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Sammanfattning 
 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur några slöjdlärare ser på olika lärstilar 

och hur de planerar sin undervisning utifrån elevers olika behov på ett varierat 

sätt. Till grund har varit följande frågor: Hur förhåller sig slöjdlärarna till sina 

elever utifrån olika lärstilar? Hur planerar slöjdlärarna sin undervisning utifrån 

sina elevers olika behov? Hur kan samplanering ske mellan slöjdlärare och lärare i 

andra skolämnen? Med utgångspunkt i dessa tre frågor har jag genomfört 

kvalitativa intervjuer med sju slöjdlärare som alla är utbildade och innehar 

lärarlegitimation. Resultatet visar att slöjdlärare förhåller sig till elever utifrån 

deras förutsättningar och behov. De använder sig av olika sätt för eleverna att lära 

in kunskaper, via muntliga, skriftliga instruktioner med bilder och ord och med 

hjälp av filmer, bloggar och läsplattor. Slöjdlärare samarbetar med lärare i skolans 

övriga ämnen. De ser fördelar för eleven med att kombinera det praktiska med det 

teoretiska, för att skapa sammanhang och att se kunskaper från olika håll vilket 

ger en djupare kunskap. Enligt analysen så överenstämmer det med Skolverkets 

riktlinjer att se kunskap från flera olika perspektiv och enligt tidigare forskning 

förordas att använda sig av så många lärstilar som möjligt. Mina slutsatser är att 

slöjdlärare är flexibla när det gäller att hjälpa sina elever utifrån deras olika behov. 

De vill i större utsträckning samplanera för att kunna ge stöd åt olika teoretiska 

kunskaper. 
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1. Inledning       

När jag själv gick i skolan upplevde jag väldigt starkt att om man inte kunde läsa 

in kunskap utan var praktiskt lagd så var man inte riktigt inkluderad. Utifrån den 

erfarenheten känns det bra att det står i läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2011) att 

de intellektuella likväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska 

uppmärksammas i skolarbetet. Jag själv är en person som behöver göra, uppleva 

och på så sätt få in kunskapen i händerna och i kroppen. Under 1900-talets större 

del såg man på kunskap som något man samlade på sig utifrån och kunde ta fram 

när man behövde det. Det kallas för förmedlingspedagogik, dvs. att läraren 

förmedlar den kunskap som eleverna ska lära sig (Dahlkwist, 2005). Delvis så gör 

man så än idag exempelvis när man ska introducera ett nytt arbetsområde men 

man ser på lärandet på ett annat sätt idag och större hänsyn tas till att det finns fler 

sätt att hämta in kunskaper på.  

Elever lär in på olika sätt och olika fort och det är viktigt att få dem intresserade i 

sitt lärande. Att vara delaktig och att arbeta på olika sätt bidrar till en 

arbetsprocess som skrider framåt. Elever måste få känna sig bekväma i 

sammanhanget och kunna relatera till sitt eget liv (Gustafsson, 2004). 

Nyfikenheten är den motor som ger oss motivation och intresse. Erfarenheten som 

man då samlar på sig bygger vi ny kunskap utifrån hela tiden. Lärarens roll att 

förmedla och att servera har övergått till att skapa intresse och lust till att lära 

(Dahlkwist, 2005). I Lgr 11 står det att läraren ska organisera skolarbetet så att 

eleven kan ”utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att 

använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket 2011:14).  

Jag har under de sju år som jag jobbat som slöjdlärare haft många elever som 

lyckats väldigt bra i slöjden men inte lika bra i de teoretiska ämnena, givetvis 

tvärtom också. Utifrån mig själv som praktisk lagd människa undrar jag över hur 

dessa elever lär in kunskaper i de andra ämnena som finns i skolan oavsett om 

man är praktiskt eller teoretiskt lagd. Läroplanen talar om att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att man genom olika vägar 

kan nå målen (Skolverket, 2011). Jag tror att det kan vara en risk att läraren bara 

lär ut så som den själv lär in och att hänsyn inte tas till andras behov och 

förutsättningar. I slöjdämnet vävs alla skolämnen in och det är viktigt att ta vara 

på tillfällen och möjligheter för att befästa kunskaper från andra ämnen in i 

slöjdämnet. Jag tänker att i slöjden kan man lättare förstå exempelvis matematik 

när man praktiskt kan arbeta med det i de slöjdföremål som framställs. I 

naturkunskapen läser man om olika träd, var och hur de växer och ser ut. I slöjden 

får man titta närmare på utseende och struktur, känna på hårdhet och mjukhet och 

även dofta. Ämnesövergripande arbete och att få använda den teoretiska 

kunskapen tillsammans med den praktiska kunskapen tror jag är en nyckel till att 

få en ökad förståelse och en djupare kunskap. Lgr 11 betonar bland annat att 

eleven ska ”få möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och få 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Skolverket, 2011:14). 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur några slöjdlärare ser på olika 

lärstilar och hur de då planerar sin undervisning utifrån sina elevers olika behov 

på ett varierat sätt.  

1.2 Frågeställningar 

För att nå mitt syfte har jag utgått från följande frågor. 

 Hur förhåller sig slöjdlärarna till sina elever utifrån olika lärstilar? 

 Hur planerar slöjdlärarna sin undervisning utifrån sina elevers olika 

behov? 

 Hur kan samplanering ske mellan slöjdlärare och lärare i andra 

skolämnen? 

 

1:3 Definitioner   

Lärstil rör hur man lär sig och kan förklaras enligt följande: Alla människor är 

olika enligt några teorier som finns om lärstilar eller inlärningsstilar som de också 

kallas. Varje enskild individ bearbetar information med hjälp av sinnen och 

mentala mönster (Hattie & Yates, 2014). Skillnaden mellan individers lärande 

består i förkunskaperna och de egna erfarenheter de har samt de mönster de på så 

sätt har förmåga att känna igen. 

 

2. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången inleds med en historisk tillbakablick på hur slöjdämnet 

uppkom. Sedan tas synen på praktisk och teoretisk kunskap upp. Vidare behandlas 

kort vad lärstilar är och vad läroplanen och kursplanen säger. Sist några exempel 

på olika sätt att lära kunskaper på i avsnittet hur man lär i olika sammanhang. 

2:1 Historisk tillbakablick   

Otto Salomon (1849-1907) och Hulda Lundin (1847-1921) var två av skolslöjdens 

pionjärer. Slöjd för dem var att lära sig olika saker som man hade nytta av i hela 

livet enligt Kajsa Borg och Lars Lindström (2008). År 1875 startades ett 

slöjdlärarseminarium i Nääs av August Abrahamsson (1817-98) som var en judisk 

affärsman. Skolorna tycktes innehålla för mycket teori och ett system utarbetades 

för slöjdämnet i folkskolan av Salomon som kom att kallas Näässystemet. Redan 

då var syftet att träna olika förmågor och att förbättra och stärka olika 

kompetenser som man har användning av i livet. Några sådana kompetenser var 

att bli uthållig, noggrann, uppmärksam och bland annat självständig. Genom att 

öva sin blick så skulle det estetiska sinnet förbättras och att lösa problem 

tillsammans med tankeförmåga var viktigt när man slöjdade. Salomon var 
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inspirerad av Uno Cygneus (1810-1888), han var folkskoleväsendets grundläggare 

i Finland och fick Salomon att förstå att ande och hand skulle samverka med 

varandra (Thorbjörnsson, 2008). Idag beskriver kursplanen manuellt och 

intellektuellt arbete i förening (Skolverket, 2011) vilket kan jämföras med ande 

och hand.  

Under 1900-talet placerades barnets utveckling i centrum enligt Hans 

Thorbjörnsson (2008) och barnet fick mer att säga till om gällande det egna 

lärandet. Man ville ge barnet ”frihet under ansvar” (Thorbjörnsson, 2008:41). 

Salomon ville också att barnens intresse och behov skulle sörjas för. Något som 

senare kom att benämnas som ett reformpedagogiskt synsätt. Slöjden på Nääs tog 

emot 1500 deltagare från utlandet innan första världskriget och slöjden spred sig 

till alla världsdelar genom dessa. Det startades seminarier och slöjdskolor i Boston 

och slöjdämnet spreds vidare till USA, México och Cuba bland andra 

(Thorbjörnsson, 2008). Lindström (2008) skriver att arkitekten Carl Malmsten 

(1888-1972) riktade kritik mot Nääsmetoden som innebar att slöjdföremål 

tillverkades med stöd i ett häfte som Salomon givit ut där i förväg bestämda 

föremål fanns beskrivna i detalj. Under ca femtio års tid sen starten år 1875 var 

Nääsmetoden allenarådande. Malmsten ville att eleven själv skulle få bestämma 

vad den skulle tillverka då eleven såg verktygen framför sig. Vad de kunde locka 

fram var mer intressant för honom. Kraven på det tekniska utförandet tyckte han 

på så sätt skulle vara underordnat de konstnärliga anlagen hos barnen. Han ville 

föra fram hemslöjden och de lokala traditionerna och miljön (Lindström, 2008). 

Per Hartman (2008) skriver att Malmsten ville att sinne för form skulle utvecklas 

genom slöjden. Någonting som inte så många vet var att Malmsten verkade som 

lärare på Nääs under fyra somrar och att hans innehåll på kurserna ledde till debatt 

och kom att dela slöjdlärarkåren i två delar. Den ena delen använde sig av 

Näässystemet med färdiga uppgifter och den andra delen använde Malmstens 

slöjdidéer där eleven själv skulle bestämma vad som den ville tillverka (Hartman, 

2008). 

2:2 Synen på praktisk och teoretisk kunskap  

Det finns en skev bild skriver Lena Sjöman (2004) om att teoretisk och praktisk 

kunskap är skilda åt. Det anses att teoretisk kunskap är finare och ses som ”riktig 

kunskap” (Sjöman, 2004:21) medan praktisk kunskap värderas lägre. Sjöman 

(2004) menar att detta enligt vad forskning på senare tid visat är en felaktig 

uppfattning. Än i dag är dock utbildningssystemet tyvärr fortfarande uppbyggd 

med den synen, och skolan är fortfarande mycket teorianpassad. När det gäller 

hantverksutbildningar är därför teoridelen i de utbildningarna ofta dåligt 

anpassade eftersom den ofta bygger på föreställningar om att teoretisk kunskap är 

finare och högre. Utbildningen blir ofta stämplad och degraderar de eleverna som 

anses inte har så lätt för den teoretiska delen. En förändring måste till och 

samhället måste ändra sitt synsätt på hantverket och dess utbildningar menar 

Sjöman (2004). 



8 

 

Elever på en båtbyggarlinje beskriver att få ”skapa något med sina 

händer”(Sjöman, 2004:39) är väldigt positivt för människan. Att få se resultatet av 

sina händer ge upphov till både stolthet och självförtroende. Känslan att ha klarat 

av att göra ett föremål ger dessutom välmående både till kropp och själ. Att få 

använda och träna upp sina olika förmågor kan ge så mycket mera i livet som 

exempelvis utvecklandet av initiativförmåga, drivkraft, tillit och identitet. Man 

utvecklas personligt men också i gruppen i samspelet med andra och man lär sig 

att lösa problem vilket ger kunskap för livet. Den kroppsliga kunskapen, den som 

sitter i kroppens eget minne, ger en djupare kunskap på grund av repetitioner. 

Tanken är också nödvändig då det krävs en analytisk förmåga i samband med 

hantverket. Erfarenheter gör att man kan dra slutsatser av exempelvis 

misslyckanden och hitta nya vägar att lösa problem på (Sjöman, 2004). Den 

teoretiska kunskapen som man får genom hantverket blir lättare att ta till sig då 

tankeprocesser stimuleras. Man tränas och ställs hela tiden inför olika val och 

alternativa vägar i hantverket, denna träning i sin tur kan leda till vilka val man 

gör i sitt eget liv. Därför är det viktigt för individen men också för samhället att 

ges möjlighet att få träna upp sitt omdöme att göra väl övervägda val (Sjöman, 

2004).  

Svensk skolslöjd kan uppfattas som ovanligt ute i världen. Dels att ha tillgång till 

praktiskt arbete med verktyg, redskap och dels att samtidigt ha tillgång till lärare 

som är utbildade i hantverk. De flesta skolor är och har varit mer teorianpassade 

och slöjd har ofta ifrågasatts. Precis som elever och deras föräldrar ibland kan ha 

svårt att både se och förstå de kunskaper som förmedlas via slöjden har även 

politiker svårt att förstå nyttan med ämnet (Gustavsson, 2004). Senast i januari i år 

så drog Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus (2016) i gång ett 

ramaskri i landet genom att skriva en artikel Hur många smörknivar tål Sverige? 

