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Sammanfattning  
 
Elever i grundskolans- och grundsärskolans slöjdundervisning använder matematik som ett redskap för att föra sitt arbete 
framåt. I Lgr 11 står det att eleven i sin undervisning ska möta två- och tredimensionella skisser samt genomföra matematiska 
beräkningar kopplat till skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar. Rapporten för Nationell utvärdering i slöjd 2013, 
visade dock att så inte alltid är fallet. Denna kvalitativa studie är genomförd på två skolor, genom lektionsobservationer i åk 4-9 
samt intervjuer med elever och ett flertal slöjdlärare i kommunen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på elevers och lärares 
uppfattning om hur skisser och matematiska beräkningar används i slöjdundervisningen samt hur detta stämmer med gjorda 
observationer. Resultatet visar på att elever på högstadiet alltid genomför och använder tvådimensionella skisser alt. skiss med 
vyplacering. Det gällde dock inte för elever på mellanstadiet, inte heller att eleverna fick möta tredimensionella skisser, inte ens 
på högstadiet. Resultatet visar att både lärare och elever oftast använder matematiskt talspråk istället för adekvata 
matematiska begrepp, att slöjdlärare inte alltid har tillräcklig egen matematisk kunskap som krävs för att hjälpa elev att 
genomföra ett visst slöjdarbete och att många slöjdlärare inte heller förväntar sig att explicit undervisa i utförande av 
matematiska beräkningar. Elever utför många matematiska ickeverbala handlingar vilket förekommer naturligt för eleverna ju 
äldre de blir, eller ju djupare matematisk kunskap man besitter. Yngre elever visar oftare motstånd för att använda sig av 
matematik som redskap. Studien visar att elever, utan andra krav från lärare, använder den matematik man behärskar, vilket 
visar sig vara ca tre årskurser under den egna årskursen. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till det motstånd som yngre 
elever påvisar, då de ännu inte har befäst grundläggande matematiska kunskaper. 
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1. Inledning 

I vårt postmoderna samhälle ses kommunikation, kreativitet och förmåga att förstå, analysera 

och tolka som viktiga framtida egenskaper vilka tränas genom de estetiska skolämnena, där 

slöjd ingår (Nationell Utvärdering, 2015). Slöjd kan ses som ett sätt att uttrycka sig (Säljö, 

2008). Enligt Skolverket (2011) innebär slöjd ”manuellt och intellektuellt arbete i förening 

vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga 

livet”. När intellektuellt och manuellt arbete förenas innebär det att teori och praktik följs åt 

under slöjdprocessen. I det praktiska arbetet använder du dig av de teoretiska kunskaper du 

besitter (Kokko, Eronen & Sormunen, 2015). Finsk forskning visar att ju fler år elever får 

genomföra slöjdundervisning i ”holistic craft process” desto mer förstås och uppskattas 

undervisningen, där jämförelser gjorts mellan elever som haft slöjd ett år respektive tre år 

(Hilmola & Lindfors, 2017, s. 29). Dock visar Nationell Utvärdering (2015) att eleverna i åk 9 

tycker att slöjd är roligt men inte viktigt för deras framtid. Slöjd är likväl en holistisk 

undervisningsprocess där många kunskaper samverkar, inte minst med matematik. 

Skolverkets (2003) granskning angående elevers lust till matematik, visade att intresset avtog 

för åk 4-6, då matematiken ofta blir mer teoretisk (Skolverket, 2003). Ett undersökande och 

laborativt arbetssätt där också kommunikation och problemslösning ingår, var viktigt för att 

eleverna inte skulle tappa intresse (Berggren & Lindroth, 2011). Undervisningen i skolan ska 

sträva efter att integrera kunskap så att eleverna blir nyfikna, utforskande och får lust att lära 

(Skolverket 2011). Kokko m fl. (2015) visar efter att ha genomfört ett matematik-slöjdprojekt 

att elevernas attityd till matematik blev mer positiv och de förstod kopplingen mellan ämnena 

bättre. Dessutom ökade eleverna sina kunskaper både inom problemlösning och hur teoretisk 

och praktisk kunskap kunde kombineras (Kokko m.fl., 2015).  

Mitt intresse för att ta reda på hur elever använder matematik i slöjdundervisningen, bottnar i 

att jag, förutom att vara lärare i slöjd, läste till och fick lärarlegitimation även för matematik. I 

slöjd undervisar jag låg- och mellanstadieelever i grundskolan, men också elever inskrivna i 

grundsärskola. Jag har också undervisat i utematematik i åk 3. I samband med det kom 

tankarna på hur elever tillämpar matematikkunskaper i slöjden. Tendensen jag tyckte mig se, 

var att de elever som visade på djupare kunskaper i matematik än sina jämnåriga, både 

klassrummet och i den tillämpade matematiken i utematte, också jobbade mer självständigt i 

slöjdprocessen. Dessa djupare kunskaper visade sig genom att de i högre grad än sina 

jämnåriga, bättre behärskade flera av de fem förmågorna som enligt Svanelid (2013) 
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genomsyrar alla skolämnen i de båda läroplanerna Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 - Lgr 11 samt Läroplan för grundsärskolan 2011 - Lgrsä 11 

(Skolverket, 2011).  De fem förmågorna innefattar Procedur-, Analys-, Kommunikativ-, 

Metakognitiv- och Begreppsförmåga.  

2. Bakgrund 
Enligt Nationellt centrum för matematik, NCM, är matematik både generell och abstrakt. För 

att elever ska kunna tillägna sig matematisk kunskap på ett så lätt sätt som möjligt, ställer det 

krav på didaktikens utformning och genomförande. Malmer (2002) har därför utformat sex 

olika inlärningsnivåer. På nivå 1) behöver läraren samtala med eleven för att ta reda på vad 

eleven redan kan, så att undervisningen börjar på, för eleven, rätt kunskapsnivå. Nivå 2) 

handlar om att lära in, genom att laborera med konkret material, vilket kan jämföras med att 

matematisk verksamhet är en aktivitet som innefattar både kreativitet, reflekterande och 

problemlösning (Skolverket, Lgr 11; Lgrsä 2011). Nivå 3) innebär att synliggöra matematiken 

genom olika representationsformer t.ex. rita, arbeta med konkret material, göra tabeller etc. av 

samma matematikinnehåll (Malmer, 2000). Att säkert kunna gå från en representationsform 

till en annan kallar Vygotskij ”Språk av första ordningen” (i Johansen Høines, 1990, s. 74). 

Löwing (2008) gör liknelse mellan säker matematisk kunskap och flytande läsning – när du 

kan, behöver du inte tänka på hur du gör; 

”En förutsättning för att barn ska kunna operera med tal, alltså kunna räkna, är att de 

behärskar talen och dess egenskaper på ett sådant sätt att operationerna kan ske med 

flyt, ungefär som man för att kunna läsa måste kunna avkoda bokstäverna för att bilda 

ord. Detta sker vid läsning så snabbt, att den som kan läsa inte längre är medveten om 

hur det går till.” (Löwing, 2008, s. 39-40) 

 Dock får elever ofta hoppa över de tre grundläggande nivåerna, då många lärare startar direkt 

på nivå 4), vilket innefattar symbolspråk, och som för många elever blir för abstrakt (Malmer, 

2002). Därmed har eleverna inte fått tillräckliga förutsättningar att klara nivå 4-6 och de möts 

av svårigheter. Nivå 5) innebär att kunna tillämpa matematiken i nya sammanhang, kreativt 

och i problemlösning. På nivå 6) till sist, ska eleven få lära sig kommunicera kunskaperna 

genom att reflektera, diskutera, argumentera och förklara. De två sistnämnda av Malmers 

steg, kan också kopplas till Skolverkets (2011) beskrivning av syftet med ämnet; att elever ska 

få lära sig hur matematik kan användas i olika sammanhang och i vardagliga situationer 

genom att lösa problem, göra beräkningar, samtala och resonera med hjälp av matematiska 

begrepp (Skolverket, Lgr 11; Lgrsä 11). I Lgr 11 påpekas explicit att skolans 
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matematikundervisning ska ge eleven möjlighet att upptäcka sammanhang och relevans bl. a i 

andra skolämnen, t.ex. skolslöjden, medan Lgrsä 11 nöjer sig med skrivningen ”i olika 

sammanhang” (Skolverket, Lgr 11; Lgrsä 11). Dock är inte slöjden ett stödämne till 

matematiken, utan elever ska i sin slöjdundervisning också få förståelse att matematik ingår 

som en del i slöjdprocessen. Detta bidrar även till att matematiken konkretiseras. För att t.ex. 

förstå hur algebra är uppbyggt kräver att man tränas i att se mönster i både talföljd och i 

geometriska mönster (Skolverket, Lgr 11, s. 63), vilket också tränas i slöjden. Även 

tillhörande begrepp är viktiga att tillägna sig för att kommunicera upptäckter, tankar och 

resultat (Löwing, 2011). I slöjden sker det i en praktisk kontext. 

Att matematiken nästan alltid finns närvarande i slöjdarbete skriver också NCM (2007, 2014). 

För att skapa en matematikverkstad, vilket vissa skolor låtit införa, ger NCM (2007, 2014) 

förslag på material att tillverka på slöjden, t.ex. literslåda, meterstock, kvadratmeter i 

lappteknik (bild 1). Denna typ av matematik går in under området geometri. För att 

genomföra arbetet behöver eleverna bl.a. mäta, göra beräkningar och använda begrepp. Därför 

är det bra om lärare synliggör det matematiska innehållet och vad eleven faktiskt tränar (NCM 

2007, 2014). 

 

 

Bild 1. Kvadratmeter i lappteknik (NCM, Slöjdarbeten som konkretiserar 

matematiska idéer och begrepp, 2007, 2014) 

Forskning visar att det är inte bara vikten av varierad undervisning som spelar roll för vilken 

kunskap elever tillägnar sig (Berggren och Lindroth, 2011; Hilmola & Lindfors, 2017; 

Skolverket, 2003). Det är också viktigt hur man som person tänker kring förmåga och 

ansträngning att tillägna sig kunskap. Dweck (2014) diskuterar i en filmatiserad föreläsning 

om Groth mindset kontra Fixed mindset, dvs. dynamiskt eller statiskt tänkande. Elever med 

dynamiskt tänkande förstår att de ännu inte lärt sig och fortsätter träna, till skillnad mot elever 

som omedelbart ger upp eftersom de tror att de inte har medfödd talang. Då kan det vara extra 

svårt för elever med statiskt tänkande att nå upp till de kunskapskrav som omgärdar dagens 

skolsystem, där inte bara sociala kunskapsmål är eftersträvansvärt (Persson & Persson, 2012). 

Därför är det extra viktigt att alla elever ges den uppmuntran och stimulans som krävs, både 

för att hjälpa eleven till ett dynamiskt tänkande, eftersom elever med dynamiskt tänkande 
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också utvecklar större självförtroende, för att kunna nå teoretisk kunskap samt att lära sig ingå 

i den gemenskap som skolan erbjuder (Persson & Persson, 2012; Dweck, 2014).  

Styrdokument 

Läroplanernas kursplan för slöjd innehåller fyra (Skolverket, Lgr 11) resp. fem (Skolverket, 

Lgrsä 11) kunskapsområden. De gemensamma kunskapsområdena är a) Slöjdens material, 

redskap och hantverkstekniker, b) Slöjdens arbetsprocesser, c) Slöjdens estetiska och 

kulturella uttrycksformer samt d) Slöjden i samhället. I Lgrsä 11 (Skolverket) finns 

kunskapsområdet Ämnesspecifika begrepp tillagt. Även i särskolans kursplan för matematik 

är Ämnesspecifika begrepp tillagt som kunskapsområde. I Lgr 11 (Skolverket) ingår 

ämnesspecifika begrepp i de övriga kunskapsområdena.  

För Lgrsä 11 (Skolverket, s. 105) beskrivs det första kunskapsområdet att slöjdarbetet ska 

innehålla ”enkla skisser och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas” (åk 1-6) 

samt för åk 7-9 ”skisser, mönster och arbetsbeskrivningar”. Det är en fördel om 

kunskapsområdena kombineras med innehåll från andra ämnen för att eleven ska få möjlighet 

att utveckla en förståelse för helheten (Skolverket, 2011). 

I Lgr 11 (Skolverket), påvisas tydligare matematikens och slöjdens beröringspunkter. 

Förutom att undervisning i matematik ska påvisa ”matematikens betydelse, användning och 

begränsning… i andra skolämnen” (Skoverket, Lgr 11, s. 62) så beskriver läroplanens 

kursplan för slöjd också att elever i både åk 4-6 och 7-9 ska få arbeta med ”två- och 

tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, 

följas och kopplas till matematiska beräkningar” (Skolverket, Lgr 11, s. 214). Detta har 

skolverket följt upp i Nationell Utvärdering (NU), vilka genomfördes 1992, 2003 och 2013. I 

den senaste NU-rapporten för slöjd, (2015) svarar mellan var fjärde och var femte elev att de 

aldrig jobbar med två- och tredimensionella skisser i skolslöjden. Lika många elever uppger 

att de heller aldrig arbetar med matematiska beräkningar. Av egen erfarenhet vet jag att nästan 

allt slöjdarbete behöver någon typ av planering och beräkning. Därför blev jag förvånad när 

jag läste resultatet i NU-rapporten. Jag blev samtidigt nyfiken på om lärare har samma 

uppfattning som eleverna, när det gäller att göra skisser och beräkningar.  

De skisser som elev i grundskolans och grundsärskolans slöjdundervisning ska få arbeta med, 

vilka kan vara av både tvådimensionell och tredimensionell art, är inte bara en del av 

matematikens innehåll (Skolverket, Lgr 11, Lgrsä 11). Det är också ett sätt för eleven att 

kommunicera sina tankar om blivande och kanske pågående slöjdarbeten. ”Slöjd är ett 
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utpräglat kommunikativt ämne” skriver Johansson (2002, s. 204) och konstaterar att det 

förekommer både muntlig men också en ickeverbal interaktion. Det kanske man först inte 

tänker på men skissen kan vara ett viktigt redskap i interaktionen med lärare men också andra 

elever. Kommunikation är vidare en av de fem förmågor elever ska utveckla enligt 

läroplanerna (Skolverket, Lgr 11, Lgrsä 11).  

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva hur elever och slöjdlärare i grund- och grundsärskola uppfattar att 

matematik ingår i slöjdundervisningen. För Lgr 11 gäller syftet utifrån läroplanskriteriet i 

slöjd, både för åk 4-6 och 7-9; ”Två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och 

arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas följas och kopplas till matematiska beräkningar” 

Skolverket, 2011). I Lgrsä 11 är syftet kopplat till läroplanskriteriet i slöjd, åk 1-6; ”Enkla 

skisser och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas”, för åk 7-9 ”Skisser, mönster 

och arbetsbeskrivningar” (Skolverket, 2011). 

De frågeställningar jag utgår ifrån är:  

 Hur uppfattar elever och lärare att de arbetar med skisser?  

 Hur uppfattar elever och lärare att de arbetar med matematiska beräkningar? 

