetet bygger på en instruktion. I slöjden tränar man förmågan att 

tolka text och bild där man tränar sig i att se relationen mellan ett tänkt föremål 

och en förebild. När man ska få ihop beskrivning och objekt ger det möjlighet till 

intensiva diskussioner av problemlösningskaraktär mellan inblandade personer 

(Johansson, 2002: 150, 158, 160f, 170). 

I elevernas möten med att omvandla materialet till färdiga produkter så finns det 

inga givna lösningar, utan nya lösningar behövs när förutsättningarna ändras i 

mötet med materialet. Dagboksanteckningar visar att eleverna reflekterar och 

analyserar det egna arbetet under slöjdaktiviteten (Johansson, 2002:203, 205). 

Sammanfattningsvis säger Johansson att i många andra ämnen i skolan löser 

eleverna färdiga uppgifter, där målet/lösningen och vägen dit är bestämd eller 

klar. Slöjden bidrar med, för att stärka elevens problemlösande förmåga, möjlighet 

att själv planera sitt arbete, göra överväganden och på så sätt undvika problem 



15 

 

som längre fram kan dyka upp. Studien visar att eleverna ändrar sina ursprungliga 

planer under arbetets gång utifrån reflektioner, erfarenheter och gör överväganden 

(Johansson 2002:212). 

6.4 Lärarens betydelse för elevers problemlösande förmåga 

Peter Hasselskog (2010) beskriver i sin avhandling lärarens förhållningssätt i 

undervisningen i slöjd (s.17). Slöjd är ett kroppsligt lärande där man lär genom 

egna erfarenheter och upplevelser. Eleven måste öva sin föreställningsförmåga, att 

tillverka ett föremål kräver att man kombinerar tidigare kunskaper och 

erfarenheter och föreställer sig en riktning mot målet (Hasselskog, 2010:59). Om 

elever utmanas och uppmuntras att själv tänka och komma med lösningar är det 

mer positivt för elevers lärande och intellektuella utveckling än om de får färdiga 

lösningar och svar från läraren. En lärare i slöjd kan gå in i olika roller, man kan 

vara läraren som leder- säger åt eleverna vad de ska göra eller så kan man vara 

läraren som stödjer – ger respons på elevernas behov eller idéer (Hasselskog, 

2010:75f).  

Studien baserar sig på lärares och elevers dagboksanteckningar och inspelat 

material mellan lärare och elev i 9 stycken slöjdgrupper både trä- och metall och 

textilslöjd (Hasselskog, 2010:91). Hur lärarna hjälpte eleverna såg lite olika ut i de 

undersökta slöjdgrupperna. Fyra olika sätt att etablera kontakt identifierade 

Hasselskog: 

 Hjälplista – att den elev som önskar hjälp skriver sitt namn på tavlan 

efter föregående elev 

 Läraren går runt från elev till elev i en fast ordning 

 Att eleven ropar eller söker upp läraren när de önskar hjälp 

 Att läraren söker upp enskilda elever utifrån vad läraren ser, utan att 

eleven har bett om hjälp (Hasselskog, 2010:199). 

Den lärare som gav eleverna instruktioner och gav dem rätt svar fick mindre 

möjlighet att utveckla elevens förståelse av olika begrepp som t ex att själv välja 

handlingsalternativ som leder slöjdarbetet framåt än den slöjdlärare som har en 

dialog med sina elever och ställer frågor (Hasselskog, 2010:202). Som lärare kan 

man fokusera på vad eleven behöver lära sig för att komma vidare i arbetet eller 

vad eleven behöver göra för att komma vidare i arbetet. Vetskapen om att man har 

många elever som väntar på hjälp innan de kan gå vidare i sitt arbete kan utgöra 

en stressfaktor som kan påverka hur man bemöter eleven. Det kan bli så att eleven 

får korta instruktioner som handlar om görandet och bara löser det direkta 

problemet (Hasselskog, 2010:205). Analys av studien visar att dialogen mellan 

lärare och elever är till största del koncentrerad till genomförandefasen och inte 

planeringsfasen. Det innebär att problem och svårigheter som uppstår oftare löses 

under genomförandet, än genom att förutses och lösas under planeringen. När 

eleverna reflekterar över sitt arbete sker det oftast i genomförandet och i de 

grupper där läraren inte ger steg- för steginstruktioner (Hasselskog, 2010:239). 
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En stödjande lärare ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper som de förstår 

att använda i andra sammanhang. En stödjande lärare har i större utsträckning en 

dialog med sina elever och ger eleverna respons på dennes idéer och förslag och 

skapar förståelse utifrån pågående arbete Eleverna behöver öva upp sin 

problemlösande förmåga och förmåga att föreställa sig och att reflektera genom 

att läraren ger respons på det eleven gör. Att inte bara stötta eleven med det den 

vill ha hjälp med utan istället utmana elevers tänkanden (Hasselskog, 2010:248f). 

Studien visar att de lärare som instruerar elever om nästa steg i arbetet har i större 

utsträckning elever som stannar upp i sitt arbete och inväntar lärarhjälp när de 

stöter på problem. Elevens förmåga att värdera och reflektera i arbetsprocessen 

blir också mindre. Eleven bli alltså lärarberoende med en instruerande lärare 

(Hasselskog, 2010:256).  

Ann-Charlotte Boholm Wall (2012) beskriver i sitt examensarbete olika 

undervisningsmetoder som främjar elevers självständighet. Genom intervjuer med 

trä- och metallslöjdslärare genomförs studien för att försöka förstå vad som 

fungerar bra och mindre bra i slöjdundervisningen för att främja självständighet. 

Observationer genomförs för att studera vilka metoder eleverna väljer för att bli 

mer självständiga. De metoder lärarna mest använde sig av var: Diskussion av 

problem och design av elevernas slöjdarbeten, individuella instruktioner och 

gemensamma genomgångar. De metoder eleverna mest använde sig av var: 

Diskussion av att lösa problemet själv eller att hjälpa varandra. Att fråga läraren 

fanns inte ens med och att lösa problem med hjälp av instruktioner var det bara ett 

fåtal av eleverna som gjorde. Två av lärarna förespråkade ett strukturerat 

hjälpsystem elever emellan medan en annan lärare inte tillät elever börja med 

arbetet förrän han godkänt elevens skiss och planering över arbetet. Studien visar 

att för mycket självständigt arbete gör eleverna mindre engagerade och lämnade åt 

sig själva. 

Wiliam (2013) säger att lärare har en viktig roll i att skapa miljöer där lärande 

sker, men det är endast eleverna som kan skapa lärande. Det bättre eleverna kan 

styra de sätt de lär sig bäst på, det så mer lär de sig, och alla elever kan förbättra 

sitt sätt att styra sina lärprocesser (Wiliam, 2013:171). Lärare har möjlighet att 

styra de handlingsalternativ elever kan välja bland i undervisningen för att 

utveckla sin förmåga till eget lärande. Wiliam ger exempel på handlingsalternativ 

i boken Att följa lärande Det skulle kunna vara handlingsalternativ som 

C3B4ME
1
, vilket innebär att eleverna ska fråga tre kamrater innan de frågar 

läraren, eleverna agerar som läranderesurs för varandra. Som lärare skulle man 

kunna använda kamratbedömning. Wiliam menar att när eleverna ska redovisa 

sina arbeten så skulle de kunna göra det för varandra och samtidigt ge varandra 

ett råd om vad de skulle kunna göra annorlunda med sina slöjdprodukter för att 

de ska bli bättre. Wiliam tar upp exemplet om läxa och berättar om en 

matematiklärare som lät eleverna bedöma varandras läxor. Resultatet blev att 

                                                 

1
 See three before me 
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eleverna började göra sina läxor och att läxorna var prydligare gjorda. För 

eleverna var det viktigare att uttrycka sig tydligare till sina klasskamrater än till 

läraren (Wiliam, 2013:151f). 

6.5 Naturvetenskapligt arbetssätt 

Att arbeta efter naturvetenskaplig metod har många likheter med metoder för 

kunskapsinlärning i slöjd. Naturvetenskaplig kunskap är grundad på empiriska 

iakttagelser och på mänsklig kreativitet, och det är mellan observationer och 

slutsats som kunskap bildas. Lärare ska hjälpa elever att reflektera över 

naturvetenskaplig kunskap genom att eleverna själva lär av aktiviteten i t.ex. 

laborationer (Lundin, 2012:54). John Deweys uttryck learning by doing nämn 

också i naturvetenskapliga sammanhang och Dewey ville inte dela upp kunskap i 

praktisk och teoretisk kunskap. När en laboration instrueras så berättar läraren för 

eleverna och ritar på tavlan vad och hur de ska göra, för eleverna blir då syftet att 

göra laborationen utifrån instruktioner. Gunnarson menar att syftet med 

laborationer inte är det praktiska i sig utan laborationer är ett medel för elever att 

vara praktiskt aktiva och engagerade i det som görs (Gunnarson, 2012:116). Om 

man utgår från Deweys syn på läroprocessen så har läraren en avgörande 

betydelse för elevers lärande. Deweys syn på läroprocessen är att kunskap blir till 

genom ett undersökande sinne, ett skapande och kreativt intellekt med 

initiativförmåga. Man löser problem genom att man kan förutse framtida 

konsekvenser baserat på tidigare erfarenheter. Det viktigaste i en läroprocess är 

viljan att fortsätta att lära (Vaage, 2003:139). Läraren behöver se vilka problem 

eleven uppmärksammat och vilka problem de inte uppmärksammat men behöver 

uppmärksamma, vilka möjliga lösningar på problem ser eleverna själva och vilka 

lösningar som är relevanta för att lösa problemet på behöver eleverna hjälp med 

att se. Läraren ska inte direkt ge eleverna lösningar på problem utan istället guida 

fram eleverna till rätt lösning med frågor eller problem att lösa (att lösa problem 

med ett närbesläktat problem), att med ett experiment få eleverna att förstå 

fenomenet i ett naturvetenskapligt perspektiv (Gunnarson, 2012:122).  