Där tyckte hon att tiden för slöjdämnet skulle minskas och att det inte var ett 

viktigt ämne. Att minska tjänsteunderlaget för slöjdlärare beskrevs av Marteus 

som ett bra sätt för skolan att spara pengar.  

I Erik Sigurdsons (2014) avhandling Det sitter i väggarna beskrivs trä- och 

metallslöjdsalen som ett klassrum som inte ser likadant ut som ett vanligt 

klassrum bland annat på grund av maskiners buller och virkeshantering. Man 

hittar oftast slöjdsalen i suterrängvåning eller nere i källaren någonstans långt bort 

från skolans huvudbyggnad. Han beskriver att trä- och metallslöjdsalen ligger 

”där nere”, ”där borta” eller ”där ute” (Sigurdsson, 2014:30). 1951 skrev 

slöjdinspektör Nilsson en handledning att slöjdsalarna blivit placerade i vinds- 

eller källarutrymmen, som inte sågs som lämpliga för all den andra 

undervisningen. Han menade också att man inte tänkt på att slöjdsalarna är 

lektions- och lärorum precis som de lokaler där man utövar läsning, skrivning, 

teckning, gymnastik eller laborationer (Sigurdsson, 2014).   
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2:3 Lärstilar – vad är det? 

Man trodde efter andra världskriget att varje individ endast har ett sätt att lära sig 

på. Sättet att lära trodde man då kunde fastslås via olika frågeenkäter. Frågorna i 

testet utgick ifrån det som man brukar kalla för VAK-modellen (Hattie & Yates, 

2014). Modellen innefattar tre olika sätt att lära: 

 Visuellt lärande 

 Auditivt lärande 

 Kinestetiskt lärande     

   

Den visuella lär genom bilder och den auditiva lär genom att höra ord och genom 

språk. Den kinestetiska lär genom att göra med sina händer och att hela kroppen 

är med. Det finns dock inga direkta bevis att elever skulle få en bättre 

undervisning om läraren skulle diagnostisera varje elev utifrån dessa 

inlärningstilar.  

Dessa sätt är dock inte de enda. Det finns många fler lärstilar, över ett sjuttiotal 

men cirka tjugo stycken som man mer seriöst har förordat (Hattie & Yates, 2014).  

Naturligtvis finns det olika kombinationer mellan dessa lärstilar. Några andra 

kända är exempelvis Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna (Se 

Tabell 1) som har varit omtalat sedan 1983 då den publicerades. Med en bas av 

neurologiska, psykologiska och evolutionära kriterier har Gardner (2000) hittat ett 

antal intelligenser utöver de traditionella IQ förmågorna. Teorin har fått mycket 

kritik då begreppet intelligenser ofta förknippas med fördomar och värderingar 

och man tycker att begreppet talang eller kompetens är mer riktigt. Här nedan i 

tabellen förklaras de 7 intelligenserna enligt Gardner (Atterström & Persson, 

2000:44).  

Tabell 1        

Typ av intelligens 

 

Funktion 

Lingvistisk 

 

Talande, skrivande, författande 

Logisk-matematisk 

 

Planerande, analyserande, räknande 

Musikalisk 

 

Lyssnande, spelande, komponerande 

Spatial Inre seende, konstruerande, 
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 uppfinnande 

Kroppslig (kinestetisk) 

 

Uttryckande, kroppslig koordinering 

Interpersonell 

 

Kommunicerande, social 

Intrapersonell 

 

Självkännande 

 

Dylan Williams (2013) har intresserat sig för lärstilar och han skriver om att det är 

tilltalande för lärare att varje elev har en egen lärstil. Bland psykologer finns dock 

ingen gemensam tolkning av vad en lärstil är. Studier finns där man försökt visa 

på att lärandet blir bättre om man vet elevers individuella lärstil men bevisen är 

inte tillräckligt starka. William menar att läraren inte ska anpassa undervisningen 

utifrån om eleverna har olika lärstilar. Däremot är det bra att bli medveten om att 

det finns flera stilar som är olika och att sen inspirera eleverna att variera sig 

genom att använda olika lärstilar. Det finns en fara i att som elev ha en begränsad 

syn på sin egen kapacitet och vad man kan göra. Därför är det viktigt att eleverna 

får lära sig dels hur de kan utveckla sin egen lärstil och dels att använda flera 

andra lärstilar på bästa sätt (William, 2013).  

Enligt Hattie och Yates (2014) så framkommer det att VAK-modellen som 

introducerades efter andra världskriget förväntades kunna ge en förklaring till 

varför en del elever hade det svårt i skolan. Lärde en elev sig genom bilder men 

förväntades att lära in genom text i böcker så kunde obalans uppstå menade man. 

Mellan elevens egna sätt att bearbeta information och hur de egentligen fick lära 

sig så uppstod en bristande jämvikt. Enligt forskarna så uppstod förväxlingar 

mellan begreppen förmåga och stil. Att människors olika förmågor har styrkor 

inom ett område betyder inte att man har svagheter på andra områden. Teoretiker 

vid den tiden förutsatte det ändå och började påstå att det fanns olika stilar. Att 

påstå att vissa elever kan klassas som visuella och andra som auditiva är inte alls 

sant enligt Hattie och Yates (2014). Vidare efter kriget tog man fram enkäter som 

skulle besvaras och sen visa på vilken lärstil man hade. Detta är inget som en 

lärare behöver hålla på med för att upptäcka skillnader mellan sina elever menar 

Hattie och Yates (2014). Skillnader finns, några planerar mer noga andra gör det 

snabbt, visa tar sig an idéer medan andra är mer pessimistiska. Det finns inga 

verktyg som kan dela in eleverna i några olika typer av lärstilar. Vidare skriver 

författarna att man ska se upp för olika teorier som påstår att ens elever måste 

undervisas på olika sätt i klassrummet. När det gäller hur vi lär in kunskap så är vi 

mer lika än olika enligt författarna. Alla lär in visuellt och auditivt. När ord och 
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bilder kombineras då sker inlärning effektivast. När kunskaper förmedlas via olika 

medier så visar studier att vi lär oss bra. Hjärnan klarar av att samordna 

information som kommer från olika källor. Så påståenden att vissa elever lär sig 

antingen via bilder eller ord stämmer inte enligt författarna utan det beror på 

förkunskaper. Det är de som utgör skillnader i elevers inlärning och genom de 

mönster de känner igen och beror alltså inte på deras inlärningsstil (Hattie & 

Yates, 2014).  

Hjärnan som innehåller människans hela livs erfarenheter och kunskaper är 

kroppens kommandocentral och för att lära oss saker behövs hela hjärnans 

kapacitet skriver Mats Dahlkwist (2005). Vänster och höger hjärnhalva har olika 

specialområden. Den vänstra hjärnhalvan har analytiska egenskaper som behövs 

för bland annat språk, läsning och matematik och den högra är kreativ och 

fokuserar på bland annat bilder, färg och känslor. Vi använder alltid båda 

hjärnhalvorna men vi använder dem i olika stor omfattning. Vidare menar 

Dahlkwist (2005) att det är aktiviteter som har sin uppkomst från vänstra 

hjärnhalvan som betonas i samhället. Vänster hjärnhalva betraktas som mer 

faktainriktad, logisk, inåtvänd, eftertänksam, verklighetsbaserad och detaljinriktad 

medan höger hjärnhalva har kreativa egenskaper och är intuitiv (styrd av känslor), 

utåtriktad, impulsiv, fantasiorienterad och helhetsinriktad (Dahlkwist, 2005:23). 

Sinnesorganen som är syn, hörsel, lukt, smak och känsel använder varje individ 

vid inlärning på olika sätt och olika mycket. Enligt Dahlkwist (2005) är det 

gemensamma att när man använder sig av flera sinnen samtidigt så ökar 

kapaciteten att lära.  

2:4 Läroplanen  

I Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 

(Skolverket, 2011) kan man läsa om många mål och riktlinjer och vad som gäller 

för lärare, elever och alla andra som jobbar i skolan avseende kunskaper och bland 

annat ansvar. Läroplanen inleds med skolans värdegrund och uppdrag, vilket 

bland annat är att bidra till lärandet så eleven bli stimulerad att ta in och utveckla 

kunskaper och värden. Det står också att utbildningen ska bidra till elevernas 

utveckling och lärande och lusten att lära under hela livet (Skolverket, 2011). Att 

vi alla är olika är inte någon nyhet och det betonas på flera ställen just att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011:8). Elever kan nå ett mål från olika håll. Det finns inte bara en 

väg som leder rätt. Det står om skolans uppdrag och att den har en uppgift att ge 

överblick och sammanhang. Elevers kreativitet, nyfikenhet och tron på sig själva 

ska stimuleras genom att vilja pröva idéer och lösa problem. I läroplanen betonas 

att ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 2011:10). Läroplanens andra 

kapitel tar upp övergripande mål och riktlinjer och bland annat att elever som har 

behov av särskilt stöd ska få det. Läraren ska ta hänsyn till varje elevs erfarenheter 

och tänkande. Det står vidare att läraren ska ”samverka med andra lärare i arbetet 



12 

 

för att nå utbildningsmålen” (Skolverket, 2011:14) och för att ämnesövergripande 

arbete ska kunna vara möjligt så är det läraren som ska planera och genomföra 

arbetet (Skolverket, 2011).  

Vidare i kursplanen står det först om vad slöjd innebär och vad syftet är med 

undervisningen i slöjd. Bland annat står att läsa att slöjd utvecklar kreativitet och 

stärker förmågan att varje dag klara uppgifter genom ”manuellt och intellektuellt 

arbete i förening” (Skolverket, 2011:213). Med andra ord betonas alltså här att 

arbete med händerna tillsammans med huvudets tankar utvecklar kreativiteten.  

Genom att skapa genom slöjdämnet kan eleven hitta lösningar, utveckla idéer, 

framställa föremål och sedan värdera sitt resultat. Nyfikenhet ska väckas till att 

experimentera och utforska med olika material. Det står också att i en 

arbetsprocess där tanke, sinnesupplevelse och handling får verka tillsammans så 

utvecklar eleven sitt kunnande. Eleven ska också lära sig begrepp som beskriver 

redskap, arbetsprocesser och estetiska uttryck på slöjdföremålen. Efter syftet så 

beskrivs de olika förmågorna som man arbetar med i slöjden: Formge och 

framställa föremål, välja och motivera tillvägagångssätt, analysera och värdera 

arbetsprocesser och resultat och sist att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella 

uttryck. Därefter presenteras det centrala innehållet som är uppdelat stadievis. För 

årskurs 4-9 så står det att när man läser skisser, modeller, mönster och 

arbetsbeskrivningar så ska de kunna följas och kopplas till matematiska 

beräkningar. Undervisningen i årskurs 4-6 ska visa på slöjdens betydelse för 

individen och för samhället både historiskt och i nutid. Man ska veta ur ett 

hållbarhetsperspektiv hur olika material produceras i årskurs 7-9 (Skolverket, 

2011).  

Avslutningsvis presenteras kunskapskraven. Kunskapskrav i slöjd för slutet av 

årskurs 6 först och sen kunskapskrav i slöjd för slutet av årskurs 9. Upp till 

årskurs 6 har man sju kunskapskrav där det framgår att eleven ska kunna formge 

och framställa enkla slöjdföremål i olika sorters material efter instruktioner. 

Eleven ska kunna hantera verktyg, redskap och maskiner i samband med några 

hantverkstekniker på ett säkert och fungerande sätt. Eleven förväntas utifrån 

någon miljöaspekt kunna välja tillvägagångssätt och ska även kunna motivera sina 

val. Från inspirationsmaterial ska eleven kunna utveckla idéer och formulera och 

välja olika vägar att gå framåt i sitt arbete. Sen ska eleven kunna ge ett omdöme 

om sin arbetsinsats och hur den har påverkat föremålets kvalitet. Eleven ska 

kunna tolka sitt föremåls uttryck och kunna resonera kring symboler, färg, form 

och material (Skolverket, 2011). 

Det som skiljer kunskapskraven upp till årskurs 9 är att man har ytterligare ett 

kunskapskrav nämligen att eleven ska pröva hur hantverkstekniker och material 

kan kombineras utifrån form och funktion. När eleven ska ge omdöme på 

slöjdföremålets arbetsprocess ska de använda slöjdspecifika begrepp och kunna 

visa på samband mellan form, funktion och kvalitet. Sist när de ska tolka 
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slöjdföremålets uttryck ska de även resonera och göra kopplingar till sina egna 

erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer (Skolverket, 2011).  