 Hur sker arbetet med skisser och matematiska beräkningar i klassrummet i förhållande 

till elevers och lärares uppfattning? 

 

4. Tidigare forskning 
Litteratur och avhandlingar som riktar sig mot antingen matematik- eller slöjdämnet, finns det 

gott om och absolut mest av det förstnämnda. Dock är forskning inom slöjd och matematik i 

samverkan betydligt mer begränsad. Den mesta tidigare forskningen på svenska finns inom 

lärarprogram och är på kandidat/grundnivå. Två uppsatser finns på magisternivå samt några 

avhandlingar. Slöjd som ämne är en nordisk företeelse, och kallas då också ”craft”. Dock 

benämns trä- och metallslöjd som ”technical craft”. I andra Europeiska länder ingår slöjd i 

ämnet ”art” och får därmed en något annan innebörd. Därför har jag framför allt fokuserat på 

forskning gjord i Sverige och Norden. Jag börjar forskningsgenomgången med svensk 

forskning. Därefter följer två finska artiklar samt en estnisk. I den tidigare forskning som 

utgår från elevperspektiv kan sammanfattas i kategorier; Elev med hög respektive låg tilltro 

till egen förmåga. Jag avslutar forskningsgenomgången med att tydliggöra dessa kategorier. 
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Johansson (2002) beskriver hur teori och praktisk kunskap växelverkar till ny kunskap. Hon 

beskriver slöjd som en social praktik där eleverna interagerar med varandra och omgivningen, 

både verbalt och icke-verbalt. Icke-verbal interaktion kan ske genom gester, miner etc. men 

också genom handling. Johansson påvisar hur redskap och skisser används för icke-verbal 

interaktion men också att resonera kring, både med lärare och med andra elever, vilket då blir 

till medierande redskap i deras interaktion. Johansson lyfter också fram hur både matematiken 

(måttsatt skiss, biljardköns diameter) och språket (instruktion, skiss) blir en del av de 

medierande redskap som för ett slöjdarbete framåt i symbiosen av teori och praktik.  

Hasselskogs (2010) avhandling påvisar fyra olika idealtyper eller förhållningssätt som 

utmärker slöjdlärare. Huvuddragen i dessa förhållningssätt är Serviceman, Instruktör, 

Handledare och Pedagog. Servicemannen servar eleverna t.ex med material, Instruktören 

instruerar elever för att komma vidare i arbetet, Handledaren för mer diskussion med sina 

elever kring deras arbete för att uppnå förståelse. Pedagogen också för diskussion med 

eleverna för att uppnå förståelse, men på ett mer övergripande plan (a.a.).  

Westerlunds (2015) avhandling har, liksom Hasselskog (2010) identifierat fyra olika 

förhållningssätt, men här hos elever. Hon kallar dessa för emotionella praktiker vilka 

karaktäriseras av avståndstagande, osäkerhet, accepterande och införlivande (Westerlund, 

2015). Avståndstagande elever har en motvilja mot slöjdarbetet och upplever stark olust. De 

har ofta låg tilltro till sin egen förmåga, låg socialt sampel med andra elever och ser ingen 

mening med de alster som skapas. Elever som upplever osäkerhet, åker ”jojo mellan lust och 

olust” (a.a., s. 225), tar gärna hjälp av klasskamrater och lärare för att hitta en lösning på 

genomförande men visar inget intresse för att det kan finnas olika lösningar eller dess 

konsekvenser. Den accepterande eleven kännetecknas av att varken lust eller olust är speciellt 

framträdande, däremot upplevd kontroll. Accepterande elever samspelar med andra elever, 

vilket har avsikt att motverka leda i arbetet och för att öka lust till densamma. En sådan elev 

väljer uppgift som inte tar alltför stor energi. Avståndstagande kännetecknas av elever med 

låg tilltro till sin egen förmåga vilket skapar olust och oförmåga att förstå lärandet i 

slöjdarbetet. Karaktäristiskt för den Införlivande eleven är tvärtemot den Avståndstagande. 

Den införlivande eleven jobbar självständigt och koncenterat och har en djup social 

interaktion med material, redskap och slöjdalster (Westerlund, 2015). Lust och olust för den 

här eleven är självklara ingående delar i arbetsprocessen och behöver därför inte undvikas, 

utan eleven utmanar istället sig själv för att erövra ny kunskap eller personligt uttryck genom 

slöjdalstret. 
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Flera examensarbeten om integrering mellan slöjd och matematik (Ramström & Sanne , 2007; 

Simonsson, 2009;  Larsson, 2010; Granlöf, 2012; Drusian & Eriksson, 2013; Stjernfeldt, 

2015), visar på sinsemellan liknande resultat; både kunskaper slöjd och matematik utvecklas 

genom samverkan och resultaten har uppfattats som positiva. Men det finns också hinder för 

fortsatt samverkan, t.ex. yttre ramar så som schema och tidsbrist. Också insynen i varandras 

läroplaner kan vara ett hinder, att läraren i matematik inte vet vad man gör i slöjd och vice 

versa (Stjernfeldt, 2015, s. 33). Eftersom samverkan tar tid, är lärares åsikter och erfarenheter 

samt skolledares inställning viktiga förutsättningar (Drusian & Eriksson, 2013). Ljungdahl 

(2012) menar att elevers arbete i slöjd stöder deras matematikutveckling utan att särskilda 

insatser för samverkan behöver göras. I hennes undersökning, påvisar hon vilken matematik 

som kan kopplas till pågående slöjdarbeten. Dock är det viktigt för slöjdlärare att förstå och 

uppmärksamma kopplingen mellan slöjdarbetet och matematikområdet. 

Även om elevers matematikutveckling stöds av slöjdsamverkan (Ljungdahl, 2012) visar 

Kokko, Eronen och Sormunens (2015) studie i en finsk åttondeklass, att eleverna efterfrågade 

mer teoretisk matematikundervisning för att kunna genomföra sina projekt. Tidigare 

undersökningar hade påvisat elevernas bristande motivation för matematik men desto högre 

intresse för slöjd. Matematik skattades dock av eleverna som mycket användbart i framtiden. 

Projektet som genomfördes i matematik och framför allt trä- och metallslöjd (technical craft), 

hade karaktären av öppen problemlösning, där olika grupper av elever jobbade med olika 

projekt och där olika typ av matematik behövdes. Motivationen för matematik höjdes genom 

projektet eftersom eleverna såg praktisk nytta med kunskaperna. En förutsättning för att 

lyckas bra i projektets praktiska delar, var att eleverna hade goda baskunskaper i olika ämnen, 

visar studien. 

Tvärtemot vad Kokkos, Eronens och Sormunens (2015) studie visar, har Hilmola och 

Lindfors’ (2017) kommit fram till att korrelationen mellan teoretisk kunskap och praktiskt 

genomförande är låg. Hilmolas och Lindfors´ studie genomfördes 2010 i Finland, där elever i 

åk 9 bedömdes i tre delar; holistic craft process (HCP), teoretisk kunskap samt elevernas 

inställning. Syftet var att ta reda på i vilken utsträckning teoretisk kunskap och elevs 

inställning möjliggör eller begränsar hur man lyckas prestera i HCP. I HCP används olika 

förmågor t.ex analysförmåga, idéförmåga, problemlösningsförmåga, procedur- eller 

genomförandeförmåga samt förmåga att reflektera över både produkt och process. I 

bedömning av HCP i åk 9 ingår ett teoretiskt samt ett praktiskt prov. Tidigare mätningar har 

visat att elevernas teoretiska kunskap i genomsnitt i HCP, vilket innefattar kunskap om 1) 
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material, 2) verktyg och 3) säkerhet samt 4) design och 5) teknik, låg på en godkänd nivå i de 

tre förstnämnda delarna. Däremot presterade eleverna inte lika bra i teoretisk design och 

teknik. I den praktiska provdelen ingick att designa och framställa en produkt och där tidigare 

mätning visat på genomsnittlig tillfredsställande kunskapsnivå. I mätningen för elevernas 

inställning till ämnet ingick också tilltro till sin egen förmåga. Studien resulterade i tre 

kategorier elever; positive achievers dvs. elever med hög teoretisk kunskapsnivå och 

prestationsnivå samt positiv inställning, positive underachievers dvs. elever med positiv 

inställning men vars teoretiska kunskapsnivå och prestation låg betydligt under genomsnittet 

samt negative underachievers. Dessa elevers teoretiska kunskapsnivå och prestation låg också 

betydligt under genomsnittet men de hade en klart negativ inställning till ämnet. Studiens 

resultat påvisade förutom låg korrelation mellan teoretisk kunskap och praktiskt 

genomförande, att inte heller inställning till ämnet kunde pekas ut som klar orsak till 

underkänt. Dock visade undersökningen att negative achievers inte deltagit i undervisning i 

HCP mer än ett läsår, medan positive achivers fått tre års undervisning, under högstadiet.  

Liksom Hilmola och Lindfors (2015) visar Müürsepp och Kikull (2014) i en undersökning i 

estländska grundskolor att undervisningstiden är en viktig faktor för elevers intresse och 

kunskap för slöjdämnet. Studien (Müürsepp och Kikull, 2014) fokuserar på vilka förmågor 

elever på låg- och mellanstadiet själva uttrycker är viktigt att lära sig för att användas i 

vardagslivet. Bakgrunden är att i den estniska läroplanen värderas den akademiska kunskapen 

högre än praktisk-estetiska ämnen. Författarnas syfte var att påvisa vilka kunskaper och 

färdigheter som tränas i hantverksämnen/slöjd. Författarna ville också undersöka huruvida 

olika färdigheter kunde hänföras till kön, därför fick respondenterna för varje färdighet para 

ihop färdigheten med antingen manligt, kvinnligt eller både och, dvs. könsoberoende. I 

kategorien könsorberoende visade resultatet att moraliska värderingar, respekt (för äldre 

människor, skolkamrater, familj etc.) samt sociala färdigheter som att vara vänlig och 

hjälpsam var det som flest uppfattade inte hade med kön att göra. Yngre pojkar (åk 3) var de 

som var mest stereotypa i sina svar. Dessa elever gav inte heller så många exempel på 

färdigheter som kan refereras till trä- och metallslöjd (a.a.). Författarna skriver att en 

förklaring kan vara att yngre pojkar inte har tillräckligt utvecklat språk för att uttrycka vad de 

faktiskt lärt sig. Lärare kanske uttrycker sig i termer av vad de ska göra; ”idag ska vi göra en 

katt”. För att utveckla elevens språk samt förståelse för vad man faktiskt lär sig, är det viktigt 

att läraren använder verb som ingår i aktiviteten; skära, klippa, limma etc. En annan förklaring 

till att eleverna inte benämnde sådana färdigheter kan vara att de faktiskt inte har undervisats 
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trä- och metallslöjd, då den typen av arbeten tar plats och lärare föredrar att genomföra 

pappers- eller textilslöjd. Författarna (a.a.) beskriver att först på mellanstadiet finns oftast 

slöjdsalar att faktiskt kunna jobba i, vilket är inskrivet som ett krav i den estniska läroplanen. 

För lågstadieelever ska tillgången på material och verktyg tillgodoses men ingen speciell plats 

för arbetet förordas. Fram till 2010 kunde elever inte välja slöjdart, förutom att i de lägsta 

åldrarna ha s.k. manuell träning. Före 2010 var slöjdarterna traditionellt könsuppdelade där 

flickor undervisades i textilslöjd och pojkar i trä- och metallslöjd (technology), nu kan man 

välja slöjdart oberoende av vilket kön man tillhör. Framtida forskning skulle kunna undersöka 

huruvida elevers uppfattning om kön kopplat till färdighet har ändrats. Dock, skriver 

författarna, ändras också samhället och ändrade uppfattningar kan då bottna i barnens 

omgivande uppväxtvillkor (a.a.). 

Kategorierna Låg respektive hög tilltro till sin förmåga  

Hilmola och Lindfors (2017), Dweck 2014) och Westerlund (2015) skriver alla om elevers 

olika förhållningssätt till slöjdämnet. För att få bättre förståelse för detta och en tydligare 

överblick, har jag valt att sammanföra vad de kommit fram till. Elev som visar motstånd till 

att använda matematik skulle kunna motsvaras av negative underachivers vilka visade sig ha 

en klart negativ inställning till slöjdämnet, precis som en avståndstagande elev (Hilmola & 

Lindfors, 2017; Westerlund, 2015). En avståndstagande elev har en låg tilltro till sin egen 

förmåga, vilket också en elev med statiskt tänkande har (Dweck, 2014). Detta skulle kunna 

gälla även för att använda matematik. 

Positive underachievers (Hilmola & Lindfors, 2017) innebär att eleven har låg teoretisk 

kunskap- och prestationsnivå men ändå har en positiv inställning. Denna elev skulle kunna 

motsvaras av den accepterande eleven (Westerlund, 2015).  

Postive achievers (Hilmola & Lindfors, 2017), vilket är elever med positiv inställning och 

goda kunskaper, hade fått tre års slöjdundervisning till skillnad från negative underachievers. 

För att en elev ska kunna arbeta självständigt och koncentrerat, införlivande (Westerlund, 

2015), behöver eleven ha tillräckliga baskunskaper för att lyckas i praktiska arbetet (Kokko, 

Eronen & Sormunen, 2015).  Elever med positiv inställning och hög teoretisk kunskaps- och 

prestationsnivå, positive achivers skulle kunna motsvaras av den införlivande eleven 

arbetssätt (Hilmola & Lindfors 2017; Westerlund, 2015). Dessa elever har hög tilltro till sin 

egen förmåga. 
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      Låg tilltro till egen förmåga  Hög tilltro till egen förmåga 

= Statiskt tänkande elev  =  Dynamiskt tänkande elev 

- Avståndstagande elev =  -     Accepterande elev = 

Negative underachivers        Positive underachiever 

 

- Osäker elev   -    Införlivande elev = 

Ibland negative achiever och        Positive achiever 

ibland positive underachiever   

 

5. Metod 
Det finns ett antal olika val man måste göra när en undersökning ska genomföras. Dels brukar 

man skilja mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, dels finns det olika metoder för 

genomförande att ta ställning till, som alla har sina för- och nackdelar. Kvantitativ forskning 

utgår i huvudsak från ett naturvetenskapligt, positivistiskt synsätt. En kvalitativ 

forskningsstrategi brukar däremot vara teorigenerande, induktiv. Den är tolkande och bygger 

på förståelse av människors beteende. Metoderna analyseras i huvudsak genom ord och inte 

genom siffror, som inom kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 340). Begränsningen för 

metoder inom kvalitativa undersökningar är t.ex. att det kan vara svårt att fullt ut omfatta en 

annan persons perspektiv i en djupintervju. Okunskap hos forskaren kan göra att det som sägs 

inte tolkas på rätt sätt, liksom en väl insatt forskare kan tolka in (för mycket) av sin 

förförståelse. Detta märks t.ex. i de kvalitetskriterier som olika forskningsperspektiv antar. 