7. Metod  

Skolan som valdes där undersökning gjorts är en av kommunens största skolor 

med elever som kom från spridda samhällsklasser och med många olika etniska 

bakgrunder. I denna undersökning valde jag att inte ta hänsyn till var eleverna 

kommer ifrån, eftersom det är en undersökning i sig att se om elevernas bakgrund 

påverkar deras förmåga att lösa problem som är en framträdande förmåga i slöjd. 

Jag valde att göra min studie på en skola där jag vet att slöjdlärarna arbetar aktivt 

med att få eleverna att inte ställa frågan ”Vad ska jag göra nu?”, utan istället 

komma med egna förslag på hur arbetet ska fortskrida. 

Jag besökte två klasser i årskurs 7 vid två tillfällen vardera, första gången för att 

observera vad som händer under slöjdlektionen och vilka handlingsalternativ 
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eleverna väljer för att lösa sina problem. Andra gången för intervju med elever för 

att få veta hur de tänker runt möjligheten att välja handlingsalternativ och varför 

de väljer ett visst handlingsalternativ. I varje elevgrupp var det ca 15 elever med 

både pojkar och flickor, det är först i årskurs 8 som de får möjlighet att välja 

materialinriktning i slöjd. Eleverna hade olika kulturell bakgrund och ca hälften 

av eleverna var från Sverige. Under den andra observerade lektionen så deltog en 

lärarstudent utöver den ordinarie läraren. 

7.1 Kvalitativ metod 

Studien är genomförd med kvalitativ metod (Holme & Solvang, 1997:79) som 

innebär att jag genom observationer och intervjuer försökt få en helhetsbild över 

hur eleverna handlar och motiverar hur och varför de väljer ett visst 

handlingsalternativ och förstå hur de sociala processerna ser ut i klassrummet 

under slöjdlektionerna. En kvalitativ undersökning kännetecknas av närhet till det 

undersökta vilket i mitt fall kommer till uttryck i att jag arbetar som 

textilslöjdslärare och umgås dagligen med elever. Det här gjorde att det blev en 

avslappnad atmosfär och att de fick en relation till mig och vågade utveckla sina 

svar än mer. En kvalitativ metod kännetecknas också av en riktig och ”sann” 

återgivning av vad som skett, vilket ställer krav på min ”objektivitet”. Studien bör 

innehålla beskrivningar av de aktiviteter som skett under lektionen om de är 

viktiga för förståelsen av det undersökta. För att förstärka en sann återgivning 

innehåller resultatdelen citat av eleverna av det jag observerat i klassrummet och 

det de sagt under intervjuerna. Målet är att få en så autentisk återgivning som 

möjligt av strukturer, handlingsmönster och det sociala samspel som skett under 

lektionerna (Holme & Solvang, 1997:93). I analysen stödjer jag de empiriska 

resultat jag fått fram mot den tidigare forskningen om problemlösning, elevers 

sociala processer under lektionerna och John Deweys teorier, för att se om det 

finns samband och likheter (Holme & Solvang, 1997:99)  

Att dra generella slutsatser av mitt resultat är svårt då undersökningen enbart 

omfattar två observationstillfällen och intervjuer med fyra elever.  

7.2 Observationer 

Under observationerna var målet att se vilka handlingsalternativ eleverna valde 

för att lösa sina problem i slöjdarbetet. Vad som påverkat val av 

handlingsalternativ som eleverna gjort. Bo Johansson och Per Olov Svedner 

(2010) beskriver observationer av viktiga händelser ”critical incidents” som 

innebär att man utifrån frågeställningen definierar skeenden och registrerar dem 

löpande i en mall. Denna metod är användbar när man observerar händelser som 

sker vid upprepade tillfällen och som är lätt att avgränsa Man observerar hela 

gruppen och när händelsen inträffar så beskriver man det inträffade (Johansson & 

Svedner, 2010:51). Utifrån mina frågeställningar observerade jag skeenden i 

klassrummet och registrerade dessa i förberedda mallar för att få ett strukturerat 
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underlag för analys. Mallen är skapad (se bilaga 1) med fokus på att se vilka 

problem eleven stöter på och vilka handlingsalternativ eller hur eleven väljer att 

lösa sitt problem på i slöjdarbetet. I de flesta fall har jag kunnat anteckna dialogen 

mellan elev/lärare eller elev/elev. Det handlade om en öppen observation då jag 

inledde observationstillfället med att presentera mig och att berätta varför jag är 

där och vem jag är. Under uppstarten av lektionen gick jag runt och småpratade 

med några av eleverna innan jag placerade mig på ett strategiskt ställe i mitten av 

klassrummet så att jag hörde och fick en bra överblick. Det här gjorde att eleverna 

kände en tillit och kunde agera avslappnat som de i vanliga fall gör (Holme & 

Solvang, 1997:113).  

Observationerna var delvis ostrukturerade eftersom jag inte på förhand visste 

vilka handlingsalternativ jag kom att observera. För att ändå få struktur på 

informationsinsamlingen använde jag mig av färdiga mallar (se bilaga 1). 

Eftersom jag inte visste vad som skulle ske under observationerna så kom jag 

kanske att missa handlingsalternativ som jag inte förväntade mig eller att jag 

missat handlingsalternativ som är för självklara så jag kom att ta det för givet. Det 

gjorde det också viktigt att jag hade en strukturerad mall där jag insamlade data 

under observationerna, så att det blev tydligt för mig. 

De aktiviteter eleverna gjorde för att lösa sina problem, som att fråga en kamrat 

eller hämta instruktioner såg jag, men hur eleverna tänkte och hur och om de 

resonerade sig fram till en bra lösning kan vara svårt att uppmärksamma. Om 

eleverna följer instruktioner så sker det med all säkerhet många överväganden hos 

eleven om hur de ska tolka beskrivningen som inte kommer fram under 

observationerna men som däremot kan fångas upp under intervjuerna. 

7.3 Intervjuer 

Intervjuerna med eleverna i årskurs 7 förväntades ge svaret på vilka problem de 

stöter på i slöjd och vilka handlingsalternativ eleverna väljer för att lösa sina 

problem och varför de väljer ett visst handlingsalternativ. Jag intervjuade både 

flickor och pojkar. Jag har intervjuat tre elever vid första tillfället och en elev vid 

den andra intervjun. Första gången jag träffade eleverna så berättade jag syftet 

med mitt besök, och vem jag var och vad jag skulle undersöka. Det handlade om 

att ge ett förtroendefullt intryck innan intervjuerna genomfördes, vilket är en 

förutsättning för att eleverna ska dela med sig av sina handlingsalternativ och 

erfarenheter (Dalen, 2015:45ff). Intervjufrågorna har vuxit fram under arbetets 

gång och observationerna har utgjort viktigt underlag till formulerandet av 

intervjufrågorna (se bilaga 3).  

Den första intervjun sker i grupp vilket gör att eleverna känner sig trygga med 

personer som de känner och det blir ett resonemang runt frågeställningarna och 

jag fick fram fler alternativ på varje fråga. I den andra intervjun så var det bara en 

elev som villigt ställde upp och som fått godkänt av vårdnadshavare, jag upplever 

ändå att eleven är bekväm med situationen men intervjun tar inte lång tid att 

genomföra eftersom det inte var någon konkurrens om att svara på frågorna. 
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Intervjuerna sker i ett inglasat kontor i direkt anslutning till slöjdsalen och vi ser 

hela tiden de aktiviteter som förekommer under lektionen. Inspelning sker på min 

mobiltelefon och när jag transkriberade hade jag inga problem att höra vad 

eleverna sa. 

En svårighet med att genomföra intervjuer kan vara att de intervjuade svarar som 

det förväntas av dem att de ska tycka. Att ställa samma fråga men med olika 

infallsvinklar och formuleringar kan ge ett svar som kommer närmare sanningen 

om hur de tänker när de väljer handlingsalternativ i slöjdarbetet (Holme & 

Solvang, 1997:106). Det är också det som sker när jag intervjuar eleverna. Till en 

början svarar de en viss metod för att lösa sina problem på men när vi har samtalat 

en stund om olika metoder och förhållningssätt och jag frågar efter den bästa 

metoden så får jag ett annat svar som det tidigare inte nämnt.  

Under intervjuerna ”återspeglar” jag elevernas svar som innebär att jag 

sammanfattar det eleverna säger. De håller med på det jag sagt och vid några 

tillfällen lägger de till information som de kommit på under min sammanfattning. 

Jag ställer ”hur?”-frågor för att eleverna ska få möjlighet att förtydliga sig och 

mitt mål är att de ska ge utvecklade svar. Syftet är att få eleverna att berätta om 

egna erfarenheter och om hur de brukar lösa sina problem i slöjd (Johansson & 

Svedner 2010:36f).   