2:5 Hur man lär i olika sammanhang  

Hantverk är när man lär kroppen att arbeta med verktyg och material på ett 

manuellt sätt utifrån deras speciella funktion och egenskaper skriver Anna 

Ekström (2010). Det är viktigt att använda rätt rörelser och rätt kraft till olika 

verktygsgrepp och olika material. Alltså hur kroppen ska förhålla sig i själva de 

utförande momenten. Detta är viktiga delar när man lär sig ett hantverk. Att veta 

hur man använder sin kropp i slöjdande är inte bara ett medel utan också ett mål i 

ämnet slöjd. Man kan inte skilja på den muntliga delen och den fysiska praktiska 

delen i slöjd utan de går hand i hand och kommunikation med bland annat gester 

och blickar är lika viktiga som kommunikationen med ord. I en slöjdsal kan man 

inte bara förlita sig på skriftliga instruktioner utan en stor del av tiden går åt till att 

visa samtidigt som läraren med ord förklarar hur något ska göras. De elever som 

utför ett moment för första gången ska förstå och det gäller att välja de ord man 

använder väl samtidigt som man visar. Eleven får sen upprepa det som läraren 

precis visat. Det blir då ett mer resultatrikt och enklare sätt att undervisa i 

slöjdämnet än om man bara läst sig till hur man ska göra. Eleven kan inte förstå 

genom att läraren enbart visar likväl som eleven inte kan förstå om läraren, 

tvärtom, bara använder ord för att beskriva. Det som gör hantverket 

meningsskapande är kombinationen och balansen mellan att visa och förklara med 

ord men också med materialens och verktygens egenskaper (Ekström, 2010).  

Ekström (2010) beskriver ett exempel på en elev som redan kan virka. Det verkar 

lätt för eleven att uppfatta alla delarna i instruktionen. För den som är nybörjare så 

kan vissa delar i en demonstration passera förbi utan att eleven uppfattat att de är 

en viktig del för att kunna lära sig just att virka. Då gäller det att läraren gör 

eleven uppmärksam på delarna och till och med kan använda sina fysiska händer 

på elevens händer och hjälpa till att utföra ett moment och samtidigt rätta till och 

förklara med ord. I Ekströms (2010) beskrivning framgår tydligt hur viktiga alla 

delar är i själva processen när det gäller att lära sig nya kunskaper. I slöjdämnet 

kan läraren följa elevens hela utveckling och problem när denne observerar utan 

att eleven själv behöver fråga. Läraren ser hur eleven uppfattat instruktionen och 

kan därefter korrigera och hjälpa till. Kroppens hjälp och i detta fall händerna som 

både visar men som också fysiskt rättar till genom att hålla i elevens händer är en 

viktig del i hantverksundervisning och i själva lärandet (Ekström, 2010). 

Peter Hasselskog (2010) skriver i sin avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i 

undervisningen att om eleven själv ser ett behov av att kunna någonting som den 

själv vill, motiverar det eleven att komma längre och nya kunskaper bildas. Ett 

slöjdföremål som är framställt på ett utvecklat sätt ger eleven en sorts kunskaper 

och erfarenheter men om eleven framställer ett slöjdföremål mer slarvigt så är det 
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viktiga kunskaper och erfarenheter också men av en annan sort (Hasselskog, 

2010). 

2:5:1 Förmågor och kompetens 

Hans Atterström och Roland S. Persson (2000) skriver i sin bok Brister eller 

olikheter? Specialpedagogik på alternativa grundvalar om olika frågor de vill 

väcka. Författarna skriver att ”det flervetenskapliga förhållningsättet ger ett bra 

underlag för att möta barns och ungdomars problem med hänsyn till deras 

potentiella begåvningssidor” (Atterström & Persson 2000:14). Blir ett barn med 

läs och skrivsvårigheter mest behjälpt av att eleven får lästräning eller kan det 

vara genom den konstnärliga sidan som framgången kommer? Det är lätt att se 

ensidigt på utvecklingen hos eleven när det är samhällets behov som styr och inte 

elevens eget behov menar författarna. Atterström och Persson (2000) skriver 

vidare att den traditionella intelligenssynen begränsar utvecklingen hos elever och 

deras individuella förutsättningar och utgångspunkter. Det är inte bara de 

språkliga och matematiska förutsättningarna som råder generellt men det är de 

skolämnena som mest uppmärksammas. Det finns fler kompetenser, förmågor och 

möjligheter än så. Författarna beskriver differentieringsmodellen (Differentiering 

betyder uppdelning, mångfald) som handlar om att förstå att vissa förmågor inte 

är viktigare än andra utan har lika värde. Författarna menar att skolan i 

västvärlden har som grundtagande att vissa förmågor som läsning, skrivning och 

räkning värderas högre än andra och att dessa är IQ relaterade. Praktiska, estetiska 

och sociala färdigheter värderas lägre. Då alla elever har olika förmågor man är 

bra på så kan inte alla bygga sin självkänsla på IQ relaterade förmågor. Känslan 

av att få uppleva att man är kompetent på ett eller annat sätt gör att man bygger 

grunden för sin identitet och sitt självförtroende. Det är viktigt att läraren hittar 

sina elevers olika förmågor som de behärskar att lära sig ifrån och utifrån dessa 

försöka uppfylla andra mål. Eleven behöver känna sig kompetent och ges 

möjlighet att stå på en trygg grund. Genom att arbeta utifrån dessa förutsättningar 

så kan eleven sedan arbeta med det som är svårt menar Atterström och Persson 

(2000).  

2:5:2 Skoltröttas livsvärld  

Att utgå från ungdomars livsvärld i undervisningen och att skapa 

lärandesituationer som ger mening är viktigt om skolan ska passa för alla. ”Då 

krävs det ibland annorlunda aktiviteter där nyckeln oftast utgår ifrån ungdomars 

livsvärld” menar Martin Hugo (2014:126). Skolan behöver andra synsätt på 

utbildning när det gäller skoltrötta ungdomar. Det står vidare att elever som 

utvecklat en negativ skolidentitet har tappat förtroende på skolan och för att få det 

att vända så finns det fem framgångsfaktorer som har stor betydelse enligt Hugo 

(2014:128). 

 att utgå från ungdomars livsvärld i undervisningen och  

 vikten av praktisk och estetisk verksamhet  
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 att få uppleva delaktighet i ett gemensamt projekt 

 sammanhangsprincipen [se förklaring längre ner] 

 samarbetet mellan vuxna  

 

Det gäller att titta på vad som är intressant för eleven just nu och då har Hugos 

(2014:129) forskning identifierat några positiva aspekter i samband med praktisk 

och estetisk verksamhet nämligen att: 

 eleverna kan identifiera sig med innehållet,  

 meningsfullhet i att få göra något som är på riktigt,  

 glädje och avkoppling,  

 en stärkt självkänsla och att 

 praktisk och estetisk verksamhet är en nyckel för motivationen i 

kärnämnena.  

 

När eleverna får motivation genom det praktiska och estetiska arbetet kommer 

motivationen för de teoretiska ämnena också. Hugo (2014) menar att arbete under 

längre tid och i ett gemensamt arbete med konkreta arbetsuppgifter förstärker 

motivationen och lärandet. Det skapas ett socialt sammanhang där lärandet blir 

meningsfullt för eleverna. De känner att de bidrar med något viktigt i gruppen 

(Hugo, 2014). Comenius (1592-1670) som levde för trehundra år sen tyckte att 

undervisningen var för ämnesuppdelad. Han tyckte att det som hänger samman 

ska undervisas så mycket som det är möjligt i ett naturligt sammanhang 

[sammanhangsprincipen, tabell 2] och oväsentlig information tas bort (Hugo, 

2014). Boken Att inspirera skoltrötta genom en personlig relation och skrivande 

av Jonas Fröberg (2014) handlar om ett projekt där skoltrötta ungdomar fick 

skriva egna texter om sin tillvaro som sedan blev till en föreställning. Skrivandet 

blev inte ett eget ämne utan integrerades i det praktiskt estetiska projektet och 

eleverna utvecklades då i de teoretiska ämnena. Det blev meningsfullt och på 

riktigt när vuxna vågade lyssna till ungdomarnas egen livsvärld (Fröberg, 2014).  

2:5:3 Formativ bedömning och feedback 

Forskningen om formativ bedömning visar sig att påverka elevernas prestationer i 

olika ämnen, i olika grupper och i olika länder enligt William (2013). Feedback 

eller återkoppling som läraren ger ska generera tänkande hos eleven och inte en 

känslomässig reaktion. I all undervisning finns tre nyckelprocesser enligt William 

(2013:60–61) nämligen: 

 att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande, 

 att ta reda på vart de är på väg och  

 att ta reda på hur man ska komma dit  

 

Detta sker mellan lärare, elev och kamrat och om man korsar dessa tre med de tre 

processerna så får man fram de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning 

och ”en stor idé” som William (2013:61) benämner det. 
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Nyckelstrategi 1: Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

Nyckelstrategi 2: Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och      

                             inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande. 

Nyckelstrategi 3: Ge feedback som för lärandet framåt 

Nyckelstrategi 4: Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

Nyckelstrategi 5: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Belägg för lärande ska användas för att anpassa undervisningen för att bättre möta 

elevernas behov, detta är den stora idén menar William (2013). Eftersom vi inte 

vet vad eleven kommer att lära sig av det läraren lär ut så är bedömning en viktig 

ingrediens eller process. Utlärning och inlärning blandas ofta ihop. Läraren kan 

styra över vad den lär ut men inte över vad eleven lär in. För att nå målen så gäller 

det för läraren att skapa för eleven effektiva lärmiljöer. Ett säkert tecken på att 

detta sker är att det skapar engagemang hos eleven. Det gäller att få eleven att 

förstå att förmåga för skolarbetet växer hela tiden och inte är förutbestämd. Man 

kan säga att bedömningen är det som länkar samman det som undervisas och 

själva lärandet. Man samlar in information om vad eleverna lärt sig under 

lektionen och använder den sen för att veta vad nästa steg är. Det finns flera olika 

praktiska metoder man kan använda sig av enligt William (2013). En metod som 

kan användas är utegångspass där läraren ställer en fråga på det aktuella 

arbetsområdet och eleverna skriver ner svaret på en lapp som lämnas när man går 

ifrån lektionen. Läraren ser då om eleverna förstått och kan planera nästa steg 

utifrån det. Två stjärnor och en önskning är en annan metod som kan användas av 

lärare och elever när de ger varandra feedback på arbeten de gjort. Två stjärnor 

står för två saker som är bra med slöjdföremålet och önskningen står för att ge ett 

förslag till förbättring på slöjdföremålet.  

2:5:4 Ledarskap och relationer   

Lärarens förmåga att skapa en positiv kultur i klassen där samarbete sker, ett 

aktivt elevdeltagande, arbetsro och inkludering, det är vad pedagogiskt ledarskap 

är menar Mads Hermansen (2011). Enligt honom finns det tre olika håll att se på 

ett ledarskap ifrån. Det första är från ett relationellt håll där bland annat kultur, 

makt, kommunikation och språk ingår. Det andra från ett didaktiskt håll där 

planering, organisation, målformulering och vägledning är delar som ingår. Sist 

från ett etiskt håll där moral, etik, syfte och mening är ingredienser. Syftet med 

undervisningen är att eleven ska få en sakkunskap i ämnet men också en allmän 

kunskap som ger förutsättningar för att leva i det samhället som råder just nu 

(Hermansen, 2011). Enligt Helle Jensen (2011) så är miljön viktig när man lär sig 

och utvecklas och den ska ge eleverna arbetsro och koncentration, vilket i sin tur 

är viktigt för att hålla stress borta. Läraren måste se till hela eleven som till 

exempel vilken dagsform eleven befinner sig i, vilka erfarenheter eleven har i 

lärandet men också i de relationer de haft i livet. Vidare menar författaren att även 
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få känna harmoni och livsglädje är ingredienser som läraren måste skapa 

förutsättningar för bland annat genom att se eleven och att visa uppmärksamhet 

och intresse för den enskilde eleven. Elever lär sig mest i möten som består av 

stark närvaro mellan individer men också i sig själva i kontakten mellan tankar, 

sinne, kropp och känsla skriver Jensen (2011).   

Det som kännetecknar en kvalitativ god undervisning enligt Jan Håkansson och 

Daniel Sundberg (2012) i boken Utmärkt undervisning, framgångsfaktorer i 

svensk och internationell belysning är engagemanget hos läraren, tron på sig själv, 

tryggheten i sin yrkesroll och att ha förmågan att skapa relationer till sina elever 

och kollegor. Den pedagogiska miljön är viktigt för motivation och för den 

kunskap eleven tar till sig. Goda förutsättningar för att nå upp till bra resultat är 

när man arbetar förebyggande med de sociala relationerna, ledarskapet och 

skolmiljön (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Om en lärare kan undervisa på ett omväxlande sätt genom en bra organiserad och 

genomförd undervisning så har det större betydelse än lärarens egna 

ämneskunskaper för att eleverna ska kunna nå höga resultat menar Hasselskog 

(2010). En undervisning som är anpassad till varje elev har gynnsamma effekter. 