Val ska alltså göras för kvantitativ respektive kvalitativ forskning, för olika metoder inom 

forskningsinriktningen samt att man måste vara medveten om och eventuellt ta ställning till 

olika perspektiv. Alla val måste göras utifrån vilka forskningsfrågor man har (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013). 

I denna del beskriver jag vilka metoder jag valt till min studie och varför. Därefter följer de 

avgränsningar jag gjort inför studien och förutsättningar inför genomförandet. Jag presenterar 

också hur genomförandet gått till, både av observation och intervju samt hur jag gått tillväga 

när jag analyserat resultaten. Till sist redovisar jag de kvalitetskriterier jag tagit hänsyn till 

samt etiska överväganden jag gjort. 
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5.1 Metoder för genomförande 

För att ta reda på hur elever och lärare uppfattar att de använder matematik i 

slöjdundervisningen valde jag att genomföra en kvalitativ studie. Jag använder observationer 

och intervjuer för att erhålla data.  

5.1.1 Observation 

Mitt syfte med denna studie är att utröna hur elever och lärare uppfattar att de jobbar med 

skisser och matematiska beräkningar under slöjdlektionen. För att erhålla kunskap om hur de 

själva uppfattar fenomenet i sig, kunde det räckt med att genomföra intervjuer. Bryman 

(2011) påpekar dock att det lätt uppstår en klyfta mellan vad respondenten säger och vad de 

faktiskt gör. Därför valde jag att också genomföra observation. Det finns olika typer av 

observation samt att forskaren kan inta olika observatörsroller. Nedan förklarar jag först olika 

typer av observationsstudier. 

Observationsstudier 

När observationsstudier genomförs skriver Hammar Chiriac och Einarsson (2013) att det är 

viktigt att förhålla sig till graden av struktur, låg- respektive hög grad av struktur samt det 

förhållningssätt som används i studien, dvs. huruvida den är deduktiv, teoriprövande, eller 

induktiv, teorigenererande. För att tydligare visa detta har författarna skapat en modell. Även 

Bryman (2011) beskriver grad av struktur men använder då istället begreppen ostrukturerad 

respektive strukturerad observation. Syftet för ostrukturerad observation utgörs av ”att så 

detaljerat som möjligt notera hur deltagarna i en miljö beter sig och att ge en narrativt hållen 

beskrivning av det beteendet” (2011, s. 266). Strukturerad observation förklaras som en 

observationsteknik där regler styr observationen, genom t.ex observationsschema, där 

deltagarnas agerande registreras på ett systematiskt sätt. De data som erhålls kan betraktas 

som variabler, liksom en i enkät. 

I Hammar Chiriacs och Einarssons (2013, s. 19) modell som visas på nästa sida, utgår 

författarna, från vänster till höger i horisontellt plan, av hög grad av struktur till låg grad av 

struktur. I vertikalt plan utgår modellens topp, från teoriprövande och ner till 

teorigenererande. Därmed bildas fyra rutor; A, B, C och D, där ruta A står för hög grad av 

struktur/teoriprövande, ruta B står för låg grad av struktur/teoriprövande, ruta C står för hög 

grad av struktur/teorigenererande och till sist, ruta D står för låg grad av 

struktur/teorigenererande. 

I min undersökning valde jag att göra strukturerad gruppobservation. Detta kan hänföras till 

kategori C i Hammar Chiriac och Einarssons (2013) modell. Kategori C kännetecknas av att 
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den teorigenererarande och har hög grad av struktur, vilket är vanligt vid klassrumsforskning, 

då mycket händer och ett strukturerat observationsschema kan vara till god hjälp för att hinna 

uppfatta vad som händer (jfr Bryman, 2011).  

 

Bild 3. Olika typer av observationsstudie (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 19) 

Teoriprövande 

 

 

 

 

Hög grad av          Låg grad av struktur 

struktur 

 

 

 

Teorigenererande 

Inför skapandet av observationsschemat (bilaga 4) utgick jag dels från Bryman (2011) och 

dels från två olika läroplaner och dess begrepp; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 2011 (Lgr 11) samt Läroplan för grundsärskolan (Lgrsä 11). Jag valde att 

skapa observationsschemat som en färgkodad matris med tio rubriker/kategorier. Under varje 

kategori skrevs ett antal matematiska begrepp, vilket kan ses som kodord. Under 

kategorirubriken Ord/begrepp listades Matematiska beräkningar, Räkneord/antal, Måttenhet, 

Begrepp, Geometri, Skala, Tid och Lägesord. Några av dessa ord motsvarades sedan i listan 

under rubriken Handling skrevs verb för att beskriva handlingen, t.ex. mäta, och som också 

kan ses som kodord. Matrisen var utformad så att det skulle gå lätt att sätta ett streck för varje 

matematiskt ord/begrepp eller handling som förekom, en kolumn för elever och en för lärare. 

Förutom dessa kategorier la jag till kategorien Narrativ/berättande tanke, för att också fånga, 

för mitt arbete, relevanta samtal. 

Observatörsroller 

Hammar Chiriac och Einarsson (2013) skriver att fördelen med att observera är att 

observatören studerar vad som faktiskt händer och inte bara får information om vad som 

händer, vilket sker t.ex. vid intervju. Dold observation används när man inte vill att gruppen 

A B 

C D 
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påverkas av att det kommer en okänd person. Motsatsen till dold observation är att agera helt 

öppet. Gruppen vet varför du är där och du kan föra anteckningar helt öppet (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013). Modellen på nästa sida visar olika observatörsroller. 

Efter olika överväganden bestämde jag att genomföra mina observationer som öppna men 

icke deltagande observationer dvs. att jag skulle inta rollen Observatör som deltagare. Detta 

val grundade jag på, att jag trodde mig tydligare se vad som faktiskt försiggick i 

undervisningen, när jag inte själv skulle delta. Ytterligare anledning var att jag antog att det 

skulle vara svårt att vara helt delaktig i trä- och metallslöjd, då jag inte behärskar den delen av 

slöjdundervisning. Jag planerade att närvara vid 8 lektionstillfällen.  

              Deltar ej    

   

 

            Dold     Öppen 

 

 

  

Deltar 

Bild 4, Olika observatörsroller (Hammar-Chirac och Einarsson 2013. s 31)                      

Observatörsroller 

Enligt Hammar-Chirac och Einarsson (2013. s 31), finns fyra observatörsroller. De fyra 

rollerna tar utgångspunkt i dimensionerna öppen - dold och deltar ej - deltar. 

”1. Fullständig observatör. Observatören är osynlig eller anonym och deltar inte alls i 

gruppens aktivitet. 

2. Observatör som deltagare. Observatören är känd för gruppen. Forskarens syfte är främst att 

observera och hon deltar inte aktivt i gruppens arbete. 

3. Fullständig deltagare. Observatören är fullvärdig medlem i gruppen men döljer sin 

identitet som forskare. 

1. 

Fullständig 

observatör 

2. 

Observatör som 

deltagare 

3. 

Fullständig 

deltagare 

4. 

Deltagare som 

observatör 
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4. Deltagare som observatör. Observatörens roll är känd för gruppen. Forskaren deltar i 

gruppens aktiviteter vilket är överordnat forskaruppdraget. Forskaren är inte fullvärdig 

medlem i gruppen (Hammar Chiriac & Eriksson, 2013, s 30-31). 

5.1.2 Intervju 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det enklaste sättet att få reda på hur människor 

uppfattar och tycker är genom prata med dem i ett verbalt informationsutbyte, göra en 

intervju. Dock bör man vara medveten om olika faktorer som påverkar intervjun. En faktor är 

maktassymmetri, dvs. att en forskningsintervju inte sker mellan jämlika parter, dels för att 

man som intervjuforskare har formulerat frågorna och dels för att intervjuaren både har 

kontroll och definierar situationen vid själva intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Andra faktorer är bl. a. att respondentens svar kan vara mångtydiga vilka då blir 

tolkningsbara, att det är en mellanmänsklig relation som uppstår där intervjuaren kan vara 

olika känslig inför samma intervjuguide beroende på vilken person denna har framför sig 

(a.a.).  Att intervjua barn och unga ställer ytterligare vissa krav. Dels etikkrav men även kan 

maktassymmetrin bli än större, eftersom det blir ett vuxen-barnförhållande i 

intervjusituationen. Då kan en för barnen känd miljö vara mildrande (a.a.). 

Det finns flera olika slags intervjuer, från strukturerad intervju till ostrukturerad intervju, 

intervju med en respondent i taget till intervju av flera respondenter samtidigt, t.ex. 

gruppintervju (Bryman, 2011).  För intervjuerna planerade jag att genomföra dessa som 

semistrukturerade enskilda intervjuer med eleverna, för att lättare hålla fokus på varje enskild 

individ. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har schema eller guide, men har 

möjlighet att ställa uppföljande frågor och inte heller behöver följa ordningen på frågorna. 

Fördelen med semistrukturerad intervju är också att informanten tydligare har en ämnesram 

att förhålla sig till, vilket jag trodde skulle ge tydligare svar på mina forskningsfrågor. 

Att genomföra enskilda intervjuer med lärare trodde jag skulle vara svårt att få möjlighet till, 

med tanke på den tidsbrist de flesta lärare känner. Dessutom har slöjdlärarna i den kommun 

som undersökningen avser, träffats varje månad under läsåret, för att genomföra 

kompetensutveckling. Jag såg då en möjlighet att få genomföra intervju med flertal 

slöjdlärare. Med tanke på de specifika frågor jag ville ställa och att det begränsade 

tidutrymme jag fick tillgång till under en sådan träff, var intervju i fokusgrupp lämpligt, också 

dessa frågor utifrån semistuktur. Fokuserad intervju innebär att respondenten får svara på 
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öppna frågor men som ändå rör det specifika område som forskaren är intresserad av 

(Bryman, 2011).  

5.2 Avgränsning 

5.2.1 Avgränsning för matematik 

För att synliggöra hur elever och lärare använder skisser och matematiska beräkningar i 

slöjdundervisningen, har jag i framställandet av observationsschema tagit hänsyn till flera 

aspekter. Aspekterna är dels utifrån de matematiska begrepp som ingår i Lgr 11 och Lgrsä 11 

men också till vad som sägs och vad som görs matematiskt under slöjdlektion. Jag har inte 

värderat de matematiska kvaliteter som elev eller lärare kan tänkas använda, inte heller vilken 

tid det tagit för att genomföra en matematisk aktivitet eller värderat matematiska förmågor. 

Jag har studerat vilken matematik man förväntas lära på olika nivåer i vårt utbildningssystem i 

förskola, grundskola samt grundsärskola.  

5.2.2 Avgränsning för slöjd 

För att avgränsa arbetet inom slöjdområdet har jag i mitt arbete valt den pedagogiska slöjden. 

Slöjd kan innebära hantverk, som yrke och som fritidssysselsättning. I den pedagogiska 

slöjden för grundskolan ingår både praktiskt kunnande men också teoretiskt såsom 

materialkännedom, begrepp etc. (Lgr 11, Lgrsä 11).  I den pedagogiska slöjden tränas också 

eleven mot de fem förmågorna; Procedur-, Analys-, Kommunikativ-, Metakognitiv- och 

Begreppsförmåga (Svanelid, 2014). Jag ville göra undersökningen på åk 6-9. Eftersom jag 

också ville se hur elever i grundsärskolan använder matematik i slöjden, observerade jag 

också en grupp elever från den skolformen. Den gruppen var dock blandad med elever från åk 

4-6. Den här studiens omfattning för slöjdområdet gäller de lektioner jag observerat och de 

alster som eleverna arbetat på just då. Under observationerna har hänsyn tagits till vad som 

sägs och vad som görs matematiskt, kopplat till slöjdprocess, teknik, verktyg och övriga 

slöjdbegrepp. Vid de genomförda intervjuerna tillkommer ytterligare arbetsområden inom 

slöjd eller specifika alster som informanterna diskuterar. Det finns otaliga slöjdspecifika 

begrepp. De begrepp jag tar upp i detta arbete, är de som framkommit genom observationer 

och intervjuer. 

5.3 Förutsättningar för genomförande 

Under detta läsår har vi på min arbetsplats i ett elevstödjande projekt minskat varje 

slöjdlektion med 10 minuter/grupp. Detta gör att det finns 80 minuter till specialundervisning 

och/eller extratid i slöjd. Denna tid ligger på torsdagar då jag dessutom har två timmars 

planeringstid, vilket har gjort att jag varit flexibel både gentemot olika klasser där någon elev 
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behövt extra slöjdtid. Därför har jag med rektors godkännande, kunnat genomföra 

observationer på andra skolor, trots att jag jobbar heltid. Jag började med att ställa frågan om 

att få komma och observera slöjdundervisning via ett mail till kommunens slöjdlärare. 

Begränsningen i att bara torsdagar före och efter lunch fungerade schemamässigt samt att det 

gällde undervisning av elever i åk 6-9, blev urvalet av skolor att besöka begränsat till 

högstadieskolorna. Eftersom jag också intresserade mig för särskolans slöjdundervisning, 

ställdes också en förfrågan till dess rektor och lärarpersonal. Dock fanns det bara 

undervisning för åk 4-6 på den tiden jag förfogade över. Totalt blev det då 6 slöjdgrupper att 

besöka. Inför besök i de olika klasserna, hälsade jag på veckan före för att presentera mig, 

informera muntligt om observationsbesöken och de etiska principerna samt dela ut lappar med 

information till elev och vårdnadshavare. De flesta elever skrev på sitt godkännande till 

observation med en gång, medan det tog längre tid, ibland flera veckor att få vårdnadshavares 

godkännande. I de fall där elev eller vårdnadhavare inte godkänt medverkan, har elevens 

arbete inte heller tagits med i min studie.  

5.4. Genomförande av observationer och intervjuer 

De metoder jag använt mig av i det praktiska genomförandet är framför allt 

gruppobservationer, semistrukturerade enskilda och- fokusgruppsintervjuer men också 

deltagande observation. 

För att lättare få överblick hur genomförandemetoderna fördelade sig, presenterar jag ett 

översiktsschema, se bild 3, där jag också förklarar de förkortningar jag använt. 

Observationerna och intervjuerna är fördelade enligt schemat nedan, med början på de lägsta 

årskurserna. Förkortningarna Od och Do nedan, är hämtade från modellen om 

observatörsroller, se sid. 14. 