Eftersom det är jag som intervjuar och analyserar materialet så är det lätt att 

tolkningen av materialet hamnar nära mitt personliga sätt att lösa problem på som 

jag stöter på i mitt personliga skapande. Därför är det viktigt att jag använder mig 

av informanternas egna ord för att förstå vad det egentligen handlar om och 

kopplar det till den litteratur jag läst (se Dalen, 2015:75).  

7.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har gett ut etiska riktlinjer för hur en undersökning ska gå till 

som jag har följt (2016). Innan intervjuerna klargjorde jag för eleverna att deras 

medverkan i intervjuer var frivillig enligt informationskravet men att deras 

medverkan och villighet var uppskattad. Min upplevelse var att eleverna inte är så 

villiga till att bli intervjuade, vad orsaken till det är vet jag inte men det kan bero 

på att föräldrarna till elever med utländskt ursprung inte kunnat läsa den text som 

jag skickad med hem.  

Enligt samtyckeskravet så behövde jag godkännande från vårdnadshavare 

eftersom eleverna är yngre än 15 år, för att få intervjua deras barn. Jag delade ut 

en blankett för godkännande (se bilaga 2) och ringde även till en vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att elevernas identitet inte kommer att kunna 

identifieras av utomstående och det kravet tar jag hänsyn till i mitt arbete. 

Nyttjandekravet innebär att insamlande av data inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. I början av intervjun 

informerar jag eleverna att det inspelade materialet inte skulle användas i något 

annat sammanhang än just denna studie och att deras identitet skulle förbli 

anonym (Vetenskapsrådet, 2016).  
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8. Resultat av studien hur elever väljer handlingsalternativ 

för att lösa problem i slöjd 

I de två klasserna jag observerade och intervjuade elever i arbetar eleverna med 

samma uppgift. De arbetade med en bestämd uppgift, de syr stolsdynor efter en 

given mall. På baksidan är det återbrukade jeans och på framsidan ska det vara ett 

motiv inspirerat av någon annan kultur än den egna. Motiv jag såg var olika 

flaggor, mönster och former från olika kulturer och religiösa symboler. Eleverna 

berättar under intervjuerna att de alltid först har en styrd uppgift liknande denna 

men att de sedan får välja fritt vad de ska arbeta med.  

Läraren: Läraren har arbetat många år i skolan, som klasslärare och valde sedan 

att utbilda sig vidare med inriktning textilslöjd för att få behörighet i ämnet. Under 

det andra observationstillfället medverkar en lärarstudent. 

8.1 Vilka problem stöter elever på under arbetet? 

Under observationerna visar sig några problemområden. 

 Problem i arbetsprocessen. Att förutsäga nästa steg i arbetet. 

Många gånger är det så att eleverna inte vet hur de ska arbeta vidare, trots att de 

har tydliga instruktioner att följa. En elev räcker upp handen och frågar: ”Vad ska 

jag göra nu?” varpå läraren svarar: ”Kolla i arbetsbeskrivningen” går fram till 

eleven och gör den uppmärksam på vart i instruktionerna han befinner sig. Den 

del i instruktionerna som är arbetsordningen innehåller luckor där eleven själv ska 

fylla i det ord som saknas, ord som rätsida och sömsmån. Under en av 

intervjuerna säger en av eleverna att det är viktigt att kunna ”orden” och vad de 

betyder och innebär. Med ”orden” menar eleven ord som sömsmån, stadkant och 

tvärnåla. Om man arbetar med instruktioner med luckor då blir ju innebörden av 

”orden” viktiga. Jag observerar att elever stannar upp i sin process när de inte vet 

vart i beskrivningen de befinner sig eller hur de ska göra ett visst moment. 

Problem med moment i arbetsprocessen kan vara hur de ska sätta fast en 

applikation med vliesofix eller få hjälp med att vika och lägga tyget så att det 

fungerar bra med att lägga ut stolsdynsmallen. De förstår orden men har problem 

med att tolka dem.  

 Att inte vara motiverad eller sakna initiativförmåga 

Att inte vara motiverad eller ha initiativförmåga stannar också upp 

arbetsprocessen. En av eleverna får hjälp flera gånger av läraren när han ber om 

hjälp och när han inte ber om hjälp, samt får hjälp av kamrater. Varje gång eleven 

fått hjälp så lyssnar han uppmärksamt men när läraren lämnar eleven börjar han 

direkt samtala om annat. Eleven ropar vid ett flertal tillfällen rakt ut i 

klassrummet: ”Hjälp mig!” och får ibland hjälp av en kamrat. Fokus handlar inte 

om slöjdarbetet utan samtalen handlar om hockeyrinken nära där eleven bor och 

skridskoåkning, dataspel, slalombacken, sömnvanor och sociala medier. Många 

gånger handlar det om fokus, jag lägger märke till att elever pratar om annat eller 
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tittar på annat så är det svårt att vara fokuserad på vad det är man gör. Den elev 

som pratar om allt annat än sitt slöjdarbete ber till slut om hjälp men då säger 

läraren att: ”Nä det får du själv ta reda på vad du ska göra”. Vilket betyder att 

läraren inte serverar handlingsalternativ till eleven för att arbetet ska gå framåt 

utan att eleven själv ska försöka lösa hur han ska komma vidare. Flertalet gånger 

under observationerna är det elever som inte gör något alls eller gör något helt 

annat. Jag observerar att det är ca 5 av 15 elever i klassen som har låg eller ingen 

aktivitet under lektionen. Eftersom det inte är en kö efter läraren eller att hjälp ges 

efter hjälplista, så går läraren omkring och hjälper de som räcker upp handen och 

när hon ser att det finns behov av hjälp att något behöver rättas till eller korrigeras 

så får eleven den hjälpen. De elever som sitter utan aktivitet får också många 

uppmaningar som: ”Har du läst arbetsbeskrivningen?”: ”Har du valt tyg?”. 

Läraren försöker verkligen få igång de här eleverna med lite olika resultat. En av 

eleverna hinner bara sy en zick-zack söm runt en del av stolsdynan under 

lektionstiden på 1 ½ timme.  

 Checka av/bekräftelse. 

Många av eleverna arbetar på relativt självständigt med arbetet och läser 

instruktioner. Många elever sitter också länge och läser instruktionerna och jag 

tänker då att de verkligen vill förstå och lösa problemet med att tolka 

instruktionerna själv. De frågar om detaljer för att checka av och få bekräftelse att 

de tänkt rätt, oftast frågar de läraren men även sina kamrater. Det är framträdande 

i kommentarer som: ”Nu ska jag väl zick-zacka?”: ”Ska jag dekorera?”. Jag tänker 

att de elever som själv läser instruktionerna och verkligen använder sig av dem 

vill lösa sina problem men som samtidigt inte vill att det ska bli fel. De har själv 

tittat på sitt arbete och läst instruktionerna och vill bara få det bekräftat att de tänkt 

rätt. 

 Redskap och maskiner. 

Jag konstaterar att symaskinen är ett riktigt problemområde. Vid flertal tillfällen 

räcker elever upp handen för att få hjälp med symaskinen. Det kan handla om att 

trä symaskinen, att det har trasslat sig eller att eleven inte vet hur inställningarna 

ska vara. Att eleverna bara sitter och tittar på symaskinen utan initiativförmåga 

observeras vid flera tillfällen.  

Vid ett tillfälle förstår inte eleven varför symaskinen inte syr, när eleven tittar 

runt symaskinen så är inte kontakten inkopplad. En elev trär symaskinen och 

frågar: ”Är det rätt nu?” men då var inte undertråden trädd. Jag vet inte vad detta 

beror på att elever har problem med symaskinen, att eleven inte riktigt lärde sig 

det i mellanstadiet eller det kan också vara så att de glömt bort eller är 

ofokuserade så att det inte blir riktigt rätt för dem. Jag upplever att det är eleverna 

som inte tar för sig och driver på sig själv i sin arbetsprocess som har problem 

med förståelsen av symaskinen, vilket kan bero på otillräckliga kunskaper om 

symaskinen, att eleven är omotiverad att lära sig att använda symaskinen eller inte 

vill lära sig. De elever som under lektionen arbetar självständigt och läser 

instruktionerna, trär också symaskinen själv och kommer igång med sömnaden.  
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Det finns instruktioner om hur man trär symaskinen i en låda men det verkar inte 

vara något som man använder sig av. Vid ett tillfälle frågare en elev om hur hon 

ska trä symaskinen. Eleven uppmanas att läsa instruktionerna. Eleven svarar: 

”Alltså (lärarens namn) det är asjobbigt!”. Till slut utbrister eleven efter flera 

försök att få symaskinen att fungera: ”Jag får damp, jag ger upp!”.  

Under intervju 2 berättar eleven på frågan om vilka problem man kan stöta på, 

vad som kan vara svårt under slöjdarbetets gång att:  

 
Oftast vid syningen, när man syr menar jag, tycker jag i alla fall. För då 

ibland kan man kolla att tyget håller på att stöta upp sig så att det går dåligt 

att sy och då blir det problem och då ber jag om hjälp.  

 

När han säger stöta upp sig menar han att det trasslar sig med tråden i symaskinen. 

”Hur löser du det?” 

 
Oftast en kamrat men jag kan lösa det själv, jag vet oftast vad det är. Ibland 

blir det bara så jobbigt att jag ber om hjälp… Det har hänt så många gånger 

att det sitter… Och då vet jag ungefär vad som hänt… då brukar jag bara ta 

upp den och be om hjälp.  