Däremot om eleven får ett större individuellt ansvar som innebär att det blir 

betungande menar Hasselskog (2010) att resultatet blir sämre. Han beskriver olika 

slöjdlärarprofiler bland annat handledaren och pedagogen som båda fokuserar på 

arbetsprocessen och på elevens förståelse (Hasselskog, 2010). Handledaren vill 

förklara och få eleven att förstå vad som händer i det pågående arbetet. Pedagogen 

däremot vill få eleven att förstå mer generellt och inte bara med fokus på det 

pågående arbetet utan även genom att se på vad som sker före och efter 

arbetsprocessen. Hasselskog (2010) beskriver även instruktören och 

servicemannen, deras karaktärer är mer att ge färdiga lösningar till eleverna vilket 

gör att det hämmar deras eget tänkande och handlande i arbetet. 

2:5:5 Kognitiv belastning 

Hattie och Yates (2014) beskriver ett exempel där man jobbade med lärlingar 

inom industrin som skulle lära sig att reparera komplexa elektriska kretskort. Man 

visade alla komponenter som hörde till kretskortet i förväg. Detta ledde till ökad 

total inlärning då man minskade belastningen under inlärningssituationen enligt 

principen ”begrepp först” (Se tabell 2). Andra arbetare med samma erfarenhet och 

som redan kände till komponenterna i förväg blev däremot hindrade av 

förkunskapen (Hattie & Yates, 2014). Av exemplet kan man dra slutsatsen att 

erfarenhet före undervisning är viktig för nybörjare. Därför fungerar så kallad 

”flippad” undervisning (omvänd undervisning, eleven får t.ex. i hemläxa att titta 

på webbaserade genomgångar innan lektion) bra, när elever kan se konkreta 

exempel, helheten och begreppen innan de börjar med en ny uppgift. De kan då 

skaffa sig en uppfattning om det som de ska göra och behöva lära sig innan 

detaljer och mer specifik information presenteras. Den flippade undervisningen 

kan hjälpa eleverna att se samband mellan detaljer. Detta är kognitiv 
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belastningsteori. Tabell 2 nedan visar principer för lärande som beskrivs i 

forskningslitteraturen om kognitiv belastning (Hattie & Yates, 2014:186).  

Tabell 2 

PRINCIP FORSKNINGSRESULTAT 

Konkret exempel Som nybörjare måste vi se hur kunskap 

tillämpas i specifika fall eftersom 

problemlösning inte kan utveckla vår 

kunskap ytterligare. 

Multimedia Vi lär oss bättre när ord åtföljs av bilder, 

snarare än av enbart ord. Våra hjärnor 

kopplar effektivt ihop ord och bilder. 

Närhet Orden bör placeras så nära den relevanta 

bilden som möjligt. 

Tidsmässig närhet Vi lär oss bättre om ord och bilder 

presenteras samtidigt snarare än efter 

varandra. 

Sammanhang Vi lär oss bättre när ovidkommande 

information tas bort. När det gäller 

nybörjare uppväger tydlighet lätt 

elaborering. (Men det är tvärtom för 

experter som ska lära sig). 

Modalitet Vi lär oss bättre när vi lyssnar på ord i 

kombination av bilder snarare än att 

behöva läsa text medan vi tittar på 

bilden. 

Redundans Att lyssna på och läsa samma 

information är inte effektivt och minskar 

det totala lärandet. 

Signalering Vi har nytta av alla signaler som lyfter 

fram viktig information. 

Studietakt Vi har nytta av att kunna kontrollera 

takten i inkommande information.  

Begrepp först  Vi lär oss begrepp på en grundläggande 

nivå innan vi tillämpar dem i en 

komplicerad process. 

Personifiering Du lär dig bättre när personliga 

pronomen används (som t.ex. i denna 

mening). 
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Varför den kognitiva belastnings teori med principen begrepp först inte fungerar 

så bra för de som redan är insatta i ett ämne eller process är för att deras 

minnessystem arbetar annorlunda. De har all information på alla delar och detaljer 

vilket gör att de blir svårare att fokusera. Informationen som ska bearbetas genom 

arbetsminnet hos nybörjaren begränsas, vilket gör att fokus blir på speciella 

utvalda delar och just därför kan de lära sig (Hattie & Yates, 2014). Som lärare 

gäller det att vara uppmärksam på att man inte överbelastar sin elevs hjärna för 

mycket. I en klassrumssituation kan en elev visa att de verkar förstå genom att 

nicka, ha ögonkontakt och visa på en djupare förståelse. Det kan i sin tur betyda 

att eleven kämpar med att hålla informationen den får aktiv i sitt arbetsminne men 

är nära sin kapacitetsgräns. Överbelastning kan bero på olika saker. Man kan ha 

låga förkunskaper, bristfällig användning av mentala strategier, bristfälliga 

instruktioner, ogynnsamma inlärningsförhållanden eller oro för bedömning. 

Relationer mellan läraren och elev är viktig för att ett bra lärande ska kunna ske. 

För att våga öppna sig för nya tankar och upplevelser och för att våga misslyckas 

och göra fel så krävs det tilltro och återkoppling. En positiv relation hjälper eleven 

att bygga upp förtroendet så att man vågar be om hjälp och inte behöver känna sig 

dum när man gjort fel (Hattie & Yates, 2014). 

2:5:6 Grej of the day 

Det allra senaste som verkar sprida sig som en löpeld i skolan är att lära sig saker 

på kort tid. Stridsman (2016) skriver om ”Grej of the day” (saken för dagen) som 

är skapad av Micael Hermansson. Det går ut på att ha mikroföreläsningar på tio 

minuter som ska inspirera till kunskap. Föreläsningen är uppbyggd i fyra steg, 

eleverna får en ledtråd lektionen innan som ska göra de nyfikna. Följande lektion 

startar han upp med att fråga om ledtråden, vilka tankar fick eleverna av den. 

Själva föreläsningen består sen av en del med fakta och sen en del som ska vara 

något kul att anknyta till. Det är viktigt med bildstöd. Sista steget är 

återkopplingsfasen som görs med quiz och repetitioner. Helst ska eleven berätta 

hemma också på kvällen för att kunskapen ska fastna.  Det finns ingen forskning 

på detta men enligt Hermansson själv så upplever han att eleverna dels tycker det 

är roligt men dels också lär sig se samband från dåtid till nutid och börjar 

analysera (Stridsman, 2016).  

2:5:7 Digitala läromedel 

I slöjdämnet saknas ofta traditionella läroböcker (Johansson & Porko-Hudd 

(2013). En stationär dator kan finnas som har internetuppkoppling, men det är inte 

en självklarhet och inte heller att det finns en projektor. Ofta framställer 

slöjdläraren själv digitala läromedel som exempelvis videofilmer. Mycket filmer 

kan också hittas från YouTube och andra nätbaserade sidor. Då processen i 

slöjdarbetet är olika för alla elever så uppstår också individuella behov av 

lärandestöd. Den tidigare enda datorn har gjort sitt i slöjdsalen och med 
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utvecklingen har smarta mobiltelefoner kommit och ersatt datorn som 

komplement i undervisningen, vilket underlättar för individuellt stöd (Johansson 

& Porko-Hudd (2013). Med mobiltelefonen kan eleven själv dokumentera och 

reflektera över sitt eget lärande och söka den information den behöver och när den 

behöver göra det (Johansson & Porko-Hudd, 2013). Läser man i Borg och 

Lindströms (2008) bok Slöjda för livet så beskrivs ett exempel där lärare själva 

skapar läromedel på internet. Inger Degerfält utvecklade på 90-talet 

multimedieprogrammet @tt virka, @tt sticka och @tt brodera (Degerfält & 

Porko-Hudd, 2008). Digitala läromedel har blivit vanligt numera och framställs 

ofta. När det gäller elevens dokumentation så finns olika hjälpmedel bland annat 

portfoliemetoden som eleven själv kan göra antingen på nätet eller i en egen bok. 

Eleven kan själv fotografera sin arbetsprocess och sitt resultat och föra in i sin 

portfolio. För läraren är det en bra hjälp för att få en helhetsbild av elevens 

utveckling för bland annat bedömning. Det är inte självklart att alla slöjdsalar är 

utrustade med teknik men ju mer läraren kan behärska tekniken desto mer kan 

läraren ställa krav att få den utrustning som den behöver (Degerfält & Porko-

Hudd, 2008). 

2:6 Sociokulturell perspektiv, Vygotskij och Dewey  

Lev S Vygotskij (1896-1934) menar att lärande leder till utveckling skriver Olga 

Dysthe och Mari-Ann Igland (2003). Flera utvecklingsprocesser skulle inte vara 

möjliga utan lärandet. Lärande och utveckling hänger ihop ända sedan födelsen. 

Barnet lär sig saker även fast det inte har undervisats i det ännu. Vygotskij har 

myntat begreppet ”den närmaste utvecklingszonen” (Dysthe & Igland, 2003:81) 

eller den proximala zonen vilket avser området mellan det som ett barn klarar av 

att göra själv och det som samma barn klarar av att göra med hjälp av en 

skickligare person. Barnet är i utveckling och kommer att kunna klara av att göra 

själv så småningom. Dysthe och Igland (2003) skriver vidare att  

   Bra undervisning föregriper utvecklingen och ger förutsättningar för förändring, men    

   eleverna får inte optimala utvecklingsförhållanden om man bara låter dem arbeta  

   utifrån egna initiativ och anpassar undervisningen till den nivå de redan har uppnått 

   (Dysthe & Igland, 2003:82). 

 

Ett villkor för att lärande och utveckling ska ske är den aktiva samverkan både 

mellan den som lär och den som lär ut menar Dysthe och Igland (2003). Vygotskij 

lade en grund till en pedagogik som baserades på aktiva elever i en aktiv miljö 

och med aktiva lärare vilket också reformpedagogiken och John Deweys (1859-

1952) tänkande gjorde där handling och arbete stod i centrum med barnets egna 

intressen som utgångsläge. Vygotskij tyckte att den praktiska skolan skulle vara 

mer anknuten till det intellektuella om barnen ska kunna bli kreativa och lära sig 

nya saker (Dysthe & Igland 2003). Vygotskij (1995) menar att om man utför en 

aktivitet som skapar nya saker eller föremål, känslor eller tankar så kallar vi det 

för kreativitet. Det kan också vara smärtsamt att skapa om man inte får ut sina 
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tankar praktiskt i det man vill göra. Fantasin vill ta en fysisk plats och det är också 

fantasin som är grunden och som driver skapandekraften. Man har en vilja som 

oftast leder till handling. Att ha en kreativ fantasi som leder till skapande tränger 

igenom både i det privata livet, i det teoretiska och det praktiska livet och även i 

livet i samhället (Vygotskij, 1995). 

”Learning by doing” (lära genom att göra) är ett uttryck som uppkom på 1900-

talets början. Det förknippas med Dewey som kontrast mot ”learning by listening” 

(lära genom att lyssna) som var det sättet man förmedlade kunskaper på då och 

just därför fick det ett stor genomslag. Den grundformulering som uttrycket 

kommer ifrån förklarar det väldigt bra ”Learn to do by knowing, and to know by 

doing” (lär dig att göra genom att veta och lär dig att veta genom att göra) (Vaage, 

2003:120). Sambandet mellan kunskap och handling har stor betydelse enligt 

Dewey. Från tidig ålder menar Dewey att barnet genom leken kan forma sitt 

intellekt och skapa egna uttrycksformer. Barnet kan lära sig att samspela socialt 

och se ur andra synvinklar. Att lära sig av erfarenheter var viktigt för honom 

också men det skulle vara kvalitet på den. Erfarenheter kan stoppa upp och 

blockera utvecklingen därför att den har två sidor som kan kopplas ihop med lust 

eller olust. Är det erfarenheter av olust så sker lätt en blockering. Erfarenheter 

sker både i tanke, handling och i de villkor och situationer som finns. De hjälper 

den enskilde människan att skaffa sig attityder, mål och sådant som man önskar 

sig (Vaage, 2003). 

 

3. Metod 

Metoddelen inleds med att jag beskriver vad en kvalitativ intervju är. Sedan 

skriver jag om mitt urval. Vidare så beskriver jag mitt genomförande och sist 

förklarar jag de forskningsetiska övervägandena. 