Od= Observatör som deltagare (Deltar ej, öppen)     

Do= Deltagare som observatör (deltar, öppen)  

Sär= Grundsärskolan åk 4-6 X= behjälplig enstaka elev, enstaka moment 

Tm= Trä- och metallslöjd  Tx= Textilslöjd Ev= Elevens val åk 7-9 
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Bild 3: Översiktsschema för metodgenomförande 

 Od Do Enskild  

Intervju 

elever 

Fokus- 

Grupps- 

Intervju 

elever 

Enskild 

Intervju 

lärare 

Fokus- 

Grupps- 

Intervju 

lärare 

Sär åk 4-6 

Tx 

Skola 1 

1 2     

Åk 6 

Tx 

Skola 2 

1 x  1   

Åk 6 

Tm 

Skola 2 

1 x  1   

Ev 7-9 

Tm 

Skola 1 

2      

Ev 7-9 

Tx 

Skola 1 

1 x     

Åk 8 

Tm 

Skola 1 

1      

Åk 9 

tx 

Skola 1 

 1 1    

Lärare 

Slöjd 

    1 1 

 

5.4.1 Observation 

Vid de observationer som genomfördes intog jag inte bara en av de observatörsroller jag 

tidigare presenterade (se sid 12), utan två av dem; dels nr 2. Observatör som deltagare och 

dels nr 4. Deltagare som observatör (Hammar Chiriac, 2013). Att vara Observatör som 

deltagare, innebär att observatören är känd för gruppen och att forskarens syfte främst är att 

observera och inte delta aktivt i gruppens arbete. Detta var planerat. Dock möttes jag av 

hinder när jag skulle inta rollen som observatör utan att delta, när särskoleeleverna 

undervisades då några av dessa elever behövde hjälp och inte var främmande för att få den 

hjälpen av mig. Därav var jag direkt involverad i deras undervisning i form av en vuxen till i 
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klassrummet, vilket gjorde att jag vid två tillfällen också blev Deltagare som observatör.  För 

åk 6 samt på textilslöjden för elevens val, var jag i behjälplig för enstaka elev och moment, då 

jag delvis blev Deltagare som observatör. Därav kryssen i översiktsschemat.  

Observationsstudien var tänkt att genomföras som en teorigenererande med hög grad av 

struktur, vilket den också gjordes. Jag har studerat både hur elever och lärare agerat, vad som 

görs och vad som sägs, genom det observationsschema som jag gjort där jag delat upp om det 

är elev eller lärare som säger/agerar, se bilaga 4. Även andra vuxna har varit med på 

lektionerna som resurs. Vid elevens val i trä- och metallslöjd var det också en vikarie med, då 

det var planerat för två slöjdpedagoger i salen. Även dessa personer har ingått om/när de 

agerat. 

5.4.2 Intervju 

Jag ville göra intervjuer med både elever och lärare genom semistrukturerade intervjuer. Vid 

intervju finns risk för maktassymmetri, respondenten kommer i underläge då intervjuaren är 

den som har kontroll över och styr situationen (Kvale & Brinkmann, 2014). I intervju med 

barn finns risk att kan maktassymmetrin bli än större, eftersom situation består av ett vuxen-

barnförhållande. Då kan en för barnen känd miljö vara mildrande (a.a.). Ett sätt att minska 

maktassymmetrin skulle kunna vara att eleverna fick välja mellan enskild intervju eller 

gruppintervju, då eleverna kan känna sig säkrare av att vara i grupp och jag erbjöd därför även 

intervju i fokusgrupp. Intervjuerna genomfördes på respektive elevs skola, i för dem kända 

men avskärmade miljöer, så som grupprummet intill klassrummet, men ändå i närheten av 

vuxna som barnet känner. Under intervjun kan svaren ha anpassats till vad informanterna 

trodde förväntades av dem (a.a.) genom att visste om att jag undervisar i både textilslöjd och 

matematik. Jag har genomfört två fokusgruppsintervjuer med elever från åk 6 samt en enskild 

intervju med elev från åk 9, alla genomförda efter observationerna så att eleverna inte skulle 

vara för försiktiga med att utrycka sig, för mig som okänd vuxen. Inför de semistrukturerade 

intervjuerna gjorde jag intervjuguide att följa, se bilaga 6 (jfr Bryman, 2011). För 

genomförande av elevintervjuer har dessa skett på elevens skoltid. Fler elever visade intresse 

för intervju, men då de inte kunde genomföras under elevens skoltid var de inte intresserade.  

För att genomföra intervju med slöjdlärarna, fick jag möjlighet att genomföra detta som 

fokusgruppsintervju vid en nätverksträff, då ändå alla var samlade. Jag har också genomfört 

en enskild intervju. Några av lärarna har eller har jag haft ett nära samarbete med. Det skulle 

möjligen kunna ge intervjuareffekter i form av förväntade svar. Vid intervjuerna använde jag 
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mig av ljudupptagning genom min mobiltelefon. Jag har sedan transkriberat intervjuerna i 

form av talspråk och med fokus på innehåll, men utan radnummer eller tecken för 

inandningstal etc. Vid transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna har respondenterna 

tilldelats en bokstav för att separera vem som säger vad, vilket underlättar läsningen. 

Fokusgrupper kan bl.a. användas då man vill veta hur gruppens åsikter skapas och förs fram i 

ett kollektivt samspel (Bryman, 2011). Detta kollektiva samspel syns även om 

respondenternas svar separeras. I det presenterade arbetet är dock pauser, hummanden osv 

borttagna i citaten samt att vissa ord skrivits mer likt skriftspråk, för att underlätta läsningen.  

5.5 Analys 

Analys av datamaterial kan göras på olika sätt. För att presentera hur analys för arbetet har 

genomförts, startar jag även här med att beskriva analys för observation, vilket gjorts på två 

olika sätt och därefter följer en beskrivning av analysarbetet för intervju. 

5.5.1 Analys av observation i rollen Observatör som deltagare 

I kvantitativa undersökningar brukar analys av data ske sent i processen, men man bör ändå 

inte vänta med att bestämma hur analys ska ske, eftersom det ska passa de forskningsfrågor 

man har, typen av data som insamlas och urval (Bryman, 2011). 

Under de observationer jag genomförde, fördes data in i det strukturerade 

observationsschemat, oftast i direkt anslutning till den genomförda aktiviteten. Det förekom 

dock att jag direkt medverkade i undervisningen och/eller förde samtal med elever. Vid de 

tillfällena förde jag så fort som möjligt in resultat.  Jag har för att analysera materialet i första 

hand utgått från Bryman (2011). Eftersom de olika kategorierna i schemat var uppbyggt av 

intervallvariabler (jfr Bryman, 2011), gjordes enkelt genom univariat analys, en frekvenstabell 

på det insamlade datamaterialet (se bilaga 4). Med så litet underlag har jag dock inte gjort 

något statistisk signifikans (Bryman, 2011).  För att analysera det narrativ som förekom och 

de tillfällen där jag intog rollen som deltagande observatör, har jag använt Elvstrand, Högberg 

och Nordvalls (2015) metod för fältforskningsanalys. Författarna skriver att kännetecknande 

för fältforskning, eller etnografisk tolkning, är att under en längre tid studera människors 

handlingar och samtal. Kärnan är oftast deltagande observation och ofta görs analys 

kontinuerligt under processen.  

5.5.2 Analys av observation i rollen Deltagare som observatör 

I mitt arbete kan jag inte påstå att jag har genomfört etnografisk tolkning men jag inspirerats 

av dess tolkningssätt när det gäller analys av de narrativ som framkommit, liksom då jag 

innehaft rollen Deltagande observatör. För den första nivån, tolkning av första graden, är det 
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de anteckningar som fördes vid de aktuella observationerna som ligger till grund för 

ytterligare tolkning. För vidare tolkning har jag inspirerats av både Johansson (2002) och 

Elvstrand, Högberg & Nordvall, (2015). De senare menar att genom bara konstatera vad man 

hört och sett och tolka detta, är att göra tolkning av första graden. Därför förs fältanteckningar 

redan ute på fältet (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). De skriver vidare att det finns 

ytterligare två nivåer för tolkning. För komma vidare till tolkning av andra graden kan man 

tänka i metaforer. Författarna beskriver det så här: 

”En enkel förhållningsregel när vi analyserar våra observationer av vardagliga 

händelser och skeenden är att vi bör försöka förstå dessa som uttryck för olika sociala, 

kulturella och pedagogiska problem. Ett sätt att närma sig en sådan förståelse är att 

tänka i liknelser, att se en företeelse som något annat än bara det som framträder vid en 

första anblick”. (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015, s. 227). 

Johansson (2002) resonerar bl. a kring hur fysiska redskap används i slöjden. En symaskin, ett 

strykjärn, glasskärare etc. används för att komma vidare i slöjdprocessens genomförandedel. 

Redskapen behöver också användas i viss ordning för att underlätta och ibland möjliggöra 

nästa steg i processen. Fysiska redskap som används för att komma vidare i processen liksom 

den ordning de behöver användas i kan då tolkas som att redskapen medierar och strukturerar 

elevernas handlingar. Detta kan liknas vid tolkning av andra graden (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall, 2015). 

5.5.3 Analys av intervju 

Kvale och Brinkman (2014) delar in intervjuanalyser i tre olika former; Analyser med fokus 

på mening, Analyser med fokus på språket och Allmänna analyser. Jag har här koncentrerat 

mig på innebörden i intervjuerna och anser därför att de tolkningar jag gör av intervjuerna, går 

att hänföra till Analys med fokus på mening. Kvale och Brinkman (2014) skriver också att det 

idag är väldigt vanligt att koda, eller att kategorisera, intervjuuttalandena.  Begreppet kodning 

delas upp i två underkategorier; Begreppsstyrd kodning och Datastyrd kodning.  

I mitt datamaterial jag erhållit från intervjuerna, har jag efter genomläsning kunnat skönja 

mönster i informanternas svar. Efter utskrift av det transkriberade materialet klippte jag ut de 

passager som liknade varandra och lade dem i olika högar. Detta genererade från början tio 

högar som jag namngav; Geometri, Taluppfattning och tals användning, Algebra, 

Matematiska begrepp, De fem förmågorna, Likheter och skillnader i slöjdinriktningarna, 

Medvetenhet, Motstånd, Lärarinitierat eller elevinitierat och Samverkan. Flera av de erhållna 
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kategorierna var liknande och vissa ansåg jag inte var relevanta för uppsatsen. Materialet 

gicks därför igenom ytterligare två gånger och skalades efterhand ner.  

I den andra sekvensen för kategorisering och kunde hänföras till Matematik, vilket var fyra 

områden; Geometri, Taluppfattning och tals användning, Algebra samt Matematiska 

begrepp. I det matematiska området Geometri ingår mätning, geometriska former och 

skisser/ritningar. I området Taluppfattning och tals användning ingår bl. a. naturliga tal 

och de fyra räknesätten. Matematiska begrepp ingår i alla matematikområden och bildar 

därför ingen egen kategori här medan Algebra går utanför detta arbetes forskningsfrågor och 

tas därför inte upp här vidare. Då informantsvaren behandlar t.ex. mätning samtidigt som de 

också beskriver tal eller operation med tal beskrivs deras tankar bäst utan att behålla de 

ursprungliga kategorierna. Dock urskiljer sig skisser, vilket därför bildar en egen 

underkategori. Informantsvaren vittnar också om återkommande matematiska svårigheter i sitt 

arbete, vilket därför också bildar en underkategori. De tre underrubrikerna utkristalliserade sig 

då till Geometri, taluppfattning och tals användning, Skisser samt Svårigheter. 

I den tredje genomgången skalades ett antal kategorier bort ytterligare eller slogs ihop. Kvar 

blev 2 tydliga kategorier; a) Matematik (Geometri, taluppfattning och tals användning, 

Skisser samt Svårigheter, b) Motstånd eller medvetenhet. Jag har dock inte kodat materialet 

exakt som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver. Jag arbetat på samma sätt som med 

datastyrd kodning, dvs. att jag har utvecklat kategorierna genom tolkning. I avsnitt 7 gör jag 

ytterligare analys av intervjuerna, då av intervjuresultatet. Då använder jag mig av det som 

Kvale och Brinkmann (2014) kallar för Begreppsstyrd kodning. 

Analysen av data utgår framför allt från de resultat som framkommit vid de observationer och 

intervjuer som genomförts, och är därför induktiv (Bryman, 2011), dock inte enbart. Detta 

visar sig i mitt arbete genom att jag efter analys av observationer och intervjuer, gjorde 

litteraturstudier och läste tidigare forskning, vilket då gav nya infallsvinklar och därmed 

behövdes ytterligare en analys göras. Ett induktivt arbete brukar förknippas med ett kvalitativt 

synsätt (Bryman, 2011) och även om jag använt icke deltagande observation, är metoderna för 

genomförande och analysen gjort utifrån ett kvalitativt synsätt. Därför kommer jag att 

använda kvalitativa kriterier när det gäller reabilitet dvs. tillförlitlighet och validitet dvs. 

giltighet (a.a.). Studien kommer då inte heller att mynna ut i några statistiska generella 

slutsatser (Fejes & Thornberg, 2015, s. 270).  
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5.6 Kvalitetskriterier 

De kriterier när det gäller reabilitet dvs. tillförlitlighet och validitet dvs. giltighet, för 

kvalitativa undersökningar kan istället mätas i tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011).  

5.6.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan delas upp i fyra delkriterier; Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet och 

Möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Eftersom olika personer uppfattar en 

social verklighet på olika sätt, är ett sätt att göra ett arbete trovärdigt, att låta de personer som 

ingår i undersökningen ta del av rapporten för att säkerställa att forskaren och respondenterna 

uppfattat samma sak. Jag har valt att inte låta eleverna läsa rapporten, då jag antar att den är 

svårläst för mellan- och högstadieelever, medan de lärare som ingår i studien kommer att få ta 

del av rapporten. Rapporten lades då ut på slöjdlärarsidan i kommunens interaktiva plattform 

strax före opponering. Delkriterium Överförbarhet innehåller bl. a. fylliga eller täta 

beskrivningar (a.a.) av detaljer, vilket jag också strävat efter. Pålitlighet innebär en tydlig 

redogörelse av alla faser av en forskningsprocess (a.a.) vilket ska granskas av en kollega 

under arbetets gång, vilket dock inte är så vanligt, men som gjorts här. Jag har dessutom i 

rapporten försökt att noggrant beskriva etiskt ställningstagande, genomförande, analys och 

resultat, för att läsaren ska få så god inblick som möjligt. Möjlighet att styrka och konfirmera 

innebär att forskaren agerar i god tro och inte medvetet låter teoretisk inriktning eller 

personliga värderingar påverka resultat. Detta anser jag att jag försökt åstadkomma.  

5.6.2 Äkthet 

Även kriteriet Äkthet (Bryman, 2011) har ett antal underkriterier. De 5 underkriterierna är; 

Rättvis bild, Ontologisk autenticitet, Pedagogisk autenticitet, Katalytisk autenticitet och 

Taktisk autenticitet. Rättvis bild tar upp huruvida undersökningen ger en tillräckligt rättvis 

bild av de åsikter som framkommit under datainsamlingen. I denna rapport förs 

informanternas tyckanden fram under rubrikerna Resultat och därmed anser jag att detta 

uppfylls. Ontologisk autenticitet avser att hjälpa personer att bättre förstå sin sociala situation. 