 

Problemen med symaskinen är något som ofta händer men det har hänt så många 

gånger att det bara sitter, han vet hur han ska lösa det. Ibland blir det jobbigt att 

alltid lösa problem själv så man ber någon om hjälp eller förslag på hur det ska 

lösas.  

De områden jag observerar som eleverna har problem med i slöjden är: Problem 

att veta hur de ska arbeta vidare med slöjdarbetet och moment i arbetsprocessen, 

att de saknar initiativförmåga, att få bekräftat att man tänkt och gör rätt och att 

kunna använda maskiner och redskap på ett fungerande sätt. Vilka val av 

handlingsalternativ gör eleverna som leder deras arbete framåt? 

8.2 Vilka handlingsalternativ väljer elever under arbetet? 

Under observationerna ser jag några handlingsalternativ som leder arbetet framåt. 

Under första observationen är det fyra flickor som sitter runt samma bord. De 

läser arbetsbeskrivningen, de hjälper varandra och andra frågar dem om hjälp. De 

är aktiva och arbetet går hela tiden framåt, de har initiativförmåga och löser 

uppenbarligen sina problem själva eftersom de inte ber om hjälp. Men jag har 

svårt att avgöra vilka handlingsalternativ de använder sig av och hur de tänker. De 

handlingsalternativ som jag lägger märke till hos eleverna under observationerna 

och som kommer fram under intervjuerna är: 

 Att följa instruktioner. 

Under de observerade lektionerna så följer eleverna instruktioner om hur de ska 

sy stolsdynan, även om utseendet är valfritt så är arbetsordningen styrd och alla 

följer samma instruktioner. Då blir problemområdet att förstå och tolka de 

slöjdspecifika orden. Att förstå vad orden innebär är viktigt för att använda 

instruktionen. En av eleverna säger själv under intervjun att orden är viktiga. Jag 
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upplever att följa en instruktion till viss del övar elevens problemlösande förmåga 

i och med att det är många moment som ska tolkas och förstås hur de ska 

genomföras, som t.ex. att lägga tyg rätsida mot rätsida, tvärnåla, trä symaskinen 

eller sätta fast applikation med vliesofix och det ligger ett värde i att kunna tolka, 

läsa eller förstå en beskrivning och att följa den. Om eleverna skulle haft en friare 

uppgift som t.ex. att tillverka ett förvaringsföremål i valfri teknik så skulle 

behoven att välja handlingsalternativ, att förutse nästa steg i arbetet vara större till 

skillnad mot att följa en instruktion. 

Instruktioner förekommer också i klassrummet på specifika detaljer. Under en av 

observationerna så sitter en elev utan aktivitet vid en av symaskinerna, läraren går 

fram och ser att eleven inte trär symaskinen, det som sker är att läraren hämtar 

instruktioner på hur man trär en symaskin. Eleven blir lämnad för att försöka tolka 

instruktionerna men fortfarande så händer ingenting, det tar eleven 30 minuter 

från det att jag observerar eleven första gången tills det att han syr på sitt arbete. 

Under en av intervjuerna kommer det fram att det finns instruktioner som eleverna 

uppmanas att följa även under andra arbetsmoment, det kan t ex vara när de ska sy 

i en knapp. Här är det ju viktigt att eleverna förstår vad de läser, att de kan 

specifika ord och begrepp som används i slöjd. Jag tolkar det som att, om eleverna 

inte förstår texten och saknar initiativförmåga för arbetet då är instruktionerna 

verkningslösa. Eller är det så att instruktionerna tillsammans med bilder kan vara 

ett medel till att lära sig ord och begrepp som är slöjdspecifika. 

 Hjälplista 

På frågan om hur eleverna gör om de stannar upp i arbetet kommer hjälplistan 

upp först som alternativ. Under de observerade lektionerna används ingen 

hjälplista men på de skolor eleverna tidigare gick på arbetade de efter hjälplista, 

kommer det fram under intervjuerna.  

Under intervjuerna visar det sig att eleverna är rörande överens om att hjälplista 

är bra. ”Varför är det bra?” Det är bra därför att: ”Då kan man se vilken ordning 

man är i”. ”Är det ett rättvist system?”: ”Ja men ibland brukar folk komma fram 

och sudda bort namn”.  

Eleverna upplever det som ett bra och rättvist system vilket kan bero på att de 

har kontroll över vart i ordningen de är och när de får hjälpen. Fråga är om 

eleverna slutar lösa problem och istället väntar på hjälp, som är min upplevelse av 

hjälplista. Det finns en motsättning i att eleverna säger att det är ett rättvist system 

samtidigt som det fuskas i och med att elever suddar bort varandras namn. På 

frågan vad de gör under tiden de väntar på hjälpen nämner eleverna 

handlingsalternativ som att be en kamrat om hjälp, att själv försöka klura ut, att 

söka på mobilen (youtube) eller kolla beskrivningen. Frågan är om eleverna 

verkligen gör det under tiden de väntar eller om de blir som eleverna som var helt 

utan aktivitet och bara satt och tittade på symaskinen eller sitt arbete utan att 

försöka. Om de verkligen använder sig av de andra handlingsalternativen under 

tiden de väntar så skulle de kanske inte vara i behov av en hjälplista. Eleverna 

under den första intervjun säger att tidigare när det gick i 6:an så hade de 
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hjälplista, på den andra skolan, men nu kan de mer så de behöver inte lika mycket 

hjälp längre, det är inte så många som räcker upp handen samtidigt. ”När vi gick i 

6:an var det tio på hjälplistan hela tiden” de andra skrattar igenkännande.  

 Instruktionsfilmer (på t.ex. youtube) 

Eleverna nämner instruktionsfilmer på youtube eller att söka information på 

nätet som ett handlingsalternativ. Jag vet inte i vilken omfattning de använder sig 

av det och det är inte något som jag observerar sker under lektionen. Eleverna får i 

början av lektionen lämna in sin telefon och om de behöver den får de fråga och i 

klassrummet finns en dator som eleverna får använda. Jag observerar att några 

elever i början av lektionen sitter med sina telefoner men efter det att jag frågade 

varför de fick, var svaret från läraren att de sökte inspiration och var i startfasen i 

sitt arbete. Huruvida de verkligen använder sig av instruktionsfilmer i slöjdarbetet 

får jag inte svar på i denna undersökning.  

 Kamrathjälp. Samarbete 

Kamrathjälp är när eleverna frågar varandra om slöjdarbetet, det kan vara hur de 

löser vissa moment eller ska trä symaskinen. Det kan också vara bekräftelse att de 

tänkt rätt. Jag lägger dock märke till att de flesta samtalen handlar om annat än 

slöjd. Däremot uppmanar läraren eleverna att fråga sina kamrater. Vid ett tillfälle 

ber en av flickorna läraren om hjälp varvid läraren vänder sig mot en av pojkarna 

och säger: ”Vill du förklara för (flickans namn) hur du gjorde”. Jag observerar 

även tillfällen då eleverna samarbetar och hjälper varandra. En elev ska klippa ut 

sin stolsdyna och istället för att nåla fast mallen på tyget så ropar eleven på en 

kamrat: ”Kom och håll här” kamraten kommer och lägger händerna på mallen och 

han börjar klippa ut. Det är skillnad på hjälp och hjälp. Att förklara för andra hur 

de ska gå tillväga fördjupar kunskaperna hos den som hjälper. Medan den 

praktiska hjälpen med att kamraterna håller handen på arbetet belyser hur bekväm 

en elev kan vara och jag upplever att eleven tycker det går fortare att bli färdig om 

kamraten håller istället för att ödsla tid på att nåla. Vad eleven inte reflekterar över 

är att resultatet med klippningen med största sannolikhet blir bättre om han hade 

nålat. 

 Att läraren hjälper eller vägleder eleven 

Eftersom jag gör mina observationer på en skola där slöjdlärarna aktivt arbetar 

med att inte svara på frågan: ”Vad ska jag göra nu?” så tänker jag mig att eleverna 

inte tycker det är någon idé att fråga läraren om hjälp att lösa sina problem, 

eftersom hon inte kommer att svara på det. Jag förväntar mig då att eleverna 

använder sig av andra olika handlingsalternativ för att arbetet ska gå framåt. 

Under en av observationslektionerna är en lärarstudent med. Det är intressant att 

lägga märke till de olika förhållningssätten läraren och lärarstudenten har mot 

eleverna. Läraren utmanar eleverna genom att ställa frågor och uppmanar eleverna 

att läsa instruktionerna innan de ber om hjälp. Vid ett tillfälle säger en av 

eleverna: ”Jag behöver laga här” och istället för att svara och servera lösningen så 

säger läraren: ”Hur gör du då?” Lärarstudenten hjälper eleverna mer konkret. Det 

är hjälp som hur man sätter fast applikationer med vlisefix, trä symaskinen och 
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ger lösningar och uppmaningar som: ”Glöm inte backa i början och slutet”. Jag 

upplever att många frågar lärarstudenten om hjälp eftersom hon ger hjälp direkt 

och de slipper tänka själv, de får en snabb lösning på sina problem. Lärarstudenten 

serverar handlingsalternativen åt eleverna. Ett bra exempel på hur läraren utmanar 

eleverna genom att ställa frågor är när läraren går fram till en elev som har lagt ut 

stolsdynans mall på tyget och nålat fast och är på väg att börja klippa, läraren 

säger då:  

 
”Får jag bara fråga vad som är tanken med att du inte lägger mallen efter 

kanten (väntar på svar och jag uppfattar bara ett mummel från eleven) vad 

ska du göra med de här småbitarna (pekar på tygbitarna mellan mallen och 

kanten på tyget)?” 