3:1 Kvalitativ intervju 

Min undersökning är byggd på kvalitativa intervjuer vilket enligt Johansson och 

Svedner (2010) innebär att man samlar in empiri från lärarna och vad de uppfattar 

som viktigt och meningsfullt utifrån mina frågor som jag valt att ställa. 

Frågeområdena i en kvalitativ intervju är bestämda. Frågorna kan dock variera då 

svaren kan variera beroende på vem som svarar och hur beroende på varje 

enskilds lärare egen verklighet, erfarenhet och inställning menar Johansson och 

Svedner (2010). I och med bestämda frågeområden så kan informanterna berätta 

mer fritt och ge mer djupgående och utförliga svar. Enligt Johansson och Svedner 

(2010) är det som kan gå fel att den som blir intervjuad inte svarar sanningsenligt 

och att den som intervjuar låter sina egna åsikter ta överhand. Detta kan vara lätt 

hänt då det är den som intervjuar som bestämt ämnet. Det är viktigt att man 

lyssnar och försöker förstå vad som sägs så man inte bara är fokuserad på att ens 

frågor ska ställas i den ordning man skrivit upp dem i. De frågor man ställer ska 
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vara öppna, alltså berätta hur. Den som svarar ska inte bara kunna svara ja eller 

nej (Johansson & Svedner, 2010). Trost (2010) menar att frågorna ska vara enkla 

och raka men att svaren ska vara rika på innehåll. Kvalitativa intervjuer är bra när 

man vill kunna förstå hur olika människor resonerar och tänker eller när man vill 

skilja ut olika handlingsmönster. När man intervjuar så ska man hellre söka svar 

på frågan hur och inte på frågan varför. Det gäller för den som intervjuar att förstå 

informantens känslor och sätt att tänka (Trost, 2010). 

3:2 Urval 

Jag har valt att intervjua slöjdlärare i samtliga materialområden, textil och trä- och 

metallslöjd då mitt syfte var att ta reda på hur de planerade sin undervisning 

utifrån olika elevers behov och hur de ser på olika lärstilar. Jag har ställt frågor till 

sju slöjdlärare, tre män och fyra kvinnor. Jag skickade först ut en slumpmässig 

förfrågan till kommunens slöjdgrupp på nätet där jag jobbar och som flera 

slöjdlärare deltar i men inte ett enda svar fick jag tillbaka. Då skickade jag ut 

enskilda förfrågningar via mail varav tre stycken svarade till slut. Två av dessa 

kände jag till lite grann om hur de arbetade men ingenting om den tredje. Då det 

var svårt att få svar från slöjdlärare i kommunen där jag jobbar så fick jag söka 

upp slöjdlärare i en annan kommun. Ett par stycken av dem kände jag till sen 

tidigare, att de jobbade på intressanta och olika sätt. De andra två är utvalda utan 

att jag vet om hur de arbetar. Enligt Johansson och Svedner (2010) så är det en 

fördel att välja ut lärare som har olika erfarenhetsbakgrunder då man kan hitta de 

viktigaste uppfattningarna. Jag har valt ut dessa informanter via kontakter. Alla 

sju informanter är utbildade i sitt ämne och innehar behörighet med 

lärarlegitimation och har även flera års erfarenhet. Jag kommer kalla 

informanterna för A1,A2, A3, A4, A5, A6 och A7 när jag skriver om dem. 

 A1 har arbetat i 24 år. Varit behörig slöjdlärare i 21 år. Har 

slöjdlärarutbildning. Undervisat årskurs 3-9 och nu årskurs 2-6. 

 

 A2 har arbetat som behörig slöjdlärare i 10 år. Har en tvåämnesutbildning 

i slöjd och bild.  Har undervisat F-9 och just nu årskurs 3-9. 

 

 A3 har arbetat som behörig slöjdlärare i 25 år. Har 160 hp slöjdutbildning 

Undervisar i årskurs 3-6. 

 

 A4 har arbetat som behörig slöjdlärare i 20 år. Har slöjdlärarutbildning. 

Har undervisat mest i årskurs 1-6 och just nu årskurs 7-9. 

 

 A5 har arbetat som behörig slöjdlärare i 14 år. Har slöjdlärarutbildning. 

Har undervisat årskurs 1-9 och just nu årskurs 1-6. 
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 A6 har arbetat som behörig slöjdlärare i 25 år. Har slöjdlärarutbildning, 1 

år med förgrund i träteknisk utbildning. Har undervisat tidigare årskurs 3-6 

och nu årskurs 3-9. 

 

 A7 har arbetat som slöjdlärare i 10 år och behörig slöjdlärare i 5 år. Har 

slöjdlärarutbildning och även i alla samhällsorienterade ämnen. Har 

undervisat årskurs 1-9 och just nu årskurs 3-9 i slöjd. 

 

3:3 Genomförande 

Jag har intervjuat mina informanter om lärstilar (se bilaga 1).  Först skrev jag ner 

några frågeområden och frågor som jag ställde lika till alla. Beroende på 

informanternas olika svar kompletterade jag med följdfrågor därefter. Som När? 

Var? Hur? Ge exempel? som Johansson och Svedner föreslår (2010). I samband 

med de frågor som det berör så har jag läst upp att det står i läroplanen att läraren 

ska anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättning och behov samt att det 

även står i läroplanen att läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen och därmed arbeta ämnesövergripande.  

Jag valde sen att intervjua en lärare i taget dels med hänvisning till att Johansson 

och Svedner (2010) menar att man lättare vågar svara mer sanningsenligt, dels 

också på grund av att alla har olika erfarenheter och uppfattningar. Intervjuerna 

tog ungefär 20-35 minuter att genomföra. Två av intervjuerna utfördes på 

informanternas arbetsplats. På grund av att en informant blev sjuk så fick jag 

intervjua denne via mail. Det blev inte samma sak som när jag gjorde en intervju 

på plats så att man kunde fråga exempelvis Du menar alltså… och så 

sammanfattar man det som informanten sagt. Johansson och Svedner (2010) 

skriver om denna teknik som kallas för ”spegling”. Jag fick inte lika långa svar 

via mail men jag tycker ändå att det fungerade bra. De sista fyra intervjuerna har 

skett i deras eget hem då det var svårt att få till intervjuerna under dagtid. Dessa 

intervjuer spelades in på min mobil i appen röstinspelning. Intervjuerna har jag 

sedan transkriberat för att lättare kunna bearbeta materialet på ett överskådligt 

sätt. Efter bearbetning och redovisning av resultatet så kommer alla inspelningar 

att raderas enligt vad Johansson och Svedner (2010) rekommenderar.  

3:4 Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskning som Vetenskapsrådet (2002) 

beskriver. Informationskravet som betyder att man har upplyst sina informanter 

om uppsatsens syfte. Information om hur intervjuerna kommer att genomföras och 

vilka frågeområdena är ska meddelas i god tid innan utförandet.  Informationen 

man fått kommer inte att användas i något annat syfte än i sin forskning. 

Samtyckeskravet innebär att man har samtycke från sina deltagare, då man valt 

att intervjua lärare så räcker deras eget samtycke då de är myndiga. De har fått 

information att det är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas. 
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Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna som 

samlas in. Den som samlar in information har tystnadsplikt och skyddar sina 

informanters identitet och känsliga uppgifter. Det ska inte vara möjligt för någon 

utomstående att känna igen eller identifiera deltagarna. Det sista huvudkravet är 

nyttjandekravet och innebär att man bara får använda insamlad data till sin 

uppsats. Informanter ska få tagit del av uppsatsen innan den ska publiceras. De 

ska också få information om var den kommer att publiceras.  

Jag skickade en skriftlig förfrågan om att få intervjua. Jag berättade min uppsats 

innehåll och att mina informanter skulle vara anonyma och att ingen obehörig 

skulle få ta del av svaren. Därför har deras namn anonymiserats. Jag berättade att 

jag skulle behöva spela in intervjuerna men att de raderas när allt är klart. Jag 

skickade ut frågorna i förväg. Jag upplyste de om att när uppsatsen är klar ska de 

få ta del av den och var den kommer att publiceras. 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer jag redovisa resultatet och analysen av mina intervjuer 

med sju olika slöjdlärare. För att lättare få en överskådlig överblick så presenterar 

jag resultatet och analysen under olika rubriker baserat på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Den första frågeställningen har jag delat in i lärares syn på 

lärstilar och lärares förhållningssätt utifrån lärstilar. 

4:1 Hur några slöjdlärare ser på olika lärstilar 

Resultat 

När det gäller synen på olika lärstilar så svarar informanterna lite olika. Det som 

är gemensamt är att alla utgår ifrån att göra praktiskt och att läsa in kunskap. De 

verkar utgå ifrån att människan är praktiskt lagd eller teoretiskt lagd. Två lärare, 

A3 och A7 uttrycker specifika lärstilar som Gardners 7 intelligenser. A1 nämner 

VAK-modellens tre sinnen via det visuella, auditiva och kinestetiska. A2 uppger 

”flippat klassrum” och katederundervisning. Trots att flera av informanterna inte 

kunde sätta namn på olika lärstilar så kom det ändå fram under intervjuerna att 

eleverna lär in via olika sinnen som att se, höra och göra. Dessa var de för lärarna 

självklara sätten att lära sig på liksom även då kombinationer av dessa. Informant 

A5 beskriver ”vissa måste röra sig samtidigt som jag har genomgång” och pekar 

därmed på kinestetiska aspekter av lärande. Då slöjdämnet i sig är praktiskt och 

att det krävs fysisk rörelse så var det ingen annan som angav detta som ett sätt att 

lära sig på i en icke praktisk situation. När informanterna reflekterar över hur de 

själva lär in kunskap så var det gemensamma att alla säger att de lär sig genom att 

vara praktiska och att få göra med händerna. ”Learning by doing” sa A2, A3 och 

A5 i samband med att de själva lär sig ur ett praktiskt perspektiv. A2 pratar också 

om Vygotskij och den proximala zonen, att lite kunskap föder mer kunskap som 
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ett sätt att själv lära sig på men även ett sätt för eleverna. Informanterna betonar 

även övning och att träna på någonting gör att man blir skickligare och kommer 

framåt. A2 exemplifierar med ett eget exempel: ”Jag brukar jämföra elever med 

en uppförsbacke, vart är du i backen nu? Snart kommer nerförsbacken”.  

Genom att pröva själv, testa och göra om så tyckte A1 att den förstärker sin egen 

kunskap, en djupare kunskap om någonting. Flera informanter pratar om att slöjd 

tar tid, det är en långsam process vilket bidrar till att man också får en djupare 

kunskap.  

A1 och A4 uppger även att de själva läser faktatexter medan A5, A6 och A7 

poängterar att de har svårt att läsa sig till kunskap. Svaren blir väldigt konkreta 

från informanterna att så här lär just jag mig. En av informanterna som ger uttryck 

för att ha svårt att läsa in kunskap uppger att den lär sig på egen hand att få texter 

att fastna nämligen genom att prata med någon annan. ”Jag måste prata om det 

jag har läst med någon annan och då när jag pratar om det jag har läst så märker 

jag plötsligt att bitarna har fallit på plats”(A2).   

Att arbeta praktiskt tycker de flesta informanterna har stor betydelse för alla men 

kanske mest för de elever som är praktiskt lagda och kan ha det svårare med 

teoridelen. A6 uttrycker ”att de som har det jobbigt med det teoretiska kan 

blomma ut i de praktiska estetiska ämnena som bild, musik, slöjd”. En informant 

tycker att de elever som inte är så intresserade av det praktiska ändå tycker att det 

är ett positivt avbrott.  ”Alla tränar och kan ju lära sig” (A7). 

A7 menar att få arbeta med bägge hjärnhalvorna i det praktiska och det teoretiska 

behövs för att det ska vara en optimal inlärningsfunktion för alla människor. 

Viktigt för informanterna är också att få eleven att se samband mellan de 

teoretiska och det praktiska dvs. att man arbetar praktiskt med teoribitar även i det 

praktiska. A2 menar att det är viktigt att belysa för eleven där de teoretiska 

ämnena kommer in i slöjdämnet. Informanten menar att de gör det utan att man 

tänker på det ibland som exempelvis att hantverkstekniker kan ha med historia att 

göra och när man stickar så har man matematik. A1”Tror det leder till en djup 

sittande kunskap för eleverna som då får mer en riktig förståelse för hur saker och 

ting hänger ihop och fungerar”. A7 uttrycker sig på detta vis: 

   Det är ju det här att man får en känsla med att du använder handen och   

   samtidigt som hjärnan tänker. Det blir en kommunikation tycker jag för en  

   elev som har svårt att lära sig, då kommer de ihåg när de använt flera sätt    

   tänker jag.   