Eftersom både elever och lärare ingår i min undersökning, kan det vara svårt för de yngre 

eleverna att uppfatta en social situation i frågeställningarna om matematik i slöjden, medan 

det borde vara lättare överblickbart för lärarna. När det gäller Pedagogisk autenticitet anser 

jag att rapporten bidrar till att både de elever och lärare som ingår i min undersökning har 

vidgat sin syn på vilken matematik som ingår i slöjd samt hur andra ser på fenomenet. Detta 

visade sig speciellt när fokusgruppsintervjuerna genomfördes, då det för informanterna fördes 

tankeväckande diskussioner. Detta gällde både för elevers men också lärares del, och 

funderingar om hur undervisning skulle kunna förbättras, fördes fram. Dock kan det vara svårt 
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för eleverna att själva påverka en förändring, vilket Katalytisk autenticitet innebär. Detta 

åligger i första hand lärarna och andra vuxna i skolan. Taktisk autenticitet innebär att 

deltagarna i en undersökning får möjligheter att förändra sin situation. Eftersom denna studie i 

första hand inriktar sig på att belysa hur matematik används i slöjdundervisningen och inte på 

vilka sätt det går att förändra undervisningen, är denna underrubrik inte aktuell just här. Dock 

har tanken med större samverkan väckts hos de lärare som ingår i undersökningen, vilket 

skulle kunna leda till en förändring om de själva arbetar för det. 

5.7 Etiska överväganden 

För att upprätthålla god forskningsetik och speciellt när det gäller barn som ingår i studien, 

har jag varit tydlig med att informera gällande de fyra etikkraven (Vetenskapsrådet, 2007, s. 

7-14); Informations, - samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Allra först mailade 

jag ut information till slöjdlärarna i kommunen, se bilaga 1. Inför observationer och intervjuer 

av elever var jag i klasserna och informerade om studiens syfte, regler kring gällande 

samtyckeskrav då eleverna är under 15 år, att det inte kommer att synas vem som säger/gör 

vad och att jag bara kommer att använda resultatet i denna undersökning. Jag delade ut lappar 

till elever och vårdnadshavare, som skulle skrivas på och lämnas in eller att vårdnadshavare 

mailade sitt godkännande för medverkan till mig. Det krävdes alltså en aktiv handling. 

Eleverna hade också tillfälle att ställa frågor innan de skrev på. Information till elev och 

vårdnadshavare finns med som bilaga 2 och 3. Jag hade samma förfaringssätt när det gällde 

intervjuer med slöjdlärarna, men inga lappar med underskrift inkrävdes, utan muntligt 

medgivande ansåg jag som tillräckligt. Alla hade dock fått information både först skriftligt via 

mail och sedan muntligt vid den första slöjdlärarträffen för höstterminen, då de också fick 

veta tidpunkt för intervju. Lärarna hade då flera tillfällen att ställa frågor, muntligt och/eller 

skriftligt. Fokusgruppsintervjun genomfördes sedan vid andra tillfället och man hade då chans 

att avstå. 

Enligt de etiska riktlinjerna ska både deltagande elev och dennes vårdnadshavare godkänna 

medverkan. Alla elever fick någon vecka innan observationer startade muntlig information 

samt informationsbrev med talong att skriva på, både för sin egen del samt ett brev att ta med 

hem till vårdnadshavare. De flesta elever skrev på direkt vid informationstillfället. Tyvärr var 

det flera fall där elev godkände sin medverkan men jag aldrig fick bekräftelse från 

vårdnadshavare, t.ex. var det 23 elever i klass 9 som godkände medverkan men endast 

vårdnadshavare till 6 elever skrev på. Totalt godkände 27 elever med vårdnadshavare sin 

medverkan. Detta blev ett etiskt dilemma huruvida jag skulle genomföra observationer ändå 
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eller inte. Situationen löstes så att jag i mitt arbete endast tagit med uttalanden/citat från dem 

vars vårdnadshavare också godkänt medverkan. Vilka elever som då var aktuella, hjälpte 

undervisande lärare mig med. Däremot har jag ändå beskrivit pågående arbete och handling, 

dels genom egen observation och dels genom lärares återberättande.  

För att hålla hög konfidentialitet har alla namn tagits bort och i texten anges endast om det är 

lärare eller elev som beskrivs/citeras. Däremot anges om undervisningen skett i trä- och 

metallslöjd eller textilslöjd samt vilken årskurs det rör sig om. Exempelvis skrivs då ”elev i åk 

8”.  

Gällande nyttjandekravet, kommer resultaten av observationer och intervjuer endast att 

användas i detta arbete. 

6. Resultat 
Resultatet för observationerna är avhängigt av vilken del i arbetsprocessen eleverna befinner 

sig samt vilket typ av alster de arbetar med. Jag presenterar därför först de arbeten som pågick 

i de olika elevgrupperna, först med en översiktstabell (bild nr 5) och sedan mer beskrivande i 

text. Därefter följer resultat av observation och avslutas med resultat av intervjuer med elever 

och lärare.  

6.1 Presentation av elevernas pågående arbeten 
Bild 5: Översiktstabell över pågående slöjdarbeten 

 Pågående arbete tillfälle 1 Pågående arbete tillfälle 2 

Särskola åk 4-6 Tovning av ormar Maskinsömnad på papper där 
maskinen skulle kopplas, raka 
och svängda linjer skulle sys, 
med och utan tråd.  

Åk 6 Lappkuddar av kvadrater med 
tryck, applikation och 
maskinsömnad. Stickning. 

6-kantiga skålar av metall, med 
tillhörande fot. 

Elevens val åk 7-9, trä- och 
metallslöjd 

Individuella arbeten. Jag 
fokuserade på elevarbete med 
hockeyarena, skåltillverkning 
samt bord (åk 8 återbruk). 

Individuella arbeten. Jag 
fokuserade på elevarbeten med 
hockeyarena, hylla samt bord 
(åk 8 återbruk). 

Elevens val, åk 7-9, textilslöjd Individuella arbeten. Jag 
fokuserade på elevarbete med 
kudde m. applikation, 
kompisarmband, hunddyna, 
klädsömnad linne. 

Individuella arbeten. Jag 
fokuserade på elevarbeten med 
kudde m. applikation, 
hänggunga, cylinderkudde, 
virkad korg, vänskapsarmband, 
korsstygn. 

Åk 8; tema återbruk Arbeten i grupp. Jag fokuserade 
på elevarbete med tillverkning 
av runt bord. 

Arbete i grupp. Jag fokuserade 
på elevarbetet med fortsatt 
tillverkning av runt bord. 
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Åk 9; temaarbete med alster 
som hör samman i både textil- 
och trä- och metallslöjd 

Duk m applikation, dyna med 
trästomme, tidningskorg, 
gunghäst, virkad duk. 

Samma som vid tillfälle 1. 

 

I textilslöjd för grundsärskolans åk 4-6  var arbetet med att tillverka ormar av tovad ull, redan 

igång. Arbetet hade startat vid förra lektionstillfället och eleverna skulle fortsätta tova sina 

ormar lite tjockare. Eleverna fick välja av några olika färger och välja om ormarna skulle bli 

ostrukturerat mönstrade eller t.ex. randiga och fick fundera på hur breda ränderna då skulle 

vara och hur många ränder ormen skulle ha. Ormarna skulle torka till nästa lektionstillfälle 

och sedan skulle ögon limmas dit. Jag var inte på plats då, utan kom ytterligare en vecka 

senare. Då skulle eleverna börja sy på maskin. Några kom ihåg och hade mer tidigare vana än 

andra, så det tog dem olika lång tid att komma igång. Elever skulle själva så långt det gick 

hämta fram symaskinen, trampa och sladd samt koppla symaskinen till strömuttag. De skulle 

också hämta en pall som de satte symaskinstrampan på.  Eleverna skulle sedan sy efter ritade 

raka och svängda linjer först utan och sedan med tråd. 

I åk 6 har de flesta elever på träslöjden kommit igång med sina sexkantiga skålar. En elev, 

som varit frånvarande vid tidigare lektion, skulle börja med den. Eleverna skulle först 

bestämma sig för hur stor skålen skulle bli, för att därefter göra en pappersmall. För att få 

fram en mall bestämdes diametern för skålen. Därefter beräknades radien för vilket mått 

passaren ställdes in, varpå en cirkel tillverkades. Cirkelbågen delades därefter in i sex lika 

delar och därefter ritades linjer med hjälp av linjal, till en sexkant. Mallen klipptes därefter ut 

och lades sedan på metallskiva, vilken skars ut. Kanterna behövde därefter putsas och 

metallen knackas skålformad. En fot tillverkades också, för att sedan fästas ihop med skålen.  

På textilslöjden för åk 6 var de flesta elever i slutfasen av framställandet av en kvadratisk 

kudde med tygtryck på ena sidan och andra applikation på andra sidan. Därefter syddes tyg-

delarna ihop räta mot räta till en kudde, vändes, stoppades och öppningen syddes ihop för 

hand. Flera elever höll på att sy fast sin applikation, några sydde ihop kudden. Nästa 

arbetsområde var stickning, vilket någon elev hann börja på. 

På elevens val för åk 7-9 i trä- och metallslöjd, pågick väldigt många olika typer av arbeten, 

alltifrån att fortsätta jobba på det återbruksprojekt som man höll på med i åk 8, till svepaskar, 

@-tecken och bokstäver som väggdekoration, till hockeyarena i miniformat. De flesta elever 

jobbade med individuella arbeten medan andra jobbade ihop eller jobbade med liknande 

individuella arbeten och då genomförde de olika momenten tillsammans. Eleverna hade 
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kommit olika långt med sina arbeten. Någon letade efter lämpligt material att för att påbörja 

ett arbete, medan andra använde alla de olika redskap, verktyg och maskiner som förekommer 

i en trä- och metallslöjdsal, för att arbeta vidare på sina alster. De arbeten jag i huvudsak 

följde, var tillverkning av hockeyarena, skål och hylla. De två slöjdlärarna gick runt för att 

individuellt hjälpa de som behövde lotsning framåt.  

Även på elevens val för åk 7-9 i textilslöjd förekom många olika typer av arbeten och även 

här hade eleverna kommit olika långt. Exempel på pågående arbeten och som jag fokuserade 

på var hänggunga i tyg, kramisdjur, grytlapp med applikation, hunddyna, klädesplagg (linne), 

knutet kompisarmband, korsstygnsbroderi och virkad korg. Även här gick läraren runt och 

lotsade de elever framåt som behövde stöd. 

I slöjd för åk 8, trä- och metallslöjd, jobbade eleverna i grupper med återbruksslöjd. De hade 

fått till uppgift att handla något på återvinningsstationen som de skulle göra något nytt av. 

Alla hade fått en viss summa var att handla för. Dessa alster skulle sedan utmynna i en 

utställning före jul. Alster som det bl. a arbetades med, och som jag följde med intresse, var 

en lampskärm som skulle bli foten till ett bord, samt tillverkningen av den runda bordsskivan. 

I åk 9 hade eleverna fått till uppgift att tillverkan alster i både textil och trä- och metallslöjd, 

som på något vis hörde ihop. Jag observerade enbart i textilslöjden och eleverna fick då 

berätta vad de tänkte göra. Exempel på val av arbete, och som jag främst observerade, var 

långsmal virkad duk som skulle ligga på en trähylla, gunghäst där hästen gjordes i textila 

material och gungbenen i trä, tidningskorg med stomme av trä, dyna med träbotten och textila 

material som överdrag och stoppning samt duk med applikation som skulle placeras på ett 

bord. 

6.2 Resultat av observationer 

För att åskådliggöra resultatet för de olika kategorierna har jag använt de underkategorier som 

användes observationsschemat. Dessa är Ord/begrepp elev, Ord/begrepp lärare, Handling 

elev, Handling lärare samt Narrativ/berättande tanke. Varje kategori innefattar båda de 

observationsroller jag använde under observationerna. 

6.2.1 Ord/begrepp elev 

De ord och begrepp som förekom hos eleverna var beroende var i processen de befann sig. 

Elever som påbörjade nytt arbete använde i högre grad måttenheter så som cm och mm, då de 

skulle mäta ut material till arbeten, vilket gjordes i fem fall. Då pratades också om begreppen 

längd, bredd och höjd, vilka var variablar som jag skrivit med i min matris. Dock förekom 
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också orden smal, djup och tjock. De hade jag inte tagit med, utan skrev dit under 

observationen. De matematiska begrepp som förekom hos eleverna var i huvudsak talspråk 

för matematiska beräkningar så som plus, minus, gånger och delat med. Även ord för 

geometriska objekt förekom till hälften som talspråk t.ex. ”fyrkantig” istället för kvadratisk 

eller ”rund” istället för cirkel. Elever diskuterade blivande alster och hjälpte varandra under 

arbetets gång genom uppmaningar som att ”titta på arbete från sidan istället” och ”vänd på 

det” vilket indikerar lägesord och rumsuppfattning. För eleverna i åk 6 som gjorde sina skålar 

samt för eleverna som tillverkade ett bord i åk 8 förekom också begreppen omkrets, radie och 

diameter. Tidsord förekom i huvudsak för högstadieeleverna och då hur mycket tid som var 

kvar i förhållandet att hinna få sitt alster klart. För elevens val var snart den perioden slut, åk 8 

skulle ha utställning före jul och även elever i åk 9 pratade om tid i förhållande till när man 

skulle hinna bli klar.  

Vid de tillfällen där jag faktiskt deltog i slöjdundervisningen och samtidigt observerade 

framkom det för elevens val åk 7-9, mycket färre ord och begrepp än vad jag upptäckt vid de 

andra tillfällena. Jag hjälpte till med att mäta och räkna ut storlek på tyg och då räknade vi i 

cm. Vid detta tillfälle använde både jag och eleven orden addera och för att göra det så lätt 

som möjligt användes heltal. Den elev som sydde cylinderkudde kunde också beskriva sitt 

arbete; se narrativ/berättande tanke. För särskolans elever, då jag också deltog helt i 

undervisningen var dock skillnaden stor. Här använde eleverna enkla lägesord själva och i 

flera fall upprepade de instruktioner där lägesord ingått t.ex. om de inte förstått instruktionen; 

”Vaddå baksidan? Eller Ska den sitta jämte?”  

6.2.2 Ord/begrepp lärare 

För lärare är antalet ord och begrepp som används ungefär detsamma som för eleverna. Det 

skiljer dock i att läraren mer frekvent använder ord som måttenheter cm, mm och 

matematiska begrepp som mäta, mått, höjd, bredd, längd, djup osv. Även lärare använder 

matematiskt talspråk i lika eller nästan lika hög grad som eleverna t.ex. plus - minus istället 

för addition-subtraktion eller rund istället för cirkel.  

Några av slöjdlärarna använde mycket matematiskt talspråk, vilket de själva kommenterade 

när vi diskuterade kring elevers fortsatta arbete, men använder sig självklart av matematik 

som del i att föra arbetet framåt. De ord som förekom mest var ”räkna ut, plus-minus” och 

t.ex. ”ta 20” eller ”ta 3-an” (alltså talet). Ibland förekom också enhet, men lika ofta tal utan 

enhet och underförstått avsågs cm, mm eller antal av det som åsyftades. 
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Läraren och de pedagoger som befann på särskolans lektion använde lägesord och begrepp i 

hög grad när de pratade med eleverna. Vid tillverkningen av ormen var det lägesord som 

sidan, längre upp, ovanför, bakom, hur lång, hur bred och storheter så som lagom mycket, för 

mycket, ta lite till (ull, vatten) etc. Eleverna tränade också tidsbegrepp genom att pedagogerna 

bad dem plocka ihop för ”lektionen är snart slut och sedan är det mat”.  