 

Det är ett trevligt och enkelt sätt att göra eleven uppmärksam på när något skulle 

kunna göras bättre eller att eleven behöver reflektera mer över sitt arbete och hur 

saker ska göras annorlunda.  

 Att själv lösa problem. 

Under intervjuerna tyckte eleverna att det bästa sättet att lösa problem på, var att 

ha hjälplista och att läsa instruktioner. När jag i slutet av de båda intervjuerna 

frågar: ”Om målet är att ni ska lära er så mycket ni bara kan i slöjden, vilket är då 

det bästa sättet att lösa problem på?” så svarar alla att själv lösa problemet. Det är 

kommentarer som: ”Att träna” ”Att försöka öva sig fram till rätt lösning” ”Att 

kunna förstå” och ”Jag skulle nog försöka göra det själv. Först lista ut vad 

problemet är och sen försöka lösa det”. Eleverna är under intervjuerna eniga om 

att det är den egna aktiviteten och initiativförmågan som är början till lärandet. De 

nämner ord som träna, öva, kunna förstå och försöka lösa. Det handlar inte om att 

de ska ha färdiga lösningar och veta allt på förhand hur det ska gå till, utan slöjden 

handlar om övning och undersökning för dessa elever. Kan det vara så att om 

någon annan löser deras problem så glömmer de lättare vad de gjort och 

förståelsen minskar? En av eleverna jag intervjuar säger att lösa själv är det bästa 

sättet men vill samtidigt ha läraren med i besluten som ett stöd. Ett exempel på 

hur eleven vill ha bekräftelse på att han gör rätt men samtidigt så vill han göra 

”jobbet” själv.  

8.3 Varför väljer elever ett visst handlingsalternativ att lösa sitt 

problem på i slöjd?  

De handlingsalternativ elever väljer bland som observeras och som kommer fram 

under de båda intervjuerna är att följa instruktioner till uppgiften i slöjdarbetet, 

instruktioner på specifika detaljer eller instruktionsfilmer på ”youtube”. Det är 

också handlingsalternativ som att få hjälp av kamrat eller lärare och då var 

hjälplista ett bra verktyg för att få det rättvist, och det bästa alternativet var att 

själv försöka lösa problemet. Några av eleverna fick hjälp av lärarstudenten och 

den hjälpen var mer direkt, hon gav eleverna instruktioner hur de skulle göra till 
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skillnad mot läraren som ställde motfrågor och försökte locka fram elevernas egna 

lösningar på problemen. Jag observerar att eleverna använder sig av olika 

handlingsalternativ för att lösa olika sorters problem. Typen av problem i 

slöjdarbetet påverkar vilket handlingsalternativ eleven väljer för att komma vidare 

i arbetet. Jag uppfattar att mer problematiska problem kräver mer kunskap från det 

håll hjälpen kommer eller att hjälpen behöver hålla en högre kvalitet. Eleven 

under andra intervjun säger att om man tillräckligt ofta stöter på ett problem och 

löser det med olika handlingsalternativ så vet man till slut hur man ska lösa det. 

Han säger: ”Jag är ju rätt smart så jag förstår ju vad som händer liksom”. 

Nedan följer en tabell över vilka handlingsalternativ eleverna väljer till vilket 

problem, utifrån observationerna: 

Problem Handlingsalternativ 

Arbetsprocessen/att förutsäga nästa 

steg i arbetet 

Arbetsinstruktionerna, kamrathjälp, 

lärarhjälp och att själv försöka lösa 

problemet 

Motivation eller initiativförmåga  Dessa elever söker inte hjälp men får 

hjälp ändå av läraren 

Checka av/bekräftelse Lärarhjälp 

Maskiner och redskap Lärarhjälp, specifika instruktioner och 

att själv försöka lösa problemet 

Tabell 2 – Problem i slöjd i relation till handlingsalternativ 

 

Problem i arbetsprocessen att ta sig framåt i sitt slöjdarbete och att följa 

instruktionerna eller att förutsäga nästa steg är det problemområde där eleverna 

använder sig av olika handlingsalternativ. Problem i arbetsprocessen innebär att 

eleven stannar upp i någon av processens fyra delar idéutveckling, överväganden, 

framställning och värdering (Skolverket, 2011b:14). Eleven väljer 

handlingsalternativ utifrån egen förmåga, självförtroende eller det 

handlingsalternativ som bäst löser deras problem. Det kan vara förklaringen till 

varför många elever direkt ropade på lärarstudenten för att be om hjälp, eftersom 

de visste att hon löste deras problem. Eleverna tänker alltså kortsiktiga lösningar, 

att problemen ska lösas direkt och de är inte inställda på att lära sig lösa problem 

av liknande karaktär längre fram.  

Min upplevelse är att när eleven ber läraren om hjälp för att få bekräftelse att 

hon tänkt rätt beror det på elevens sviktande självkänsla. Eleven skulle kunna 

vända sig till arbetsinstruktionen för att checka av eller fråga en kamrat som redan 

gjort det momentet för bekräftelse att hon tänkt rätt, men det är inget som jag 

lägger märke till under observationerna.  

Symaskinen är ett problemområde som tar onödigt lång tid från slöjdarbetet. Här 

behöver eleverna absolut våga ta mer initiativ och försöka lösa problemet. Vissa 

elever sätter sig vid symaskinen, trär den och syr. Vissa elever sitter bara och tittar 

och för vissa elever strular det och trasslar sig. De elever som inte hade någon 

aktivitet, som var okoncentrerade på sitt arbete och där arbetet inte gick framåt 
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väljer förståeligt nog inget handlingsalternativ. Jag observerar att två av killarna 

sätter sig vid ett bord vid sidan om och plockar fram ryska dockor som de fipplar 

med under ca 10 minuter, det får till resultat att inget händer med deras arbete 

alltså ingen aktivitet som gör att deras arbete går framåt. Läraren uppmärksammar 

dem och frågar: ”Har du bestämt tyg än?” ”Inte än”:svarar eleven. Ett svar som 

vill ge illusion om att eleverna håller på att bestämma sig, dock på avstånd. De två 

killarna är inte ens i närheten av ett tygskåp och tar inget som helst initiativ för att 

välja tyg till stolsdynan. Tygvalet gör sig inte själv utan är beroende av elevens 

aktiva val. Till slut uppmanar läraren en av killarna att komma till tygskåpet och 

välja, läraren är då med och aktivt hjälper honom i valet, 5 minuter senare går han 

omkring runt sitt arbete utan att ta tag i tyget och nåla fast mallen. 

Jag upplever att de elever som inte fick direkta instruktioner var mer 

självgående, beror det på att de icke självgående eleverna behövde direkta 

instruktioner, eller beror det på att de självgående eleverna blev självgående av att 

inte få instruktioner? Vid ett tillfälle säger läraren till en elev i den grupp med 

elever som självständigt jobbar att: ”Du måste göra mallar” varvid eleven svarar 

”Ja jag vet”. Jag tänker mig att de elever som är självgående inte behöver 

instruktioner eftersom de redan vet hur de ska välja handlingsalternativ som leder 

slöjdarbetet framåt. Jag känner igen mig i det där att man går fram till alla elever 

oavsett om de behöver hjälp eller inte, för att man vill att alla elever ska bli sedda 

under en lektion och ska känna att jag är intresserad av dem vilket skulle kunna 

skapa en känsla hos eleven att de inte klarar sig själva utan att de måste ha hjälp. 

Lektionen är lugn och ingen kö är bakom läraren vilket ger möjlighet för läraren 

att gå omkring och hjälpa till där hon ser att elever behöver hjälp. Trots att läraren 

har många möjligheter att ta initiativ så är de aktiviteter jag observerar där 

eleverna tar initiativet till handling dubbelt så många än där läraren tar initiativ, 

genom att eleven ropar på eller söker upp en kamrat, läraren eller lärarstudenten 

eller att eleven räcker upp handen för att få hjälp. 

9. Diskussion av resultatet om elevers val av 

handlingsalternativ för att lösa problem i slöjd 

Resultatet av denna undersökning gav mig många och lärorika svar på frågan om 

vilka handlingsalternativ eleverna väljer för att lösa sina problem i slöjden. 

Eftersom jag som lärare lätt hamnar i fällan att jag löser problemen till mina 

elever så har resultatet stort personligt värde. Man skulle kunna tänka att 

instruktioner på specifika detaljer som att sy kaststygn eller hur man lägger ut 

mönsterdelar till ett klädesplagg trådrakt är något som man skulle kunna arbeta 

vidare med i slöjdsalen, med syftet att eleverna själv ska leta upp och lösa sina 

problem i slöjdarbetet Men om eleverna inte självmant använder sig av dessa 

instruktioner som jag observerade i min undersökning, så är vinsten att arbeta med 

dem inte så stor utan en annan arbetsmetod borde fungera bättre. 
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9.1 Problem och problemlösning i slöjd 

De problem som jag uppmärksammar i undersökningen är: 

 Problem i arbetsprocessen. Att förutsäga nästa steg i arbetet. 

Undersökningen visar att elever har svårt att förutse nästa steg i arbetsprocessen, 

så frågan: ”Vad ska jag göra nu?” kommer vid ett flertal gånger upp hos eleverna 

och de får då uppmaningen att titta i arbetsbeskrivningen. Det är då viktigt för 

eleverna att de förstår det de läser och kan tolka innebörden i orden. 