 

A3 svarade att eleverna måste misslyckas för att lära sig och att det är någonting 

bra. 
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Analys 

Lärarna bekräftar att man lär in via olika sinnen precis som VAK-modellen, 

visuellt, auditivt och kinestetiskt lärande, och att det finns kombinationer som alla 

lär in utifrån. Detta är något som också Hattie och Yates (2014) beskriver som 

grunden för lärande. Enligt Sjöman (2004) så ger den kroppsliga kunskapen en 

djupare kunskap på grund av repetitioner vilket lärarna bekräftar när de beskriver 

att slöjden är en långsam process och att man prövar och testar om och om igen, 

kanske misslyckas och hittar nya vägar. Sjöman (2004) säger också att den 

teoretiska kunskapen blir lättare att ta till sig då tankeprocesser stimuleras och att 

tanken är nödvändig då det krävs en analytisk förmåga i samband med hantverket 

(Sjöman, 2004). Kursplanen i slöjd menar att i en arbetsprocess där tanke, 

sinnesupplevelse och handling får verka tillsammans så utvecklar eleven sitt 

kunnande (Skolverket, 2011).  

Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen” eller den proximala zonen 

som beskrivs av Dysthe och Igland (2003) stämmer överens med slöjdens arbete 

då läraren är den som visar flera gånger hur exempelvis en teknik ska utföras. 

Med hjälp och egen träning kan eleven till slut utföra arbetet själv. Flera av 

informanterna berättar om Deweys ”Learning by doing” vilket stämmer också in 

här. Katederundervisning nämnde en lärare vilket Dewey kallar för ”Learn by 

Listening” och som då är motsvarigheten till ”Learn by Doing”. Man kan inte 

skilja på den muntliga delen och den fysiska praktiska delen i slöjdämnet utan de 

går hand i hand men kommunikation med bland annat gester och blickar är lika 

viktiga som ord (Rostvall & Selander, 2010). Eleven kan inte enbart förstå genom 

att man bara visar och inte tvärtom heller att med bara ord förstå. Det som gör 

hantverket meningsskapande är kombinationen och balansen mellan att visa och 

förklara med ord men också med materialens och verktygens egenskaper. 

Informanterna bekräftar detta då de beskriver hur de använder sig av både 

muntliga och skriftliga instruktioner med bilder och genomgångar.  

 

Några informanter säger också att det praktiska arbetet är viktigt för de som har 

det svårt med de teoretiska ämnena för de teoretiska ämnena kan lättare förstås i 

slöjdämnet, exempelvis matematik. En informant menar också att det blir mindre 

stress att förstå i slöjd än att förstå på matematiklektioner. I det centrala innehållet 

för årskurs 4-9 står det att när man läser skisser, modeller, mönster och 

arbetsbeskrivningar så ska de kunna följas och kopplas till matematiska 

beräkningar (Skolverket, 2011:214). Detta stämmer också väl överens med det 

Hugo (2014) menar nämligen att när eleverna får motivation genom det praktiska 

och estetiska arbetet så kommer motivationen för de teoretiska ämnena också. 

Hugo (2014) menar att arbete under längre tid och i ett gemensamt arbete med 

konkreta arbetsuppgifter så förstärks motivationen och lärandet. Det skapas ett 

socialt sammanhang där lärandet blir meningsfullt för eleverna. De känner att de 

bidrar med något viktigt i gruppen (Hugo, 2014). Sjöman (2004) säger också att 

man utvecklas dels personligt men också i gruppen i samspelet med andra 
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(Sjöman, 2004). I slöjden sitter eleverna ofta tillsammans och utför samma 

moment och tar hjälp av varandra berättar flera informanter. 

Den ”flippade” undervisningen kan hjälpa elever att se samband mellan detaljer 

enligt principen ”begrepp först” enligt Hattie och Yates (2014), vilket en 

informant pratar om när hon beskriver att elever kan titta på instruktionsfilm på 

skolans blogg innan de kommer till lektionen. Gardners de sju intelligenserna 

pratar ett par informanter om (se tabell 1). Många av de förmågorna 

(intelligenserna) tränar man i slöjdämnet enligt informanterna. Flera informanter 

arbetar utifrån att alla är olika och lär in på olika sätt. De gav instruktioner på 

olika sätt och via olika sinnen. Läroplanen beskriver att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att man genom olika vägar 

kan nå målen (Skolverket, 2011). 

4:2 Hur förhåller sig slöjdlärarna till sina elever utifrån olika 

lärstilar? 

Resultat 

Informanterna pratar om att lära med flera olika sinnen. Medvetandet om att alla 

är olika och lär in på olika sätt gör det naturligt och självklart att variera sin 

undervisning så att alla får en bra möjlighet att lära sig, och som A1 uttryckte sig 

”Jag märker skillnader för alla tar nog in lite på alla vägar så ett bra koncept för 

mig tycker jag är att man matar på från alla håll så att säga”.     

Alla utom en informant svarar att de har muntliga genomgångar i grupp och visar. 

A3 vill hellre nästan bara ha en-till-en-undervisning och visa den enskilde eleven 

beroende på att alla kan arbeta med olika arbetsområden under samma lektion. 

Enda gången muntliga genomgångar i grupp utförs hos A3 var vid genomgång av 

säkerhet i textilsalen.   

De flesta informanterna säger att för de elever som behöver så blir det en-till-en-

undervisning genom att visa flera gånger och repetera efter det att man har en 

genomgång. De flesta sa också att det finns instruktionsfilmer att tillgå via skolans 

egna bloggar eller via YouTube eller filmer gjorda av andra elever.  Ett par 

informanter uttrycker också att elever också kan hjälpa varandra.  ”Klassrummet 

är ett ställe där vi lär tillsammans och lär av varandra” (A2).   

”De som jobbar med samma saker, de sitter vid samma bord för de kan ju dem 

också prata med varandra och hjälpa varandra” (A7).       

A1 sa att den ibland visar genom att ta elevens händer i sina och visa hur man 

exempelvis använder ett verktyg. Den visar om och om igen om det behövs, bland 

annat hur verktyg och redskap används tillsammans med materialet och hur 

kroppen ska förhålla sig. Några informanter uttrycker också väldigt tydligt att 

många elever vill ha en teoretisk ingång till en uppgift. De vill ha en skriftlig 

instruktion att läsa. Medan några informanter tycker att visuella instruktioner 
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fungerar lika bra för alla elever och att de inte har så många skriftliga 

instruktioner. ”Det är ju egentligen det… samspelet … mitt samspel med eleverna 

som jag tänker är väldigt olika” (A4). Här upplever jag att informanten menar att 

relationen är viktig och hur man bemöter elever när de behöver hjälp. A4 vill få 

eleven att tänka själv och tro på sig själv genom att ställa frågor som: Har du tänkt 

själv? Vad tror du? Har du något förslag?  Så arbetade även A1 med att ställa 

motfrågor när eleven frågade om hjälp.  A7 pratar om stressen när eleven har svårt 

för matematik och som kan komma till en elev när den ska räkna ut någonting i 

slöjdämnet och att man då inte kan säga till eleven att räkna ut diametern. 

   Oftast kan det vara så att de tror att de har problem med matematik och  

   har nån slags spärr… kanske den eleven har längre armar och behöver  

   förändra mönstret och då när vi prövar och mäter på eleven då är det  

   inga problem för då handlar det inte om matte, de kopplar inte ihop… och     

   där tänker jag att de praktiska ämnena kan lösa upp spärrar som elever  

   har fått(A7). 

 

Analys 

Håkansson och Sundberg (2012) skriver om några viktiga aspekter i ett klassrum 

nämligen att ha förmågan att skapa relationer till sina elever och kollegor. Den 

pedagogiska miljön är viktigt för motivation och för den kunskap eleven tar till 

sig. Goda förutsättningar för att nå upp till bra resultat är när man arbetar 

förebyggande med de sociala relationerna, ledarskapet och skolmiljön (Håkansson 

& Sundberg, 2012). Detta stämmer med vad A4 berättade om att dennes samspel 

ser olika ut med olika elever beroende på vad de behöver för hjälp. Även andra 

lärare pratar om hur de hjälper och bemöter elever olika utifrån deras behov. Ett 

par lärare pratade om att elever som arbetade med samma moment kunde sitta 

tillsammans och hjälpa varandra. En berättade att några elever ville sitta bredvid 

läraren för att kunna titta och inte bli lämnade ensamma i sitt lärande.  

En informant beskriver stressen som kan komma när eleven ska räkna ut något 

matematiskt i slöjdämnet. Då när man gör det i ett sammanhang som blir naturligt 

för eleven och inte som i klassrummet för matematik så blir det lätt för eleven att 

förstå. Det stämmer överens med det som Jensen (2011) skriver om att miljön är 

viktig när man lär sig och utvecklas och den ska ge eleverna arbetsro och 

koncentration, vilket i sin tur är viktigt för att hålla stress borta (Jensen, 2011). 

Sjöman (2004) skriver också att den teoretiska kunskapen som man får genom 

hantverket blir lättare att ta till sig då tankeprocesser stimuleras. 

När kunskaper förmedlas via olika medier så visar studier att vi lär oss bra (Hattie 

& Yates, 2014).  Det håller de flesta lärarna med om när de berättar hur de ger 

instruktioner via flera sinnen och även via digitala läromedel. 

En lärare berättar att man kan behöva lägga sina händer över elevens för att den 

ska få känna hur verktyget ska användas. Detta beskriver Ekström (2010) som att 



29 

 

man på ett manuellt sätt lär kroppen att arbeta med verktyg och material på olika 

sätt och med vilken kraft och med vilka rörelser man behöver använda. Ekström 

beskriver detta att med kroppens hjälp och i detta fall händerna som både visar 

men som också fysiskt rättar till genom att hålla i elevens händer är en viktig del i 

hantverksundervisning och i själva lärandet. Den muntliga och praktiska delen i 

slöjd tillsammans med blickar, gester och ord är viktiga delar för att lära och bara 

skriftliga instruktioner fungera inte menar Ekström (2010). 

4:3 Hur planerar slöjdlärarna sin undervisning utifrån sina 

elevers olika behov? 

Resultat 

Alla informanterna uppger att i deras undervisning finns tillgång till både 

muntliga och skriftliga instruktioner med bilder. A3 berättar att instruktioner med 

text är något elever kan få uppläst via läsplattan där de instruktionerna finns 

inspelade. Några har uppgiften uppe på tavlan i samband med genomgång för att 

elever både ska se och höra. De som behöver får enskild hjälp. Flera lärare la upp 

instruktionsfilmer på exempelvis skolans egen slöjdblogg, eller ordnar så att 

eleverna kan se filmer från internet direkt exempelvis via YouTube på sin egen 

dator. A4 använder sig av OneNote och berättar följande: ”Där [på OneNote] har 

varje klass ett samarbetsutrymme, alla mina presentationer och alla mina länkar 

och undervisningsmaterial finns tillgängligt för eleverna där hela tiden”. A4 

visade på sin dator efter intervjun hur det ser ut på OneNote och informanten 

berättar att denne kan skriva kommentarer och feedback där till eleverna. 

På liknande sätt som ovan så arbetar de informanterna som beskriver att de har 

bloggar. Det var också viktigt för flera att kunna ge eleven möjlighet att välja hur 

den ska starta ett nytt arbetsområde. Antingen kan ingången vara att först läsa 

eller titta på en bild eller att få se ett fysiskt slöjdföremål och få känna på det, eller 

kombinationer av dessa olika sätt.  ”Instruktionerna finns i flera medium. Det 

finns en bild, det finns en text och det finns ett praktiskt exempel som man kan 

känna på” (A2). 

A7 berättar att det finns bilder som instruerar hur man ska göra istället för text- 

och bildinstruktioner. För vissa elever kan det underlätta att dela upp en 

instruktion i mindre delar. Att få se ett moment i taget för att det inte ska bli för 

rörigt för dem. ”Det går att dela upp ett mönster i delar och eleven kan 

färgmarkera med färgpenna var de är i mönstret”. 

A5 berättar att denne även kan spela lite teater för att få elever att förstå bättre. De 

flesta av informanterna säger att deras elever både pratar och skriver om sitt 

arbete och sin slöjdprocess i en slöjddagbok/loggbok. De elever som har det svårt 

med att skriva kan spela in sin dokumentation eller berätta för läraren. På detta 

sätt arbetade A6 och A7.  
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Ett par av informanterna säger att de arbetar runt ett bord så att alla kan se hur 

man samtidigt utför ett moment. A7 säger också att från tidig ålder får eleverna 

träna på att samtala om sina slöjdföremål och visa upp dem och berätta vad de lärt 

sig. De kan också se små detaljer eller färgval som andra gjort och kan då ge och 

få feedback på sina egna föremål. Att få feedback kan vara inspirerande när man 

ser hur olika man kan göra detaljer eller färgval. ”Det tycker jag är en viktig del i 

att man kan ha kamratfeedback” (A7). 