Vid maskinsömnaden användes också mycket lägesord, både när symaskinerna skulle plockas 

fram och undan men också medan de sydde. T.ex. stod pallarna som användes under trampan 

”bakom skåpet” och kontakten till symaskinen, skulle stoppas i strömuttaget på symaskinen 

på rätt håll, vilket några tyckte var svårt då de inte fick den att passa. De fick ha hjälp, i första 

hand med muntliga instruktioner ”prova i hålet framför” och ”prova på andra sidan”. Även 

när eleven sydde på papper och trädde tråd tränades lägesord så som vrid mer åt sidan, titta 

under, ta ner, ta upp osv. 

6.2.3 Handling elev 

Elevers handlingar förekom som flitigast med att mäta med linjal, måttband eller 

anslagsvinkel. Dock var det inte självklart hur man använde anslagsvinkeln, utan flera 

behövde hjälp när de skulle rita ut linjer med den, även upp på högstadiet. Elever gick själva 

till kapsågen och ställde in tänkt vinkel när de skulle såga av en bräda i 45◦. Även att byta 

borr till rätt storlek i förhållande till det hål de skulle ha, gjordes utan att benämna det med 

ord, utom i något fall då läraren tillfrågades om det var rätt storlek. Flera elever på högstadiet 

ritade skisser under arbetets gång. Antingen utvecklade de den ursprungliga skissen, att de 

t.ex. ändrade sig om mått eller form men vid flertal tillfällen hade skissen försvunnit och de 

ritade en ny. Dock hade de allra flesta elever på högstadiet sin skiss framme vid något tillfälle. 

De skisser som jag såg varierade mellan två- och tredimensionella, några hade gjort både och 

några hade ritat tvådimensionellt i olika vyer.  

Det förekom också handlingar som jag inte tagit med i observationsmatrisen. Dessa var Sy 

med sömsmån och följa symaskinens linjal, jobba med symmetri i applikation och virkning, 

läsa mönster för att överföra till vänskapsband och korsstygn samt använda trä- eller tygbit 

för att mäta ut en lika stor bit.  

Inte heller hade jag tagit med användandet av distanser, vilka här utgjordes av 

egentillverkade små rätblock i trä. Ytterligare handling som jag inte förutsett i 

observationsmatrisen var tillvägagångssätt för att göra en stor cirkel, vilket de elever som 

jobbade med sin bordskiva använde. Distanserna användes för att mäta ut lika långa avstånd 
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hela vägen mellan brädorna, som hade sågats ungefär lika långa och lades upp som en 

kvadrat. För att ha en utgångspunkt för cirkelns mitt ritades ett kors från hörn till hörn. De 

tillverkade också en egen passare med spik, snöre och penna, då bordskivan var så stor i 

diameter att inga färdiga passare fanns att tillgå, så hela bordsarbetet innehöll mycket 

matematik. 

Eleven som arbetade med sin rektangulära virkade duk, tillverkade också typ av distans, en 

pappersmall i form av ett U med raka hörn. Här för att hålla lika bredd på sin virkning då 

eleven tidigare hade virkat rektangeln ojämnt bred, fått riva upp och börja om. 

Den elev som tillverkade en hockeyarena i miniatyr, hade vid första tillfället redan sågat till 

de flesta av sina delar och höll nu på att ställa upp alla bitarna för ett se hur de passade och 

vad som mera behövdes. Eleven putsade på sina bitar och påbörjade vid andra tillfället att 

montera dem. Vid flertal tillfällen ställde hen upp bitarna för att se hur de blev tillsammans 

och hur de såg ut ifrån olika håll. Eleven tränade rumsuppfattning och visade 

rumsuppfattning genom handling, att det fanns en klar bild i huvudet hur arenan skulle bli när 

den var färdig.  

Eleverna i åk 7-9 visade handling genom att arbeta på sina alster, förutom den elev som jag 

hjälpte mäta ut tyg. De handlingar de visade på här var att läsa mönster till korsstygn, virka 

korg och knyta vänskapsband vilket är en form av knutteori (vilket är en gren av topologi, 

som ingår i geometri), att ställa in rätt stygnbredd och längd i mm symaskin med för att sy 

applikation, räkna ut och tillverka tvinnat band som räckte runt cylinderkudden, jobba med 

symmetri då en elev tillverkade en kramisfigur i fjärilsform. 

Elever i särskolan jobbade vid första tillfället framåt med sina tovade ormar, vilka formades 

som en cylinder med lite olika tjocklekar beroende på hur mycket ull man lagt på. Eleverna 

hade med lite hjälp hällt upp lagom mycket vatten i förhållande till baljornas storlek, hälla i 

en skvätt såpa och bära baljorna till sin arbetsplats. Allt detta handlar om rumsuppfattning och 

geometri.  

Vid maskinsömnaden tränades också geometri och rumsuppfattning, dels när kontakterna ska 

sättas i på rätt håll, dels att med symaskin, händer och ögon följa de ritade raka och kurviga 

linjerna. Dessutom skulle symaskinerna få plats i skåpet när de sedan var färdiga och de sista 

eleverna fick då träna sig i att se var deras maskin kunde få plats, vilket också tränade deras 

rumsuppfattning. 
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6.2.4 Handling lärare 

Nästan inga matematiska handlingar förekom hos lärarna. De hjälpte vid något tillfälle till att 

mäta och gav vid något tillfälle förslag till skiss. Lärarnas stöd till eleverna bestod dock till 

största delen av att i dialog muntligt resonera eller praktiskt bidra till slöjdspecifika uppgifter 

så som leta material eller hjälpa eleverna vid maskiner. Däremot lärare och pedagoger för 

särskolans elever, jobbade parallellt med eleverna i handling då de eleverna behövde konkret 

vägledning samtidigt som de muntligt fick instruktioner. Detta gjordes t.ex genom att peka, 

visa hur man håller etc., De linjer och banor som skulle följas i symaskin, ritades av läraren, 

vilket i sig inte hade med matematik att göra, utan var mest en genomförandefas i 

slöjdprocessen. 

6.3.5 Narrativ/berättande tanke elev 

De flesta av eleverna i icke deltagande observation använde språket tillsammans med sitt 

alster när de fick hjälp av läraren. Då förekom frågor eller påståenden hos både lärare och 

elev, som ”mäta mitten, ta ögonmått, har du skiss med dig, den ska vara lika bred hela vägen, 

ta först höger-sen vänster-sen mitten, finns det sån fyrkantig, tjock…?”. Mycket av det som 

sades handlade om hur arbetet praktiskt slöjdmässigt skulle föras framåt. 

Elever som höll på med sitt bord beskrev vid andra observationstillfället att de efter tips från 

slöjdläraren hade numrerat spjälornas ordning, då de vid förra tillfället precis hade hunnit rita 

sin cirkel med distanserna emellan, innan det var dags att plocka ihop. Nu var det lätt att 

lägga ut bitarna i rätt ordning och fortsätta arbetet. Eleverna diskuterade också inbördes för 

att lägga ut bitarna likadant som förra veckan och plockade fram bilder på Ipaden som de tog 

för att dokumentera sitt arbete. 

En elev i åk 8, som skulle göra en solstol med lutande ryggstöd av en gammal spaljé, som 

skulle delas på, frågade mig om vad jag trodde om proportionerna mellan sittdel och 

ryggstöd. Eleven visade sitt förslag och jag instämde. Då eleven skulle såga andra spaljén 

behövdes det inte mätas med cm-mått utan eleven använde sig av att räkna spaljéribborna 

istället. 

Eleverna i särskolan berättade och förde samtal om det pågående arbetet i högre grad, både 

med lärarna och varandra och något senare med mig. De elever jag hjälpte mest ville ha hjälp 

med att hitta rätt färg och beskrev att hen ville ha sin orm randig. I dialog kom vi fram till att 

om hela först t.ex. är röd så kan man lägga på svart ull med jämna mellanrum så ser ormen 

randig ut när den är klar. Även dialog fördes om hur hård ormen skulle kännas när den var 



34 
 

klar och om den blev för lång eller för kort. Vid maskinsömnad utryckte eleverna att det svårt 

att komma igång men att det var roligt att följa linjer och att det blev till ett fint mönster med 

raka och kurviga linjer sydda med tråd.  

6.2.6 Narrativ/berättande tanke lärare 

Lärare på högstadiet förde ofta dialog med eleverna för att föra arbetet framåt i deras 

slöjdprocess. Behövdes det göras skisser eller matematiska beräkningar, handlade ofta 

dialogen om uppmaning om att rita och/eller räkna ut, för att sedan kunna gå vidare i 

slöjdprocessen.  Alla elever uppmanades att inför ett slöjdarbete muntligt beskriva för läraren 

hur de hade tänkt, med stöd av visuellt material genom mönster, ritning, skiss etc. Dessa 

visuella redskap var tänkt att följa med under hela slöjdprocessen. För dessa lärare användes 

skiss och matematiska beräkningar som en hjälp. Vid flera tillfällen hade dock elever tappat 

bort sin skiss.  

Lärare i trä- och metallslöjd för åk 6, använde i tillverkningen av en sexhörning, matematiska 

beräkningar som utgångspunkt för de alster som skapades. Eleverna fick välja mellan att göra 

en metallskål och pussel (Dock var det ingen som arbetade med pussel under tiden jag var 

där). Läraren berättade att arbetsområdets utgångspunkt var en teoretisk genomgång för 

tillverkning av sexhörning med cirkeln som bas, samt med tillhörande matematiska begrepp 

och att eleverna själva sedan tillverkat sin mall. Därefter startade arbetet med framställningen 

av produkten. Denna lärare arbetade väldigt medvetet med matematiken i slöjdarbetet och var 

drivande för att eleverna skulle utveckla sina kunskaper.  

Vid särskolans undervisning var inte bara slöjdlärare närvarande utan också pedagoger från 

särskolan. Pedagog uttryckte efter en lektion i ett samtal med mig, att ingen alls matematik 

användes i slöjdprocessen. Detta påstående kunde jag inte låta gå obesvarat förbi och jag 

påtalade hur mycket lägesord, tidsord och andra matematiska begrepp som jag hade hört 

under de 80 minuter jag varit där. Det hade den pedagogen aldrig tänkt på. 

6.3 Resultat av intervjuer 

I metoddelen har jag beskrivit hur jag arbetat mig fram till de tre kategorier som också bildar 

rubriker. Genomgången mynnade ut i två tydliga kategorier, vilka är gemensamma för både 

elever och lärare. De rubriker samt underrubriker som intervjudatamaterialet resulterade i är 

a) Matematik (Geometri, taluppfattning och tals användning, Svårigheter samt Skisser) 

b) Motstånd eller medvetenhet 
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6.3.1 Matematik 

Geometri, taluppfattning och tals användning 

Matematik används i slöjdprocessen för att föra arbetet framåt. Detta ses som självklart av de 

intervjuade eleverna. Den matematik de först beskriver, är att mäta ut längd på tyg eller träbit. 

Även att mäta omkrets på ett slöjdalster finns med i informanternas berättelser. Eventuellt 

behöver de räkna ut något, oftast en additions- eller subtraktionsuppgift men ibland 

förekommer också multiplikation och division. Elever beskriver att de ibland använder 

algoritm men oftast huvudräkning när de ska räkna ut. För elever på högstadiet tillkommer 

dessutom kostnadsberäkningar på vad materialet kostar. Informanternas svar vittnar om att 

det för dem är självklart att matematiska beräkningar behövs för att komma vidare i sitt 

slöjdarbete. En tjej i åk 6, beskrev hur räkneoperation användes vid beräknandet av omkrets, 

vilket möjliggjorde att hon kom vidare då hon skulle tillverka en mall till sin blivande skål. I 

citatet beskiver informanten när hon använder matematik: 

Jag gjorde det senast idag. Jag skulle räkna ut omkretsen. Jag skulle dela omkretsen i 

typ 6, och då måste man ju verkligen… Ja, då kan det vara bra att kunna matte (fniss)… 

Det är bra att kunna ställa upp. 

Eleven visar genom sitt uttalande att hon förstått matematikens användbarhet i slöjdprocessen.  

När man mäter behövs inte alltid något mätverktyg eller en matematisk operation göras. Då 

kan man använda något som är lika stort eller lika många istället. Denna förståelse är en typ 

av generalisering som ligger till grund för matematisk förståelse. Många elever glömmer 

dock bort att de kan använda sig av generalisering och gör det därmed lite svårare för sig och 

använder en matematisk operation som metod även när det inte är nödvändigt. En elev i åk 9, 

vilken arbetar med att bygga om en solstol arbetar efter metoden generalisering. I följande 

citat påvisar han sina tankar:  

Eftersom båda delarna ska vara lika breda, är det enklare att räkna ribbor och såga av, 

för då blir de ju ändå lika. 

Eleven visar genom den muntliga interaktionen med mig både att han är säker i sin 

matematiska generalisering men vill samtidigt få bekräftat att det är ett tillåtet 

tillvägagångssätt att använda sig av.  

Flera lärare uttalar sig om att de ofta använder matematiska beräkningar. T.ex. används ofta 

addition i början av ett slöjdarbete då material ska sågas till. Man räknar då samman alla 
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längder som behövs till alstret och kapar brädan, för att sedan kapa den i mindre bitar. En 

lärare säger att matematisk beräkning ofta förekommer när det är dags att fördela knoppar 

eller krokar så att det ser jämnt och bra ut. Lärare i åk 6 berättar att 6:orna får jobba med 

cirkeln och begreppet pi men att det då görs i helgrupp för att alla ska få möjlighet att bekanta 

sig med proceduren som används och få förståelse hur det används i det kommande 

slöjdarbetet;  

Och vi räknar ju lite pi också, för det är ju lite nytt för sexorna för de har ju inte riktigt 

hunnit börja och så, så det gör vi tillsammans. 

Genom att hela gruppen tillsammans får lösa uppgiften, visar läraren tydlig didaktisk 

medvetenhet så att ingen elev marginaliseras oavsett tidigare kunskapsnivå (om man avser 

marginalisering som att bli utpekad). Under intervjuerna med slöjdlärarna uttrycker flera en 

frustration över att den matematik som används i slöjdarbetet ligger på låg nivå. Ur 

informantsvaren får jag uppfattningen av att flera av lärarna likställer matematik med 

räkneoperationer. Några av lärarna ger inte uttryck av att de uppfattar att andra matematiska 

områden så som tid eller symmetri ingår i matematik. De stannar upp just vid diskussion kring 

att flera slöjdalster utgår från att tillverka symmetriska mallar. En lärare (lärare C) uttrycker 

explicit just denna okunskap kring symmetri som en del av matematik, när han påstår att 

symmetri inte är matematik. Diskussionen fortsätter angående den låga nivån på matematik 

(dvs. räkneoperationer) och övergår till diskussion kring den teoretiska 

matematikundervisning som sker i klassrummet. Slöjdlärare uttrycker sig i form av vi och 

dem, när de pratar om vad som sker i klassrummet. Uttrycket ”vi och de” syftar till vad 

eleverna gör i slöjden (vi) kontra vad annan lärare undervisar om och eleverna arbetar med i 

hemklassrummet (de). Någon gång har dessa lärare ”stuckit in huvudet i klassrummet” när 

eleverna haft matematikundervisning. Slöjdlärarna har då konstaterat att eleverna kan lösa 

uppgifterna i matteboken men de kan inte praktiskt genomföra dem i slöjdarbetet. I följande 

sekvens kan vi följa lärare A:s konstaterande av matematikens låga nivån, vilket lärare C 

håller med om och uppgivet fyller i :  

Lärare A: Det är enkel, väldigt enkel matematik som används i slöjden.  