Kommentarsmaterialet till läroplanen i slöjd (Skolverket, 2011b) säger att om man 

ensidigt ger eleverna instruktioner om hur de ska genomföra ett arbete så ger det 

dem erfarenhet om redskap, tekniker och ”ett rätt sätt” att utföra slöjdarbetet på. 

Men om man fokuserar på elevernas överväganden och att de få möjlighet att 

överväga olika alternativ utvecklar det mer deras förståelse av arbetsprocessen. 

Syftet är att eleven själv ska utforska och experimentera sig fram till den bästa 

lösningen. Eleverna ska utveckla ett mer systematiskt undersökande arbetssätt och 

själv driva sitt arbete framåt. Det är en förutsättning för att eleverna ska bli mer 

självständiga, våga ta risker och med det uppnå slöjdkunskaper på en mer 

medveten nivå (Skolverket, 2011b:14f). Jag tänker mig då att följa en färdig 

beskrivning över arbetets gång hindrar eleverna i processen att göra 

övervägningar och att experimentera sig fram till bästa lösningen eftersom ”rätt” 

lösning redan står i arbetsbeskrivningen. Många slöjdlärare är kanske kvar i den 

gamla läroplanen (Lpo-94) då fokus låg på själva görandet i slöjden och inte på att 

reflektera och analysera som det är i den nya läroplanen (Lgr-11) (Skolverket, 

2015:26). Om det är så hos den lärare jag observerar vet jag inte men att arbeta 

med en styrd uppgift med färdiga instruktioner tar bort en del av möjligheterna för 

eleverna att själv välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt. I tidigare 

läroplan (Lpo-94) användes ordet planering istället för överväganden som förde 

tankarna till att händelseförloppet var något som kunde förutses före arbetets 

genomförande, men överväganden är något som sker kontinuerligt i hela 

arbetsprocessen. Att då istället låta eleverna göra sin egen planering där egna 

överväganden ges mer utrymme och möjligheter till ändringar under 

slöjdprocessens gång borde ge eleverna större möjligheter att utveckla sina 

problemlösande förmågor. 

Skolverkets utvärdering (NÄU-13) visar att eleverna kan lösa problem i sitt 

arbete trots att de har bristande kunskaper, om de medvetet gör överväganden. 

Lärarens förhållningssätt och karaktären på uppgiften möjliggör för eleverna att 

öva på förmågan att välja och motivera handlingsalternativ (Skolverket, 

2015:171ff). I min undersökning hade läraren förhållningssättet att utmana 

eleverna med frågor och inte att ge dem färdiga lösningar vilket stimulerar 

eleverna till egen initiativförmåga och att tänka efter. Min upplevelse är att 

karaktären på uppgiften gjorde det möjligt för eleverna att göra olika 

överväganden i mindre omfattning än om uppgiften inte hade haft en bestämd 

arbetsordning. 
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 Att inte vara motiverad eller sakna initiativförmåga. 

Jag fascinerades av att så många elever som ca 5 av 15 hade låg eller ingen 

aktivitet alls under lektionen. Vad beror det på? Ointresse, att inte vara fokuserad 

eller olust. Det är lätt att som lärare kliva in och säga till eleverna vad de ska göra 

för att komma framåt, men det gör inte läraren i min undersökning. Istället ställer 

hon frågor för att uppmana eleven att börja tänka och fokusera. Hon går iväg, 

kommer tillbaka, checkar av läget och ger en uppmaning, och gör så hela 

lektionen. Hasselskog menar att elever behöver lära sig att föreställa sig vägen 

mot det färdiga målet, det kräver att man kombinerar tidigare erfarenheter och 

kunskaper och föreställer sig en riktning mot målet av det färdiga slöjdföremålet 

(Hasselskog, 2010:59). Hasselskog menar även att de lärare som inte gav eleverna 

instruktioner och rätt lösning gav eleverna större förutsättningar att själv välja 

handlingsalternativ (Hasselskog, 2010:202). Det betyder att läraren i min 

undersökning har ett bra förhållningssätt som stimulerar eleverna till egen 

aktivitet. Det är i motsats till Boholm Walls examensarbete (2012) att eleverna 

blev mindre engagerade av ett allt för självständigt arbete. Vilket skulle kunna 

förklaras med att eleverna tappade intresse när de inte kunde föreställa sig det 

färdiga föremålet som Hasselskog tar upp, hur det kommer att se ut och hur det 

kommer att processas fram. Polya (1957) utvecklade ett problemlösningsschema 

med fyra delar: att förstå problemet, att skapa en plan, att genomföra planen och 

kontrollera resultatet. Problemlösaren måste verkligen ha en önskan att lösa 

problemet och Polya menar att om ingen önskan finns kan man lika gärna hoppa 

över det (Polya, 1957:96). Jag tänker mig att det är det som är problemet med 

elever som saknar motivation, att de har svårt att föreställa sig det färdiga 

resultatet och har då inte gjort upp någon inre eller skriftlig plan för hur arbetet 

ska gå till väga eller se ut. Wiliam (2013) ger förslag på metoder man kan 

använda sig av och det som intresserade mig var att utnyttja kamratbedömning i 

slöjden. Att eleverna redovisar för varandra och att de samtidigt ska ge varandra 

råd, eleverna är noggrannare att det ska bli rätt gentemot varandra än läraren, 

vilket kan bero på att de inte vill göra bort sig. På så sätt kan man höja fokusen 

hos eleverna under lektionerna eftersom de vill redovisa bra.  

 Checka av/bekräftelse. 

Många av eleverna hade valt handlingsalternativ men var osäker på om de gör 

rätt och vill ha bekräftelse och frågar då läraren för att checka av. I exemplet med 

båtbyggarlinjen sa eleverna att kunskapen var som en rutin i kroppen. Genom att 

de upprepade samma moment om och om igen så fann de tilltro till sin egen 

förmåga och tog ansvar i att lösa problem själv (Sjöman, 2004:21ff). I min 

undersökning säger en elev när det gäller att lösa problem vid symaskinen: ”Jag 

vet oftast vad det är men ibland blir det bara så jobbigt att jag ber om hjälp”. Han 

säger att han har förmågan att lösa problemet men han tar inte ansvaret till det. 

Det kan vara så att eleverna inte riktigt litar på sin förmåga eller att de döljer sin 

oförmåga genom att fråga och då få bekräftelse.  
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 Redskap och maskiner. 

Jag konstaterar att symaskinen är ett riktigt problemområde. Nu var det ju så att 

alla elever arbetade med symaskinen vilket gjorde att jag inte kunde observera om 

samma problem uppstod i att hantera andra verktyg och redskap som virknål eller 

vävstol. När jag observerar symaskinsproblematiken tänker jag att de här måste 

jag göra något åt i min undervisning. Eleverna måste våga och kunna hantera 

symaskinen på rätt sätt, symaskinen ska inte vara ett moment man stannar upp på. 

Symaskinproblemen har lite olika karaktär. För en del elever handlar det om att de 

inte vet eller förstår hur de ska trä symaskinen, för någon annan är det att tråden 

trasslar sig hela tiden och det förstår inte varför det blir så. Jag tänker på Illum & 

Johanssons text om kunskap och erfarenhet. Även om läraren har kunskapen och 

erfarenheten (ofta tittar jag på symaskinen och konstaterar snabbt vad som är fel) 

så måste eleven själv tillägna sig kunskaper genom egna erfarenheter. Trär jag 

alltid symaskinen till mina elever kommer de aldrig att lära sig trä symaskinen 

rätt. Eleverna bygger upp sin egen ”erfarenhetsbank” när de får uppleva, se och 

känna med kroppen vad som är rätt lösning på problemet (Johansson, 2014:80). 

När det gäller att trä symaskinen rätt så finns det bara en rätt lösning, man kan inte 

hoppa över något steg och tänka att ”det här blir nog bra” till skillnad mot 

problem i arbetsprocessen där du kan hoppa över ett steg som idéutveckling (man 

kan arbeta efter och härma ett redan färdigt föremål) och ändå få en ”rätt” 

fungerande slöjdprodukt. Dewey menade att man måste utveckla den praktiska 

kontrollen, genom upprepningar förbättrar man kvalitén på erfarenheterna, vilket 

innebär att man systematiskt, målmedvetet och experimentellt lär sig kunskap som 

att trä en symaskin. Vid problemlösningssituationen vid symaskinen är det viktigt 

att man stannar upp och tänker efter, metodiskt går igenom vad som kan ha blivit 

fel, vilket påminner om ett vetenskapligt sätt att lösa problem på (Vaage, 

2003:136).  

9.2 Handlingsalternativen som eleverna väljer för att lösa problem 

Under observationerna och intervjuerna kommer det fram sex olika sätt att lösa 

problem på men alla sätten används inte under de observerade lektionerna.  