A2 sa att vissa elever vill sitta bredvid slöjdläraren för att kunna följa med och 

titta hela tiden och för att de inte vill bli lämnade ensamma i sitt eget lärande. 

Analys 

Många av informanterna använder sig av både muntliga och skriftliga 

instruktioner med bilder. De gör egna filmer och instruktioner men använder 

också färdiga från nätbaserade sidor. De har genomgångar i grupp och kan sen 

visa varje enskild elev vid behov. Hattie och Yates (2014) menar att alla 

människor lär in visuellt och auditivt alltså när ord och bilder kombineras och att 

inlärning då sker effektivast. Ekström (2010) skriver att för en som redan kan 

virka så verkar det lätt att uppfatta alla delarna i instruktionen. För den som är 

nybörjare så kan vissa delar i en demonstration passera förbi utan att eleven 

uppfattat att det är en viktig del för att kunna lära sig just att virka (Ekström, 

2010). Då är det viktigt att slöjdläraren kan visa de olika momenten igen för 

eleven. En lärare pratar om att dela upp instruktionerna i mindre delar för att det 

inte ska bli för rörigt för eleven och att ge ett moment i taget. Skolverket (2011) 

belyser att det finns olika vägar att nå målen därför behöver också elever lära sig 

på olika sätt. En undervisning som är anpassad till varje elev har gynnsamma 

effekter menar Hasselskog (2010). 

Några av informanterna har fysiska föremål man kan titta och känna på. Jensen 

(2011) skriver att elever lär sig mest i möten som består av stark närvaro mellan 

individer men också i sig själva i kontakten mellan tankar, sinne, kropp och 

känsla. Det är viktigt att hela kroppen är med och att alla sinnen får bli berörda 

både i ett samarbete med andra men också ensam. Sjöman (2004) beskriver att det 

är positivt för människan att få se resultatet av sina händers arbete vilket ger 

självförtroende och eleven tränar upp sina olika förmågor som kan utveckla 

drivkraft, initiativförmåga, tillit och identitet.  

Några informanter pratar om att eleverna kan hjälpa varandra och att de också kan 

ge feedback alltså återkoppling på varandras arbete. En metod som William 

(2013) skriver om är två stjärnor och en önskning. Den kan användas av elever 

när de ger varandra feedback på arbetet de gjort. Två stjärnor står för att eleven 

talar om två saker som är bra med arbetet och önskningen står för att ge ett förslag 

till förbättring hos kompisens arbete (William, 2013). Den här metoden skapar ett 

bättre lärande för många då eleverna blir mer motiverade i mötet med sin kamrat 
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där de också tränar på förmågorna i slöjd som i sin tur skapar självförtroende 

(William, 2013).  

Flera lärare berättar att de har lagt in filmer på skolans egna bloggar, läsplattor 

eller i verktyg som OneNote. Där kan eleven titta på instruktioner och även få 

feedback av läraren. När kunskaper förmedlas via olika medier så visar studier att 

vi lär oss bra därför att hjärnan klarar av samordna information som kommer från 

olika källor menar Hattie och Yates (2014). Johansson och Porko-Hudd (2013) 

skriver att då processen i slöjdarbetet är olika för alla elever så uppstår också 

individuella lärandebehov. En lärare pratar om att One Note fungerar som ett 

sammarbetsutrymme där läraren kan skriva kommentarer och ge feedback till 

eleven. De kan titta när de behöver. De flesta informanterna berättar om att 

eleverna skriver i dagböcker eller i loggböcker för att beskriva sin process och 

dokumentera. Har man svårt att skriva så kan man läsa in på sin läsplatta. 

Johansson och Porko-Hudd (2013) skriver att med utvecklingen så har smarta 

mobiltelefoner kommit och att de kan komplettera undervisningen. Med 

mobiltelefonen så kan eleven själv dokumentera och reflektera över sitt eget 

lärande och söka den information den behöver och när den behöver göra det 

(Johansson & Porko-Hudd, 2013).  Degerfält och Porko-Hudd (2008) skriver om 

portfoliemetoden, att dokumentation kan ske på nätet eller i en egen bok. Eleven 

kan själv fotografera sin arbetsprocess och sitt resultat och föra in i sin portfolio. 

För läraren är det en bra hjälp för att få en helhetsbild av elevens utveckling för 

bland annat bedömning (Degerfält & Porko-Hudd, 2008). Lgr 11 beskriver de 

olika förmågorna som man arbetar med i slöjdämnet (Skolverket, 2011), vilket 

eleverna kan skriva om i sin loggbok, portfolio eller vad man väljer att kalla det. 

Där kan reflektioner över elevens eget lärande ske precis som Johansson och 

Porko-Hudd (2013) betonar.  

En informant använder sig av ”flippad” undervisning vilket betyder att eleverna 

kan titta på instruktionsfilm innan de kommer till lektionen. Eleverna får du 

förkunskaper och det blir lättare att lära vilket Hattie och Yates (2014) beskriver i 

exemplet med kretskorten. A5 kan spela teater för att få eleverna att förstå bättre 

och kanske också att minnas bättre. Det blir också att man kombinerar olika 

sinnesorgan som: syn, hörsel, lukt, smak och känsel vilket varje individ använder 

sig av vid inlärning enligt Dahlkwist (2005). När eleven får en åskådliggjord bild 

framför sig i samband med något arbetsområde kan det bli lättare att komma ihåg. 

4:4 Hur kan samplanering ske mellan slöjdlärare och lärare i 

andra skolämnen? 

Resultat 

Flera av informanterna pratar om att matematik har en stor plats i slöjdämnet. A1 

planerar med matematikläraren och syftet är att stödja eller förstärka 

matematikundervisningen genom att lägga in matematiska inslag in i den vanliga 
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slöjdundervisningen, exempelvis genom att såga och hyvla fram ett rätblock som 

sen bearbetas till en skål. Informanten berättar att den fått tillgång till alla 

matematikböcker för de årskurserna det gäller och kan välja teoretiska övningar 

som passar i de arbeten eleverna gör i slöjdämnet i samråd med matematikläraren. 

Eleverna tillverkar ramar också efter matematiska beräkningar på olika vinklar 

som sen ramar in bilder man gör i bildämnet.  

De flesta informanterna pratar om samarbete med de samhällsorienterade ämnena 

(SO). Att arbeta med medeltiden (historia) i slöjdämnet uppger flera att de gör. 

Eleverna får bland annat sy medeltidskläder och framställa sköldar och svärd. A2 

berättar om att skriva en pjäs där texten bedöms av svenskläraren och att man 

sedan tillverkar dockor i slöjden till pjäsen. Några informanter berättar om 

samarbete med de naturorienterande ämnena (NO). ”Eleverna fick titta på det här 

med miljömärkning på en bomullströja, i slöjden pratade vi om bomull och hur 

det odlas och bearbetas” (A7).  

I samband med teknik pratar A1 och A7 om makerslöjd, att programmera 

slöjdföremål som eleverna framställt (Makerslöjd rör sig mellan det digitala och 

det fysiska materialet). Ett exempel är att man syr fast blinkande lampor som ögon 

i exempelvis ett broderi. De flesta pratade om att man samarbetar mellan 

textilslöjd och trä- och metallslöjd.                                                                                                                                                   

A5 berättar om ett samarbete ur en annan synvinkel nämligen följande ”Vi 

samarbetar om eleverna och deras välmående och hur de fungerar socialt och i 

undervisningssituationer för att det ska gå så bra som möjligt för alla. Det är mer 

specifikt för barn med svårigheter”.           

Många av informanterna sa att oftast tar slöjdläraren initiativ till andra lärare om 

samarbete och att de efterfrågar samarbete från andra lärare. Flera sa också att i 

slöjdämnet arbetar man långsamt i en process och kan inte alltid hinna med att 

samarbeta med andra ämnen som byter arbetsområden ofta.  A1 berättar att som 

språkutvecklande arbetssätt så finns det vid varje verktyg skyltar med verktygens 

namn men inte på grund av samplanering med svenskan utan för att eleverna ska 

lära sig de rätta begreppen.  

Analys 

Det står i läroplanen, Lgr 11 att läraren ska ”samverka med andra lärare i arbetet 

för att nå utbildningsmålen”(Skolverket, 2011:14). Vidare står det att ”läraren ska 

organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Skolverket, 2011:14). Det står också att skolan har en 

uppgift att ge överblick och sammanhang (Skolverket, 2011).  

Flera informanter pratar om att slöjdämnet innehåller mycket matematik. Genom 

att samplanera med matematikläraren och lägga in inslag in i vanliga 

slöjdundervisningen kan eleverna exempelvis såga och hyvla fram ett rätblock 

som sen bearbetas till en skål. En annan pratar om att mäta och förlänga ärmarnas 
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längd till en tröja. Det stämmer i enlighet med det centrala innehållet som 

beskriver att när man läser skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar så 

ska de kunna följas och kopplas till matematiska beräkningar (Skolverket, 2011).   

Några informanter pratar om samarbete med de naturorienterande ämnena (NO) 

En informant berättar om miljömärkning och om hur bomull odlas och bearbetas. 

I det centrala innehållet står det att man ska veta ur ett hållbarhetsperspektiv hur 

olika material produceras i årskurs 7-9 (Skolverket, 2011).  

De flesta pratar om samarbete med de samhällsorienterade ämnena (SO) och 

svenska. Medeltiden är ett arbetsområde som de flesta arbetar med. Det står att 

undervisningen i årskurs 4-6 ska visa på slöjdens betydelse för individen och för 

samhället både historiskt och i nutid (Skolverket, 2011). En lärare berättar att 

eleverna får skriva en dockpjäs där texten bedöms av svenska läraren sen och att 

eleverna får tillverka dockorna i slöjden. Sjöman (2004) skriver att tanken är 

nödvändig då det krävs en analytisk förmåga i samband med hantverket. Den 

teoretiska kunskapen som man får genom hantverket blir lättare att ta till sig då 

tankeprocesser stimuleras (Sjöman, 2004). 

I samband med teknik pratar två lärare om makerslöjd, att programmera. De flesta 

pratar om samarbete mellan slöjdens materialområden. Eleverna tillverkar ramar i 

slöjden som sen ramar in bilder de gör i bildämnet. I kursplanen för slöjdämnet 

betonas att nyfikenhet ska väckas till att experimentera och utforska med olika 

material (Skolverket, 2011). Läser man i Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det att 

kreativitet, nyfikenhet och tron på sig själv ska stimuleras genom att vilja pröva 

idéer och lösa problem.                                                                                                                         

En informant berättar om ett samarbete ur en annan synvinkel, att se till elevernas 

välmående, hur de fungerar både socialt och i undervisningssituationer. Detta för 

att det ska gå så bra som möjligt för alla elever men mer specifikt för de som har 

svårigheter. Atterström och Persson (2000) skriver att det är viktigt att man som 

lärare hittar sina elevers olika förmågor som de behärskar att lära sig ifrån och 

utifrån dessa försöka uppfylla andra mål. Eleven behöver känna sig kompetent 

och stå på en trygg plattform. Genom att arbeta utifrån dessa förutsättningar så 

kan eleven arbeta med det som är svårt (Atterström & Persson, 2000).     

Många av informanterna sa att oftast kommer slöjdlärarna med förslag till andra 

lärare om samarbete och att de efterfrågar samarbete från andra lärare.  Dysthe 

och Igland (2003) skriver att Vygotskij tyckte att den praktiska skolan skulle vara 

mer anknuten till det intellektuella om barnen ska kunna bli kreativa och lära sig 

nya saker (Dysthe & Igland, 2003). Att ha en kreativ fantasi som leder till 

skapande tränger igenom både i det privata livet, i det teoretiska och det praktiska 

livet och även i livet i samhället menar Vygotskij (1995).                                             
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5. Diskussion 

Diskussionsdelen inleds med en resultatdiskussion utifrån syftet och 

frågeställningarna som sedan följs av en mer övergripande och fri diskussion. 

Därefter följer fortsatt forskning. 

5:1 Resultatdiskussion  

Hur några slöjdlärare ser på olika lärstilar  

Informanterna verkar utgå ifrån att människan är praktiskt lagd eller teoretiskt 

lagd och att man lär genom att se, höra eller göra. Informanterna nämner lärstilar 

som: VAK-modellen, Gardners de 7 intelligenserna, Flippat klassrum, 

katederundervisning och den proximala zonen bland annat. 