Lärare C: Ja. Så många gånger om man tittar på vad de gör i klassrummet, är det ju 

skyhögt över… det som vi gör på slöjden, men likväl kan de inte praktisera det på 

slöjden. 
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Här utgår lärarna från den elevinitierade matematiken och verkar inte inse att då eleven 

undervisas matematik i hemklassrummet, sker detta genom den pedagogens medvetna 

didaktiska progression. Dessa informanter verkar inte heller ha i åtanke att inom sin 

slöjdundervisning är det deras ansvar att genomföra undervisningen så att eleven förstår den 

matematik som ingår, utan allt ansvar läggs på eleven.  

Svårigheter 

En av svårigheterna som lärare C uttrycker ovan, är hur man ska få elever att förstå hur de ska 

kunna omsätta sina kunskaper praktiskt. Lärarnas diskussion rör sig till stora delar av de 

svårigheter de upplever i sitt arbete som slöjdlärare. En annan typ av svårighet är då elever i 

textilslöjden behöver använda sig av matematiska beräkningar då sömsmån ska läggas till det 

tänkta alstrets färdiga mått. När det gäller att lägga till på varje sida om ett alster, är det 

ganska lätt för de flesta, men när det kommer till att lägga till sömsmån runt om på en kvadrat 

kan det ställa till bekymmer för eleverna och tankefel kan uppstå. Elever ser då fyra sidor 

framför sig och räknar 1 cm på varje sida, alltså 4 x 1= 4 cm, istället för 2 x 1 = 2 cm per 

parallella sidor. Förvirring kan också uppstå för eleven då läraren inte tydligt nog förmedlar 

vilket mått som avses, i det här fallet att det är bredden på produkten. Följande dialog påvisar 

exempel på tankefel och missförstånd som i dialog kan uppstå; 

Läraren: ”Om den ska bli 40 cm och du behöver 1 cm i sömsmån på varje sida, vad blir 

det då? 

Elev: ”Då får jag ju lägga till 4. 

Lärarens fråga som ställs till eleven, visar att läraren vill få eleven aktiv i sin slöjdprocess, 

men genom att formulera frågan diffust, misslyckas eleven att svara rätt på en annars enkel 

beräkningsoperation. Har eleven tidigare känt svårigheter i matematik, befästs känslan av 

tillkortakommande då ytterligare.  Därför är det av yttersta vikt att rätt formulera frågan. 

En annan typ av svårighet som kommer fram under intervjun är att flera av lärarna säger sig 

inte alltid har tillräckliga kunskaper för att hjälpa elever att lösa matematiska problem. Ett 

exempel som belyser detta är när en elev vid ett återbruksprojekt kom med ett tyg som eleven 

ville sy något runt av. Det som skulle räknas ut var hur stor cirkel som tyget räckte till. Lärare 

D uttrycker här en frustration över sin egen okunskap vilket i situationen blir till ytterligare ett 

stressmoment eftersom flera elever också väntar på hjälp. Samtidigt som hon förstås är 

tacksam över att kunna ta hjälp av en elev som vet vilken matematisk metod som ska 
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användas, tvingas hon inför alla elever också blotta sin egen oförmåga i den matematiska 

proceduren:  

Jag var verkligen tvungen att tänka efter, hur räknar man ut det och pi… vad är det och 

gånger och… Samtidigt står det fler elever till och vill ha hjälp. Det var faktiskt bra för 

det var blandade klasser ifrån olika åk 6 och den ena 6:an hade kommit längre [i 

matteboken] så det var någon i den klassen som kunde hjälpa till. 

Även om citatet visar att läraren blottar sin okunskap inom området, visar det även här att det 

är den elevinitierade matematiken som används i slöjdarbetet. I detta fall kunde elev inte bara 

omsätta de teoretiska kunskaperna utan också visa annan elev, vilket är ytterligare en 

kompetens hos den eleven. 

Skisser 

I den matematik som ingår i slöjden är det geometriskt innehåll som förekommer mest. 

Förutom mätning förkommer arbete kring geometriska objekt och då framför allt att 

konstruera dem. När lärarna i trä- och metallslöjd pratar om skisser, påtalas att eleverna som 

allra oftast gör dem tvådimensionella och i det som kallas vyplacering. Då ritas föremålet 

framifrån och från sidan. Konstruktion av tvådimensionella geometriska objekt genomförs 

annars generellt när eleverna gör mallar oavsett slöjdinriktning.  Det som kan vara utmaning 

för eleverna är att få till vinklar som är 90 grader när man ska göra en kvadrat eller rektangel, 

vilket kräver att eleven vet hur man använder anslagsvinkel eller vinkelhake. Även passare 

används för att göra cirklar. Flera lärare uttrycker att det är svårt för eleverna att använda 

matematiska redskap på rätt sätt då många elever inte har arbetat tillräckligt mycket med 

exakt den typen av verktyg och redskap som finns i slöjdsalarna, vilket gör det svårare för 

eleven att förstå hur de används. Detta visar lärare B i följande citat:  

De [passare] vi har i slöjden, där finns ju ingen skala, där finns ju inga mått, utan du 

måste hitta ett annat sätt och ställa in radien för att kunna rita diametern… Finns det 

något annat sätt att göra det? Det ska vara 8 cm mellan spetsarna. Och det är jättesvårt 

för dem att reda ut det. 

Detta är ytterligare ett citat, som visar på att slöjdlärare förväntar sig att det är kunskap alla 

elever har med sig från sin matematikundervisning i klassrummet och kan behärska. Lärarna 

verkar inte heller ha fört dialog med undervisande matematiklärare och inte själva ha planerat 

för att genomföra grundläggande undervisning för hur redskapen ska användas alternativt med 
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för lite repetition. Informanterna säkerställer inte då heller att alla elever fått den förståelse 

som behövs för att använda redskapet och enskilda elever åläggs ansvar för sin oförmåga.  

Vid intervju med elever uttrycker de en skillnad mellan slöjdarterna när det gäller matematisk 

användning, speciellt när vi pratar om skisser. Flera elever uttrycker att man i textilslöjden 

inte skissar alls och gör man det är det till ett blivande tryck t.ex. och att det i textilslöjd alltid 

görs tvådimensionellt. Att man däremot i träslöjden måste skissa allt, är eleverna överens om. 

Det är inte så vanligt att de skissar tredimensionellt men de får prova. De gör mest ritningar i 

vyplacering dvs. så man ser föremålet framifrån och från sidan. 

Även vid diskussion kring skiss framkommer svårigheter och då handlar det om den 

tredimensionella skissen. Några lärare uttrycker att det är svårt att nå upp till det läroplanen 

(Lgr 11) föreskriver om elevers arbete med tredimensionell skiss, vilket följande citat vittnar 

om; 

”Det står ju tredimensionell i [läroplanen], det vet jag att det gör. Men vi behöver inte 

känna att.. Så ritar man i 2-D, så tillverkar vi i 3-D. ” 

Lärarna här ger uttryck för att de anser läroplanskraven (Lgr 11) faktiskt är för höga. Dock 

framkommer inte om de anser att eleverna inte har tillräckliga grundkunskaper för arbete om 

tredimensionalitet eller om de själva inte har tillräckliga kunskaper i didaktiskt 

tillvägagångssätt för att undervisa eleverna på grundläggande nivå, eller en kombination av 

orsaker.  

En annan vinkling på problemet är att få eleverna att förstå det omvända, att göra en 

tvådimensionell mall utifrån ett tredimensionellt objekt.  Exempel som ges under intervjuerna 

är att eleven inte tänker på tjockleken på mobiltelefonen när de ska tillverka ett mobilfodral 

eller den egna handen vid tillverkning av vantar. Om mallen blir för liten, kan den lätt göras 

om. Det blir dock bekymmer då eleven redan klippt och sytt ihop tyget utan att ha tänkt på det 

och eleven känner att man misslyckats. Då är det lätt att eleven tappar intresse. Citat från 

lärare D beskriver bekymmer med tankeprocessen från tredimensionellt objekt till 

tvådimensionell mall: 

”Då är ju problemet också att de tänker ju inte att handen är lika platt [som mallen de 

ritar].” 

Citatet påvisar att lärare lyfter även detta som problem på individnivå, istället för att med hela 

gruppen arbeta med tredimensionalitetens inlärningsprocess.  
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Sammanfattningsvis tänker elever i åk 6, oftast matematiska beräkningar, dvs. taluppfattning 

och tals användning, när de tillfrågas om hur de använder matematik i slöjden. För elever på 

högstadiet är svaren lite annorlunda då de lika ofta tänker på ritningar och skisser. De flesta 

lärare, speciellt inom trä- och metallslöjden tänker oftare på skisser samt hur svårt det är för 

elever att tillämpa matematiska beräkningar i slöjdprocessen. Detta är alla lärare överens om. 

Ju längre samtalet går under intervjuerna desto mer likartade ter sig informantsvaren då det 

framkommer för både lärare och elever att matematik är en självklarhet i slöjdprocessen. I 

lärargruppen diskuterades vid flera tillfällen hur svårt elever har att omsätta sina teoretiska 

matematikkunskaper i praktisk handling och det förmodades att matematikundervisningen 

ofta handlar om att räkna ifrån boken och inte så mycket praktiska moment. Alla lärare var 

helt överens om att elevers praktiska kunskaper i matematik skulle behöva öka, så att de kan 

omsätta teori till praktik. Även några lärare uttrycker frustration över känslan av att deras 

matematiska beräknings- och/eller procedurkunskaper inte räckt till. 

6.3.2 Motstånd eller medvetenhet 

Hur agerar man när man uttrycker motstånd kontra följsamhet? Hur agerar man när man är 

medveten eller omedveten om något? Sätter man istället samman orden motstånd med 

omedveten och följsam med medveten, blir tankebilden en annan. I följande kategori försöker 

jag beskriva informantsvaren som en röd tråd från motstånd till medvetenhet men också visa 

att omedvetenhet kan utgöra följsamhet.  

Vid flera tillfällen framkom hur ofta en elev uttryckligen gör motstånd mot att behöva 

använda matematik. Under intervju med lärarna konstaterades att de yngsta eleverna var de 

som var mest intresserade av att producera i slöjden men också hade svårt att se 

beröringspunkter mellan ämnena. Lärare A funderade högt genom att ställa fråga om vad det 

beror på att elever tror att de inte behöver använda matematik alls i slöjden? Dock var det 

ingen som hade något egentligt svar på detta. 

I samtalet framkom att det var lättare att få äldre elever att förstå att matematik ingår i 

slöjdprocessen som en naturlig del. Följande citat från lärare D påvisar att man som lärare 

behöver vara den som visar eleverna hur man kan tänka: 

”Om läraren visar på att man använder matematik mycket i slöjden, så kanske elever 

skulle använda det mer aktivt” 
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Denna lärare ser sig själv som en pedagogisk resurs för att nå elevers förståelse och därför 

själv måste föregå med goda exempel. Dock krävs då tillräckliga matematikdidaktiska 

kunskaper, vilket åtminstone inte ingick i den äldre lärarutbildningen för slöjd. 

Motsatsen till motstånd skulle kunna vara följsam. De elever som använde matematik följsamt 

var de något äldre eleverna, framkom det vid samtliga intervjuer. Elev på högstadiet uttryckte 

att det beror på hur van man är att använda matematik och att om man använder det i 

sammanhang där det har ett syfte att nå progression så tänker man inte på att det är 

matematik. Lärare konstaterade också att man som vuxen använder sig av de kunskaper man 

har i de situationer man behöver. Man är då medveten om vilka kunskaper som behövs i olika 

situationer. 

Motsatsen till medvetehet är omedvetenhet. Att det inte förekommer motstånd kan ha olika 

orsaker. En orsak kan vara omedvetenhet om vad som faktiskt är matematik. Följande citat 

från en elev visar att inte alla inte tänker på att det är matematik när man slöjdar; 

Det är slöjd, många är taggade. De ska göra något kul och … medan matten bara bahh, 

man måste sitta och räkna. Typ. Man… tänker nog bara på det när man måste göra 

någon uppställning eller så. 

Citatet beskriver matematikundervisningen som en stillasittande och kanske enskild aktivitet 

utan laborativa inslag, vilket är tvärtemot slöjdundervisningen. Det visar också på låg 

medvetenheten om att matematik är mer än bara siffror. 

Även lärare uttryckte att elever förmodligen inte tänker på att det är matematik, om det inte 

gäller siffror. Funderingar fördes kring att det elever räknar i boken är så abstrakt att de inte 

förstår till vilken nytta då det inte kopplas ihop med praktiska utföranden. Elever ansåg att 

deras kunskaper kan utveckas om det faktiskt sker en samverkan mellan lärare i de olika 

ämnena. Följande citat visar på hennes tankar under intervjun, om hur samverkan mellan 

lärare både skulle kunna underlätta i slöjd men också i matematik; 

E: Det skulle ha blivit enklare i matten. För tänk om man jobbade med typ geometri på 

både slöjden och matten så skulle det bli mycket enklare på båda. Ja för om man inte 

fattar någonting på mattelektionen så måste man ju fatta nånting på slöjdlektionen för 

att kunna göra arbetet. Då blir det ju enklare sen i matten också. Så ja, det skulle varit 

bra. 
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Informanten visar medvetenhet om att elever som upplever svårigheter i matematik är de som 

tjänar mest på att ämnena kopplas samman, om man först får jobba laborativt i slöjden och 

därefter får jobba med den teoretiska matematiken inom samma ämnesområde. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att informanterna tror att om elever ställs inför 

matematiska beräkningar, som innefattar siffror, är det fler som tänker på att det är matematik, 

och att det då är vanligare att uttrycka motstånd. Dock var det ingen av eleverna i de 

genomförda intervjuerna, som uttryckte något motstånd, snarare tvärtom. De tyckte att de får 

använda mycket matematik i slöjden och att det var självklart för att komma framåt. Lärare 

uttrycker inte motstånd, däremot visar resultatet att de inte alltid är medvetna om vad 

matematik innefattar, vilken koppling det har till slöjdarbetet och inte heller att det är de som 

pedagoger som ska undervisa i den matematik som ingår i slöjdprocessen. Andra lärare 

påvisar dock stor medvetenhet. 