 Att följa instruktioner 

Att följa instruktioner är det handlingsalternativ jag ser mest utav. Eleverna får 

ofta uppmaningen att titta i instruktionerna och eleverna frågar vart i 

instruktionerna de är. Det gjorde att jag kanske inte riktigt såg vilka problem 

elever kan stöta på och vilka handlingsalternativ elever väljer som jag hade kunnat 

observera om det hade varit en friare uppgift. Nu handlade det om förmåga att 

lösa problemet med att förstå och tolka instruktionerna. Jag upplever att 

instruktionen gör eleverna låsta att inte själv välja handlingsalternativ som leder 

arbetet framåt och komma med egna lösningar. Ibland kan det vara svårt att följa 

en given mall när det gäller att lösa problem, det kan vara så att följa en 

instruktion inte är ett bra handlingsalternativ. I avsnittet om problemlösning (7.2 

Problemlösning) berättar Riesbeck, Säljö & Wyndhamn (1999) om 
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Standardproblem och Problematiska problem. Problematiska problem har inte 

någon given lösning och det kan finnas andra faktorer att ta hänsyn till, man måste 

först bedöma vad uppgiften handlar om (s.210). Johansson (2002) berättar om en 

problemlösningssituation där eleven ska lägga ut ett klädesmönster på ett tyg. Det 

finns inte ett rätt sätt att lägga ut det på och det finns många faktorer att ta hänsyn 

till, fungerar tyget till det tänkta plagget, finns det tillräckligt med tyg eller har jag 

lagt ut mönstret trådrakt, frågorna är många och det är svårt att följa en instruktion 

till den typen av problemlösning (Johansson 2002:84f). Jag förstår det så att till 

Standardproblem, som har en given lösning eller ett rätt sätt, så fungerar det med 

instruktioner t ex om hur man trär en symaskin. Men vid Problematiska problem 

krävs en annan problemlösningsmetod som kanske någon av dem som behandlas 

nedan, som kamrathjälp, fråga läraren eller att själv försöka lösa problemet och 

klura ut bästa möjliga sätt.  

 Hjälplista 

Att använda sig av hjälplista tyckte eleverna var det bästa och rättvisaste sättet 

att få hjälp på, men det var inget som användes på dessa lektioner som jag 

observerade. Min upplevelse av hjälplista är att eleverna så fort de skrivit upp sitt 

namn på lista, släpper sitt problem de vill ha hjälp med och det blir ok att vara 

social med kamraterna, när jag frågar vad de gör så blir svaret ”Jag väntar på 

hjälp”, men en lösning på detta kan vara att eleverna måste ha minst två förslag på 

lösning eller vad de ska göra innan det blir deras tur. Att eleverna släpper sitt 

arbete under tiden de väntar gör att eleverna tappar fokus och att de inte är aktiva i 

sin egen problemlösning. Eleverna jag intervjuar är inte objektiva när de gäller 

hjälplista eftersom de tycker det är rättvist men säger samtidigt att det är ett 

system där det fuskas mycket. Hasselskog (2010) nämner även hjälplista som 

förekommande under slöjdlektionen som elever använder sig av för att påkalla 

hjälp och Boholm Wall (2012) nämner att de undersökta lärarna förespråkade ett 

strukturerat hjälpsystem. Jag tänker mig då, dels problemet med inaktiva elever 

under tiden de väntar på hjälp och känslan som kan uppkomma hos läraren när det 

står många namn på listan. Under en av intervjuerna nämner eleverna att det när 

de gick i 6:an alltid stod tio namn på hjälplistan, det i sig kan vara stressande för 

en lärare och resultatet kan bli att eleven får korta instruktioner som bara handlar 

om görandet, ett kort svar som bara löser det direkta problemet. Hasselskogs 

studie visar att de lärare som är mer inriktade att ge instruktioner av nästa steg i 

arbetet har fler elever som inte driver eller tar initiativ i sitt slöjdarbete 

(Hasselskog 2010:222). Det kan vara orsaken till att läraren inte använder sig av 

hjälplista under lektionerna. 

 Instruktionsfilmer (på t.ex. youtube) 

Under en av intervjuerna nämner eleverna youtube som ett bra ställe att hämta 

information på för att lösa sina problem. Barn och ungdomar idag är vana att 

hämta information där om det är något de vill veta och det finns många bra 

instruktionsvideors på youtube. Det jag observerar är att eleverna använder sina 

telefoner till att söka inspiration på till sitt arbete men de använder inte nätet till 
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att lösa problem med. Kan vara så att de inte vet vad de ska söka om de inte kan 

sätta ord på vad som är deras problem. Det kan också vara så att de inte är vana att 

söka den här typen av information på nätet som behövs för att lösa de problem de 

ställs inför i slöjdarbetet. Om eleverna hade haft andra problem än att sy en 

stolsdyna kanske de hade använt sig mer av det handlingsalternativet om de t ex 

ska virka mormorsrutor så hade man kunnat se tydliga instruktionsfilmer om hur 

man går till väga. Undersökningen ger mig inte svar på om det är något de 

använder sig av i någon större utsträckning.  

 Kamrathjälp. Samarbete 

Jag observerar flera tillfällen av samarbeten under lektionerna, tillfällen när 

eleverna ger varandra tips och råd om arbetet, elever som hjälper varandra i 

arbetsprocessen/vad som är nästa steg, många gånger säger eleverna till varandra 

”Kom och hjälp mig”. Oja, Sjöberg & Johansson (2014) berättar om hur eleverna 

tar del av varandras slöjdprocesser genom att de kommunicerar om sina 

slöjdprodukter. De skaffar sig erfarenheter men får även ta del av andras 

erfarenheter, de arbetar tillsammans trots att de arbetar på sina egna 

slöjdprodukter (s.15f). Johanssons avhandling (2002) visar på att eleverna tar med 

sig erfarenheter från hemmet in i slöjdsalen som i exemplet när en elev visar en 

annan hur den ska trä symaskinen (s.101). Jag kan tänka mig att eleverna väljer att 

fråga en kamrat om hjälp för att inte bli bedömd av läraren för att sakna förmåga 

eller att kamraten har ett språk som ligger närmaren ens egna som gör att man 

lättare förstår vad kamraten menar. Det kan också vara så att läraren arbetar aktivt 

med Wiliams (2013) metod med elever som läranderesurs för varandra, att 

eleverna ska fråga 3 kamrater innan de frågar läraren (s.151).  

 Att få hjälp av läraren 

Under lektionen är det aldrig någon kö efter läraren utan allt flyter på i ett jämt 

tempo och alla får hjälp lite eftersom. Den stora skillnaden märker jag på 

lektionen som lärarstudenten är med på, att de två har helt olika sätt att hjälpa 

eleverna på. Läraren svarar inte på direkta frågor utan utmanar eleverna med 

motfrågor som: ”Hur tänkte du här?” ”Hur gör du det?”, till skillnad mot 

lärarstudenten som ger längre hjälp och mer specifik hjälp. Läraren ger eleven 

som har problem med att trä symaskinen skriftliga instruktioner för hur man trär 

en symaskin men en stund senare går lärarstudenten dit, sätter sig ner och visar 

direkt hur symaskinen ska träs, frågan är om eleven blev mer hjälpt i ett längre 

perspektiv av att läsa instruktioner eller att någon visade direkt hur det skulle 

vara? Hasselskogs (2010) studie visar på att de lärare som ger eleverna respons på 

det de gör genom att utmana deras tänkande, övar upp elevernas problemlösande 

förmåga. Även att den lärare som instruerar eleverna har fler elever som stannar 

upp i arbetet och väntar på lärarhjälp för att lösa sina problem, eleven blir också 

sämre på att värdera och reflektera över sin arbetsprocess. En instruerande lärare 

skapar lärarberoende elever (Hasselskog, 2010:248, 256).  
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 Att själv lösa problem 

Johanssons (2002) studie visar att eleverna under planeringsstadiet löser problem 

genom att de mäter och skissar på sin ritning som sedan blir ett stöd för deras 

resonemang och handlingar (s.150). Arbetsredskapen i slöjden är också ett 

hjälpmedel till att lösa problem med, om inte redskapet blir ett problemområde 

som i fallet med de elever som hade problem att trä symaskinen och att det 

trasslade sig. Johansson berättar också om en pojke som läser instruktionerna 

högt, som att bekräfta för sig själv att han förstår vad det står där, det kan vara en 

metod till att lösa problem på, om det finns instruktioner så bygger det 

självständiga arbetet på instruktionen och inte på att eleven själv kan lösa sina 

problem (Johansson, 2002:142, 160). Allt det här ser jag under observationerna, 

elever som arbetar med sin planering, elever som självständigt tar initiativ och 

följer arbetsbeskrivningen och självständigt trär symaskinen och kommer igång. 

Det är svårt att avgöra om det förekommer överväganden i deras arbetsprocess 

eftersom det inte är något jag ser. Men val av handlingsalternativ sker med största 

sannolikhet eftersom arbetet hela tiden går framåt för dessa elever. 

9.3 Varför väljer elever dessa handlingsalternativ till att lösa 

problem 

Slöjden stärker elevens problemlösande förmåga genom att målet/lösningen inte 

är klar utan eleven ges möjlighet att planera sitt arbete och göra överväganden och 

på så sätt undvika problem som längre fram kan dyka upp. Eleverna ändrar sina 

ursprungliga planer utifrån reflektioner och erfarenheter (Johansson 2002:212). 