Hur förhåller sig slöjdlärarna till sina elever utifrån olika lärstilar?  

Informanterna berättar att alla elever är olika och lär in på olika sätt vilket gör det 

naturligt och självklart att variera sin undervisning så att alla får en bra möjlighet 

att lära sig. De skapar relationer och en avstressande miljö.  

Hur planerar slöjdlärarna sin undervisning utifrån sina elevers olika behov?  

De uppger att det finns tillgång till både muntliga och skriftliga instruktioner med 

bilder. Instruktioner med text är något elever kan få uppläst via läsplattan där de 

instruktionerna finns inspelade. Några har uppgiften uppe på tavlan i samband 

med genomgång för att elever både ska se och höra. De som behöver får enskild 

hjälp. Flera lärare la upp instruktionsfilmer på exempelvis skolans egen 

slöjdblogg, eller ordnar så att eleverna kan se filmer från internet. 

Hur kan samplanering ske mellan slöjdlärare och lärare i andra skolämnen?  

En informant planerar med matematikläraren för att stödja och förstärka 

matematikämnet på ett praktiskt sätt. Andra informanter samplanerar med de 

naturorienterande ämnena, de samhällsorienterade ämnena, teknikämnet, 

bildämnet och i svenskämnet för att skapa sammanhang. 

När jag ser på resultatet framgår det tydligt att slöjdlärarna planerar sin 

undervisning utifrån sina elevers olika behov och att de utför ämnesövergripande 

arbete för att skapa överblick och sammanhang för sina elever. De anpassar 

därmed sin undervisning till varje enskild elevs förutsättning och behov som Lgr 

11 också betonar (Skolverket, 2011). Hasselskog (2010) beskriver fyra 

slöjdlärarprofiler: handledaren, pedagogen, instruktören och servicemannen som 

alla har olika egenskaper och fokus på vad som är viktigt i lärandet och 

slöjdarbetet. Hos informanterna finns förhållningsätt från alla karaktärer men 

främst från handledaren och pedagogen. Slöjdlärarna själva berättar att de lär in 

kunskaper på olika och flera sätt och jag tror att det gör att de har fler vägar in till 
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samma kunskap. Detta är väldigt betydande för de elever som upplever en del 

andra ämnen som exempelvis matematik svåra. Genom att exempelvis såga och 

hyvla fram ett rätblock så blir det synligt från fler perspektiv vad ett rätblock är. 

När matematiken hamnar i ett praktiskt sammanhang så går det lättare för eleven 

att förstå. Comenius som levde för trehundra år sen tyckte att det som hänger 

samman ska undervisas så mycket som det är möjligt i ett naturligt sammanhang 

(Hugo, 2014). Jag håller med för jag är övertygad att man befäster kunskaper på 

ett djupare plan då och när ämnesövergripande arbete sker. 

Vaage (2003) skriver att de erfarenheter elever har kan stoppa upp och blockera 

utvecklingen som har två sidor och kan kopplas ihop med lust eller olust. Har du 

svårt för matematik så blir det olust för det ämnet och utvecklingen där stannar av. 

I slöjd kan spärrar lösas upp som en av mina informanter uttryckte sig och just där 

kan eleven förstå matematik. Jag anser att det är viktigt att man använder sig av 

flera sätt att lära in kunskaper och inte bara fastnar vid ett sätt. William (2013) 

skriver att det kan finnas en fara att ha en begränsad syn på sin egen kapacitet och 

vad man kan göra. Det är bra att bli medveten om att det finns flera stilar som är 

olika och att sen inspirera eleverna att variera sig genom att använda olika 

lärstilar. Läroplanen menar att skolans uppdrag är att främja lärandet så att eleven 

stimuleras att ta in och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 2011). För att 

göra det så anser jag att man måste använda sig av olika sätt att lära in kunskaper 

på. 

I kunskapskraven (Skolverket, 2011) tränas många förmågor som berör skolans 

andra ämnen. Det står att eleven ska kunna formge och framställa enkla 

slöjdföremål i olika sorters material efter instruktioner. Där kommer matematiken 

in i de ritningar och instruktioner eleven följer men också de naturorienterande 

ämnena då det gäller olika sorters material. Eleven ska bland annat kunna hantera 

verktyg i samband med några hantverkstekniker, där hittar man trådar till historia. 

När eleven ska motivera sina val utifrån någon miljöaspekt kan ett ekologiskt tyg 

vara det eller ett närodlat träslag, då kan det kopplas till de naturorienterande 

ämnena. Det kan också handla om ergonomiska ställningar vid användandet av 

verktyg, redskap och maskiner och då kan det handla om idrott och hälsa. När det 

är dags för eleven att ge omdömen om sitt slöjdföremål kan samarbete med 

svenskan ske, vilket kan gälla själva skrivandet med slöjdspecifika begrepp och 

förklaring över arbetsprocessen. Att tolka och resonera kring symboler, färg och 

form då kan det handla om bild. Skolverket skriver att ”det finns också olika 

vägar att nå målet” (Skolverket, 2011:8). Genom att använda flera sinnen 

samtidigt så ökar kapaciteten att lära menar Dahlkwist (2005). Det kan bli lättare 

att förstå och att lära in kunskaper när man kombinera teori och praktik.  

Jag blir lite oroad över debattartiklar som den som Marteus (2016) skrev, där hon 

tyckte att slöjdämnet skulle avvecklas eller vara frivillig. Här tycker jag att hon 

gör en värdering mellan praktisk och teoretisk kunskap, där den praktiska 

kunskapen är förloraren. Alla de elever som plötsligt ser samband och börjar 
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förstå när de teoretiska ämnena vävs ihop med det praktiska i slöjden är de inte 

viktiga då? Atterström och Persson (2000) ställer också frågor: Kan det vara via 

de konstnärliga sidorna som ofta i skolan försummas hos eleven som bättre 

framgång kan nås? De skriver vidare att så begränsar den traditionella 

intelligenssynen utvecklingen hos elever och deras individuella förutsättningar 

och utgångspunkt. Det är ganska lätt att räkna ut vilken hjärnhalva som får arbeta 

mest i skolans alla ämnen, mest den vänstra och minst med den högra. Men vi 

behöver arbeta med bägge hjärnhalvor hela tiden för att lära in kunskaper då den 

vänstra hjärnhalvan har analytiska egenskaper och den högra är kreativ enligt 

Dahlkwist (2005). I Lgr 11 står det att ”I skolarbetet ska de intellektuella såväl 

som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas” (Skolverket, 

2011:10). Jag tolkar denna riktlinje som Skolverket (2011) ger att alla ämnen är 

lika viktiga och kan och bör kombineras för att nå målen.  

Fortfarande särskiljer skolan praktisk och teoretisk kunskap kanske för att det är 

svårt att bryta gamla tankesätt och strukturer. Det behöver bli en tydligare röd tråd 

genom skolarbetet för att fler ska nå målen. Skolan i övrigt behöver dock bli mer 

öppen för olika ämnesövergripande samarbeten och nya tankar och idéer om hur 

skolämnena kan samplaneras behövs. Jag tyckte det var oerhört viktigt att en 

slöjdlärare berättade att de samarbetar om elevernas välmående och hur de 

fungerar socialt och i undervisningssituationer för att det ska gå så bra som 

möjligt för alla. Detta borde alla göra mer och i de här mötena kan också 

samarbetsförslag lyftas fram tänker jag. Hasselskog (2008) menar att det är upp 

till lärarna att tolka styrdokumenten och att bestämma innehållet i undervisningen. 

Även att använda sig av olika metoder så att man följer och når upp till alla de 

mål som finns. I resultatet framkommer det att det ofta är slöjdlärarna som tar 

initiativ till ämnesövergripande arbete. En orsak är nog att man är praktiskt lagd 

och lär sig utifrån den synvinkeln, de har en då en större förståelse för de elever 

som har det lite svårt och kan komma med fler förslag att lära in olika kunskaper 

på. En annan fundering varför lärare i de teoretiska ämnen inte tar så mycket 

initiativ är att kanske de tycker att precis som Sigurdsson (2014) skriver att 

slöjdsalen finns ”där ner”, ”där borta” och ”där ute”. Det blir för omständigt eller 

kanske slöjdämnet inte ses som den guldgruva det kan vara.  

Slöjdämnet behöver också utrustas med Active board eller projektor kopplad till 

dator och internet och få samma möjligheter som de andra ämnena. Arkitekter och 

skolledning tänker inte på att slöjdsalarna är lektions- och lärorum precis som de 

lokaler där man utövar andra skolämnen som Sigurdsson (2014) skriver. Att 

kunna visa inspirationsfilmer eller filmer som knyter arbetsområden i slöjden till 

andra ämnen som exempelvis historia, kemi, biologi med flera tycker jag är 

viktigt. Att kunna visa instruktioner på olika tekniker och moment kan också vara 

ett användningsområde som kompletterar lärarens egen genomgång men också för 

de elever som behöver se flera gånger. Om eleverna använder sin mobiltelefon, 

dator eller läsplatta kan det underlätta för dokumentationprocessen men också för 

att söka den information som eleven behöver skriver Johansson och Porko-Hudd 
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(2013). De som har svårt att skriva kan tala in sin dokumentation och givetvis kan 

alla elever ta egna bilder också under arbetes gång på sin slöjdprocess. Det gäller 

att underlätta så mycket som möjligt. Degerfäldt och Porko-Hudd (2008) menar 

att elevens egen dokumentation är en bra hjälp för att få en helhetsbild av elevens 

utveckling för bland annat bedömning. Parallellt med denna bedömning sker 

också formativ bedömning vilket man gjort länge i slöjden. Lärarna 

uppmärksammar elevens framsteg och ger råd och tips för att komma vidare vilket 

är en metod som William (2013) skriver om. Detta i sin tur är viktigt för att nå de 

mål som ska uppfyllas. Det gäller som slöjdlärare att motivera varför även slöjden 

behöver ha modern teknik. Många är inte medvetna om att det skrivs och 

dokumenteras även i slöjdämnet eller att filmer på instruktioner och 

inspirationsmaterial behöver visas. 

Jag har lärt mig mycket mer om olika lärstilar och hur viktigt det är att inte låsa 

fast sig vid en. Jag tänker att i mitt eget arbete som slöjdlärare så vill jag arbeta 

mer med att göra mina elever medvetna om att de kan använda sig av fler olika 

sätt att lära in kunskaper, vilket i sin tur kan göra dem mer motiverade och 

inspirerade. Jag önskar också att med de resultat jag har fått fram kunna inspirera 

lärare att samarbeta mer och att kunna vara ett stöd åt alla elever att kunna se 

samband mellan de olika ämnena för att kunna lära in och befästa kunskaper för 

att som kursplanen skriver ”att stärka tilltron till förmågan att klara uppgifter i det 

dagliga livet”(Skolverket, 2011:213).  

 

5:2 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare på pedagogiskt ledarskap. Hur olika 

ledarskap har för betydelse när det gäller elevers lärande. Hur läraren kan påverka 

motivationen hos varje enskild elev och vad det är som gör det. Håkansson och 

Sundberg (2012) menar att den pedagogiska miljön är viktigt för motivation och 

för den kunskap eleven tar till sig. Jensen (2011) menar att koncentration och 

arbetsro behövs för att utvecklas och för att hålla stress borta. En frågeställning 

skulle kunna vara: 

 Hur kan läraren skapa en miljö där lärande i slöjd främjas? 
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Bilagor                                                                                                         
Bilaga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Frågeområden till slöjdlärare  

 

 

  Känner du till några olika lärstilar? 

  Kan du berätta mer om det?  

  Kan du ge några exempel? 

 

 Hur lär du in kunskap själv? 

 Hur tänker du själv när du undervisar dina elever utifrån det? 

 

 Upplever du att dina elever lär in på olika sätt? 

 Kan du ge några exempel? 

 Upplever du att dina elever lär in på olika sätt ur det teoretiska eller 

praktiska perspektivet? 

 Finns det elever som har det lättare för det praktiska/teoretiska? 

 

 Hur anpassar du din undervisning beroende på elevers olika behov 

utifrån om de lär in teoretiskt eller praktiskt? 

 Kan du ge några exempel? 

 

 

 Hur planerar du undervisningen med andra lärare i andra ämnen? 

 Jobbar du ämnesöverskridande på din skola? 

 Hur skulle du vilja att ett bra samarbete skulle vara? 

 Skulle du vilja samarbeta mer? 

 

 

 Finns det skillnader eller likheter i lärstilar mellan hur du jobbar och 

dina kollegor i de teoretiska ämnena? 

 Om det finns en skillnad så vad tror du det betyder för eleverna, vad kan 

de praktiska ämnena betyda? 

 