Eleverna jag intervjuade sade att det bästa alternativet om man skulle lära sig så 

mycket som möjligt i slöjd är att själv lösa problemen. Men några minuter innan 

när jag frågade vad som var det bästa sättet så tyckte eleverna att det var hjälplista 

som var det bästa sättet, samma svar i båda intervjuerna. På frågan varför 

hjälplista var bra så var det att de hade kontroll, de visst hur de låg till och att de 

snart skulle få hjälp, att det var rättvist och att de inte skulle bli bortglömda. Jag 

tänker mig att det beror på att eleverna är produktinriktade och att de vill ha hjälp 

till att bli klar med sitt slöjdföremål. Det kan vara svårt att se vägen till det färdiga 

föremålet som är det viktiga och att det är där man förvärvar sig problemlösande 

förmågor genom att man gör överväganden. Men eleverna hade förmåga att 

koppla ihop lärande med att de själv måste lösa problemen som uppstår. Detta är 

samma tanke som Wiliam (2013) säger att det är lärarens ansvar att skapa miljöer 

där lärande kan ske men det är bara eleverna själva som kan skapa lärande (s.171). 
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10. Slutdiskussion 

10.1 Metoddiskussion 

I undersökningen har jag använt mig av kvalitativ metod som innebär att jag 

genom observationer och intervjuer försökt få en helhetsbild över hur eleverna 

handlar och motiverar hur och varför de väljer ett visst handlingsalternativ (Holme 

& Solvang, 1997:79). Intervjuerna gav mig förståelse för varför elever väljer ett 

visst handlingsalternativ (Johansson & Svedner 2010:36f). Intresset att intervjuas 

var lågt och vid andra intervjutillfället var det bara en elev som intervjuades. Det 

fick till följd att alternativen på svar var få men svaren var uttömmande och 

eleven fick utrymme för sina åsikter och kommentarer. Jag har ändå använt mig 

av och haft stor nytta av elevens uttömmande svar under intervjun.  

Undersökningens generaliserbarhet är liten då undersökningen enbart omfattar 

två observationstillfällen och intervjuer med fyra elever. Det som stärker 

generaliserbarheten är att denna undersökning kommer fram till samma resultat 

som tidigare forskning (Johansson & Svedner 2010:43). Läraren i min 

undersökning har ett bra förhållningssätt gentemot eleverna för att skapa största 

möjliga förmåga att lösa problem i och med att hon utmanar eleverna genom att 

ställa frågor som får dem att lösa sina problem istället för att läraren löser 

problemen, precis som tidigare forskning visar. Om elever utmanas och 

uppmuntras att själv tänka och komma med lösningar är det mer positivt för 

elevers lärande och intellektuella utveckling än om de får färdiga lösningar och 

svar från läraren. 

10.2 Hur elever löser problem genom att välja handlingsalternativ i 

slöjd 

Det jag avsåg att undersöka var: 

 Vilka problem kan elever stöta på i sitt arbete i textilslöjdslöjd? 

 Vilka handlingsalternativ väljer elever för att lösa de problem de stöter 

på i textilslöjd? 

 Varför väljer eleverna att göra på ett visst sätt för att lösa sina problem? 

I arbetet i slöjd stöter eleverna på olika problem som hindrar dem att komma 

framåt i slöjdarbetet. Det handlar om problem som att inte kunna förstå och tolka 

arbetsinstruktionerna eller att sakna motivation för arbetet. Jag observerade att 

eleverna hade problem med att trä symaskinen eller att symaskinen krånglade. 

Eleverna använde sig av alternativen att läsa instruktioner av olika slag, 

instruktioner till slöjdprojektet de arbetade med och instruktioner till specifika 

moment som t.ex. hur man trär en symaskin, de frågar kamrater och de frågar 

läraren, de kan använda sig av instruktionsfilmer på nätet t ex youtube, hjälplista 

och att de själv löste de problem de stötte på. De flesta eleverna tar initiativ i 
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arbetet och har en önskan att arbetet ska gå framåt och väljer därför 

handlingsalternativ för att det ska bli så.  

Eleverna valde handlingsalternativ utifrån vad de upplevde som rättvist och 

överskådligt (hjälplista) samtidigt som de förstod att de lärde sig mest om de löste 

problemen själv. Under de observerade lektionerna så arbetade eleverna efter en 

bestämd arbetsordning när de sydde stolsdynan vilket är samma som sker när man 

syr kläder och följer ett mönster, de gjorde att elevernas överväganden blev 

mindre synlig i denna undersökning. Om eleverna istället hade haft en friare 

uppgift med ett bestämt tema som t ex kulturhantverk, förvaring eller design så 

hade eleverna haft större möjlighet att utveckla sin problemlösande förmåga i och 

med att de kanske själva hade konstruerat mönster och då behövt göra 

överväganden i planeringen och under arbetets gång som ökat deras förmåga att 

lösa problem. Eleverna förstod att de lärde sig mest om slöjd när de löste sina 

problem själv istället för att ta hjälp av någon annan.  

Trots det så är slöjd ett ämne där eleverna samarbetar och hjälper varandra, de 

arbetar på egen produkt men utbyter erfarenheter och medagerar i varandras 

arbeten. Slöjd är också ett ämne där eleverna gör många överväganden och väljer 

handlingsalternativ som leder arbetet framåt. Eleverna utvecklar sin förmåga lösa 

problem och arbetar i en process där tanke, handling och sinnesupplevelser 

samverkar. Intressant var att eleverna gärna gick till lärarstudenten kanske på 

grund av att hon löste problemet till eleverna, samtidigt som läraren utmanade 

eleverna med frågor och påståenden som eleverna fick förhålla sig till. Tidigare 

forskning (Hasselskog 2010) visar att instruerande lärare skapar lärarberoende 

elever, och med det i tankarna så har den ordinarie läraren under mina 

observerade lektioner ett bra förhållningssätt gentemot eleverna för att skapa 

största möjliga förmåga att lösa problem. Den lärare som gav eleverna 

instruktioner för nästa steg i arbetet hade färre elever som tog egna initiativ.  

Den här undersökningen har gett mig tankar om att jag inte ska vara så snabb att 

lösa problemen till mina elever utan istället utveckla deras problemlösande 

förmåga genom att utmana dem med frågor som ger eleverna tillfälle att reflektera 

över hur de gör och vad som händer om de väljer att göra på ett visst sätt.  
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 – Mall för observationer 

 

Klass:_____________ Lektion och datum: 

_______________________________________________ 

 

Tidpunkt Problem Handlingsalternativ Elev/lärare 

initiativ 

Kommentar 

     

     

     

     

     

     

     



 

12.2 Bilaga 2 - Godkännande från vårdnadshavare 

Hej 

Jag heter Martina Westerlund och jag skriver nu under våren 2016 mitt 

examensarbete inom ramen för min lärarutbildning med inriktning mot 

slöjdämnet. Jag kommer att under vecka 11 och 12 utföra observationer och 

intervjuer i ditt barns klass under slöjdlektionen.  

Ett av de långsiktiga målen eleverna ska uppnå i slöjdundervisningen är att 

kunna "välja och motivera handlingsalternativ som leder arbetet framåt”. Enligt 

kursplanen i slöjd ska eleverna arbeta aktivt med att lösa problem, ta initiativ och 

själv ta ansvar över sin egen arbetsprocess. 

Syftet med mitt arbete är att jag vill undersöka vilka handlingsalternativ eleverna 

väljer i sina slöjdarbeten och varför de väljer att arbeta vidare på just det sättet. 

Övar eleven sin problemlösande förmåga genom att själv ta initiativ i arbetet eller 

löser läraren alternativt någon annan deras problem? 

Utifrån vad jag observerar så kommer jag att välja ut 2-4 elever för intervjuer i 

slutet av lektionen. Observationerna kommer att antecknas och intervjuerna spelas 

in. Ingen av eleverna kommer att finnas med på bild eller med namn i det 

avslutande examensarbetet. Efter avslutat arbete kommer ljudfilen att raderas och 

kommer inte att användas i annat syfte.  

Innan jag intervjuar era barn behöver jag vårdnadshavares godkännande. Fyll i 

de alternativ som passar er bäst och skicka med tillbaka till skolan. 

 

Om ni har ytterligare frågor får ni gärna kontakta mig på telefon nr.xxx-xxx xx xx 

Martina Westerlund 

Mail: martina.vesterlund@xxxxx.xxxxxxxxx.se  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elevens namn:___________________________________________ 

Klass:_________ 

 

 

____ Mitt barn får medverka i intervjuer och observationer 

 

 

____ Mitt barn får inte bli intervjuat 

 

___________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 



 

12.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor 

Frågor att ställa under intervjun. Beroende på vad eleverna svarar så kommer det 

följdfrågor som inte finns med i formuläret.  

1. Berätta om ditt slöjdarbete, vad gör du just nu? (prata om det med olika 

infallsvinklar, t ex vad ska det användas till? Vilken färg är det? Har det 

varit svårt att framställa föremålet?) 

2. Hur såg uppgiften som du fick av din lärare ut i just detta slöjdarbete? 

3. Hur brukar uppgifterna ni får se ut? 

4. Är uppgifterna vanligen bestämda av läraren eller är ni fria att bestämma 

själva? 

5. Händer det att ni arbetar utifrån teman? 

6. När någon i slöjdgruppen får problem i arbetet och inte vet hur hon/han 

ska komma vidare, hur brukar ni göra då? 

7. Vilka problem har du stött på i nuvarande arbete? Är det något som är 

särskilt svårt? 

8. Kan du minnas andra tillfällen i slöjdarbetet när du inte vetat vad du ska 

göra? Vad har problemet då varit? 

9. Vilka olika sätt att lösa problem på, har ni möjlighet till? 

10. Har er lärare sagt att ni ska lösa det så eller kom du på det själv? 

11. Fungerar det handlingsalternativet bra eller skulle ni vilja att det var på 

något annat sätt? 

12. Har ni alltid löst slöjdproblem på det sättet? 

13. Om målet är att ni ska lära er så mycket det bara går i slöjd, vad tror ni då 

är det bästa sättet att lösa problem i arbetet på? 