6.3.3 Sammanfattning 

Ju äldre eleverna blir desto mer självklart blir det för dem att använda sig av den matematiska 

kunskap man besitter. De yngsta slöjdeleverna vill bara producera alster, dvs. befinna sig i 

”görandet”. Lärarna uttrycker både att eleverna har svårt att omsätta sina teoretiska kunskaper 

i praktisk handling, att nivån för matematikarbetet verkar vara betydligt högre i 

klassrumsundervisningen samt att de själva ibland är osäkra i vissa matematiska situationer 

som uppstår. 

En lärare i slöjd för åk 6 har cirkeln som utgångspunkt för elevernas arbete i trä- och 

metallslöjd, då de gör 6-kantig skål eller pussel. Arbetsområdet följer relativt väl det som 

eleverna arbetar med under matematiklektionerna. På en annan skola i åk 6, arbetar eleverna 

med lampa, vilken innefattar både att beräkna cirkelns omkrets samt arbete med symmetri, se 

bilaga 10. Även här åtföljs den matematiska kunskapsnivån för årskursen. Dessa lärare säger 

att de är medvetna om att slöjdarbetet måste föregås av matematisk teoretisk genomgång så 

att alla elever får möjlighet att förstå cirkeln, dess begrepp och metod för att beräkna omkrets. 

Samverkan sker inte med annan lärare utan av lärare som medvetet kopplar ihop ämnena för 

eleven lättare ska få förståelse för sitt slöjdarbete. Samverkan kan ses som samarbete mellan 

lärare och olika ämnen medan integrering mellan ämnena kan genomföras av elev eller lärare, 

när de medvetet använder matematik för att föra arbetet framåt genom slöjdprocessen. Både 

elever och lärare är överens om att både slöjd men också matematik nog skulle vinna på ett 

medveten samverkan också mellan lärare i de båda ämnena. Informanterna dröjer sig kvar vid 
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frågan och diskuterar den länge, vilket visar på ett intresse för att utveckla undervisning och 

öka matematikkunskaper. Dock sker ingen samverkan mellan lärare i matematik och slöjd i 

dagsläget. 

7. Diskussion 
Diskussionen sker genom att redovisa resultat i förhållande till tidigare forskning. 

Diskussionen utgår ifrån forskningsfrågorna (Hur uppfattar elever och lärare att de arbetar 

med skisser?  Hur uppfattar elever och lärare att de arbetar med matematiska beräkningar? 

Hur sker arbetet med skisser och matematiska beräkningar i klassrummet i förhållande till 

elevers och lärares uppfattning?) och presenteras under rubrikerna Ett redskap att resonera 

kring, Man använder den kunskap man behärskar samt Ju äldre desto mer elevinitierad 

matematik. Till sist sammanfattas diskussionen. 

 

7.1 Ett redskap att resonera kring 

Resultatet visar att skisser används som stöd för både elevens men framför allt lärares minne, 

som utgångpunkt för vidare samtal kring pågående arbete. För elever är det inte lika viktigt att 

hålla reda på sin skiss som slöjdarbetets utsågade träbitar men de ger heller inget motstånd 

mot att göra en ny skiss. Lärare på högstadiet vill å andra sidan inte diskutera vidare lösningar 

utan skiss och belyser därför vikten av skiss, inte bara genom uppmaningen att göra en ny, 

utan också att den sedan fotograferas med Ipaden så att den fanns sparad. Hade lärarna ändå 

valt att lotsa eleven vidare utan skiss hade det varit lärarens tanke om genomförande och 

teknik varit i förgrunden. Genom nuvarande agerande påvisas vikten av att det är elevens egen 

tanke som ska genomsyra skapandet, vilket kan jämföras med förhållningssätten Handledare 

eller Pedagog (Hasselskog, 2010). Den färdiga produkten kan ses som ett sätt för eleven att 

uttrycka sig och skiss används då inte bara som grund för detta uttryck utan också som ett 

redskap att vidare resonera kring, vilket av Johansson beskrivs som icke verbalt medierande 

redskap (2002). För eleverna i grundsärskolan är det deras pågående arbete med sitt alster, 

vilket kan ses som en modell i tillblivelse, som utgör grund för resonerande. 

Den första forskningsfrågan; Hur uppfattar elever och lärare att de arbetar med två- och 

tredimensionella skisser grundar sig i resultatet för Nationell Utvärdering i slöjd (2105). I 

Nationell Utvärdering (2015) uppger mellan var fjärde och var femte elev att de aldrig arbetar 

med två- och tredimensionella skisser och modeller. Denna undersökning har visat att detta 

skulle kunna gälla för elever på mellanstadiet samt möjligen för elever i textilslöjd. Här skulle 

man kunna ställa sig frågan om när elever uppfattar att de arbetar med skisser och modeller? 
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Om lärare använder ord som att rita, kanske yngre elever inte uppfattar att det är skiss de gör? 

Slöjden innehåller otaliga begrepp och vikten av att använda ett adekvat språk i samtalet med 

eleverna uppmärksammas av Müürsepp och Kikull (2014) för att eleverna ska tillägna sig ett 

språk som rätt benämner det man gör.  

Mina resultat visar att i slöjdundervisning med textil inriktning arbetar eleverna inte med 

skisser mer än vid tillfällen då man planerar för tygtryck. I textilslöjd arbetar eleverna oftare 

efter färdiga mallar och mönster med tillhörande skiss. Skulle det vara en möjlig naturlig 

förklaring till att inte behöva skissa först? Jämförs skiss med ett färdigt tvådimensionellt t.ex. 

klädes- eller väskmönster, arbetar eleven med tvådimensionalitet. Elev och lärare använder då 

den färdiga mönsterskissen som utgångspunkt för vidare resonemang för genomförandet. I 

dessa förekommande fall, kanske skiss endast behövs då elev ska göra tänkta ändringar eller 

egen vald dekoration?  

För yngre elever på låg- och mellanstadiet är det också möjligt att de upplever svårigheter att 

planera utseende och dekoration innan arbetet påbörjats.  De behöver ha det halvfärdiga 

alstret framför sig för att konkret kunna tänka sig och ”se” vad som skulle kunna passa. Det 

gäller förstås arbetet i båda slöjdinriktningarna.  

Huruvida eleverna arbetar med skisser eller ej, kommer an på läraren och vilka krav denne 

ställer på sina elever. Den typ av skiss eleverna framför allt får arbeta med är tvådimensionell 

skiss i vyplacering, vilket innebär att föremålet ritas framifrån och från sidan. Denna 

uppfattning delas av både elever och lärare och gäller främst högstadiets trä- och metallslöjd. 

Här kan man dock ställa sig frågande till hur slöjdlärare i respektive inriktning resonerar kring 

elevens eget uttryck, när det gäller skissarbetet på idéstadiet. En möjlig förklaring skulle 

kunna vara materialinriktningens arbetssätt. Slöjdarbeten i trä- och metallslöjd skapas ofta 

utifrån en av läraren presenterad modell eller arbetsområde men utan färdiga mallar. Här blir 

elevens egen idé långt mer framträdande än i textilslöjden. Skulle inte då behovet av skiss 

som utgångspunkt för både minne och vidare diskussion vara mer förståeligt om läraren har 

tolv till fjorton olika typer av t.ex. hyllor, men med olika utseende och mått? Slöjd är ett ämne 

och därför behöver inte båda slöjdinriktningarna innehålla lika mycket av ett visst arbetssätt, 

eller ens förekomma i båda inriktningarna. Däremot är det viktigt att lärare i de olika 

slöjdinriktningarna är medvetna om vilka arbetssätt och vilket innehåll som respektive 

inriktnings olika arbetsområden innehåller. Då säkerställs att eleven i slöjdämnet möter alla 

tänkta delar. 
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Resultaten visar att då elever ritar av objekt, har många svårt att inse hur en tredimensionell 

figur ser ut när den blir tvådimensionell och vice versa. Detta gäller också i högsta grad 

klädmönster t.ex. när de ritar av handen för att tillverka vantar. I slöjdens arbete ingår 

avbildningsgeometri genom två- och tredimensionella bilder, liksom symmetri och speglingar 

(jfr Löwing, 2011). Skulle det kunna vara så att eleven i för liten grad får möjlighet att 

praktiskt skapa två- och tredimensionella objekt och att det därför upplevs som en svårighet? 

Några lärare känner att det är svårt att nå upp till det läroplanen föreskriver om att eleverna 

ska få arbeta med tredimensionella skisser, men de ger också uttryck för att de anser kraven 

faktiskt är för höga. I bildämnet ingår arbete med både proportionalitet och dimensionellt 

arbete då rum, byggnader och människokroppen ska avbildas. I matematikundervisning ingår 

t.ex. skapande av tredimensionella geometriska kroppar. Om lärare i bild och matematik 

resonerar liksom lärarna i slöjd, dvs. att de anser kraven vara för höga och därmed kanske inte 

låter elever arbeta alls med kroppar i olika dimensioner, fås inte kunskapen någonstans. Här 

skulle ämnesdiskussion och samverkan mellan bild- matematik- och slöjdämnet kunna gagna 

både elever men också lärare i de olika ämnena. Då borde elever få högre förståelse för hur 

tredimensionella alster skapas utifrån tvådimensionalitet, om de också möter undervisning för 

detta vid flertal tillfällen. Kanske skulle inte heller lärare anse kraven vara för höga, om fler 

av skolans ämnen hjälps åt att implementera denna kunskap? Då skulle också slöjdämnet 

kunna leva upp till läroplanens (Lgr11) kunskapsinnehåll. Eftersom arbete med 

tredimensionell skiss i slöjd har gjorts till en frivillig uppgift av de intervjuade lärarna och 

därmed är elevinitierad, är det få elever som genomför detta. Därför skulle det kunna vara 

ännu färre elever som möter tredimensionellt skissande än vad resultatet från Nationell 

utvärdering (2015) visar.  

7.2  Kunskap man behärskar 

I Nationell Utvärdering i slöjd (2015) uppgav lika många (som vid arbete med skiss; mellan 

var fjärde och femte elev) att de heller aldrig arbetade med matematiska beräkningar. Enkla 

matematiska beräkningar förekommer i slöjdarbetet för att föra processen framåt och initieras 

av antingen lärare eller elev. Dock visar resultatet av undersökningen att elever väljer att 

arbeta med kunskaper man känner att man behärskar. Ett sådant exempel är arbetet med de 

tredimensionella skisserna. De elever som väljer att skissa tredimensionellt är de som känner 

att de kan och förstår hur man ska göra alternativt att lärare visar och att de då vågar prova 

och lär genom imiterat samarbete med den vuxne genom den proximala utvecklingszonen (jfr 

Vygotskij, 2005). Här är det möjligt att det främst är de elever som har en hög tilltro till sin 
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egen förmåga och med ett dynamiskt tankesätt (jfr Dweck, 2014) dvs. inser att de är på väg att 

lära sig samt har tillräckligt hög självkänsla, som faktiskt vågar prova.  

Eleverna i intervjuerna visade sig mer positiva än lärarna, när det gällde användbarhet av 

matematik i slöjden. Flera av eleverna uttryckte antingen att de var intresserade av matematik 

eller tänkte sig slöjden som en praktik, vilken skulle kunna vara en utgångspunkt och ge 

förförståelse till nya arbetsområden i matematiken. Det skulle då inte bara vara till gagn för 

dem själva utan de tänkte allra helst på de klasskamrater som inte hade lika lätt för ämnet, 

men ändå (med lärarens hjälp) löste praktiska problem som uppstod i slöjdarbetet. Detta kan 

jämföras med flera av Malmers (2002) kunskapsnivåer, t.ex. då elever på nivå 2) får laborera 

med konkret material, vilket slöjdens material är. På nivå 5) tillämpas sedan den kreativa och 

problemslösande matematiken (a.a.). Exempel på tillämpning av problemlösande uppgifter i 

slöjdarbetet visade de elever som ingick i trä- och metallslöjdens återbruksprojekt. Den grupp 

elever som jobbade med att framställa en bordsskiva genom att själva göra en passare med 

penna och snöre, tillverka distanser för att ha emellan spjälorna samt numrerade spjälorna för 

att kunna lägga ut likadant kommande tillfälle, ställdes inför återkommande problem som 

löstes. Dock var det inte självklara lösningar utan gruppen samlades ofta för att gemensamt 

diskutera olika tillvägagångssätt, innan man återigen delade upp sig för att fortsätta 

genomförandet. Eleverna genomförde här automatiskt Malmers (2002) nivå 6) vilket innebär 

att eleven tränas i att reflektera, diskutera och argumentera genom kommunikation. Ljungdahl 

(2012) menar att elevers slöjdarbete stöder deras matematikutveckling utan andra särskilda 

insatser för samverkan mellan ämnena, vilket eleverna här visade genom att automatiskt ta 

stöd av varandras kunskap. Det man kan fråga sig är om detta slöjdprojekt skulle varit 

genomförbart om en elev skulle genomfört det som individuellt projekt? Förmodligen inte 

inom den avsatta tidsramen, då samarbete gör att man tillsammans kan lösa svårare uppgifter 

än vad man klarar av på egen hand (jfr Malmer, 2002). Detta skulle kunna visa på styrkan i att 

få grupparbeta med problemlösande uppgifter i slöjd, genom att olika elever får möjlighet 

bidra med olika kunskap men också för att gemensam diskussion genererar ny kunskap hos 

gruppmedlemmarna. Får man då också handledning, sker ytterligare utveckling och än högre 

förståelse skapas. 

När det gäller att använda matematik och matematiska beräkningar verkar yngre elever dock 

många gånger inte ens överväga att på eget initiativ göra beräkningar. Detta skulle kunna bero 

på att det är operationer man inte helt behärskar, de varken kan, vill eller vågar prova. För 

yngre elever kan färdighetsträning i aritmetik ses som ett lektionsmål i sig och kan jämföras 
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med Vygotskijs (2005, s. 370) tanke att ”för det yngre skolbarnet är detta aritmetiska begrepp 

det högsta steget”. Kan inte då yngre elever inse till vilken nytta matematik är för planering 

eller genomförande av slöjdarbete? Svaret på detta är; Förmodligen inte. Yngre skolbarn har 

ännu inte tillägnat sig full behärskning av aritmetiken medan tonåringen stegvis tillägnat sig 

förståelse för generella samband i t.ex. algebra (jfr Vygotskij, 2005; Malmer, 2002). För 

elever inom särskola skulle denna utveckling kunna ske ännu senare. Därför måste de 

arbetsområden vilka innefattar matematisk beräkning, initieras och handledas av lärare. 

Exempel är då eleverna får arbeta med att beräkna omkrets, tillverka tvådimensionella figurer 

och vidare utveckla kunskap med mönster och symmetri. Eleverna då behöver explicit 

vägledning för att göra beräkning för den 6-kantiga mallen, då de för eleverna nya begreppen 

radie och diameter ingår. För elever med svårigheter i matematik skulle känslan av 

misslyckande kunna förstärkas ytterligare om man varken är säker på vilken 

procedur/räknesätt som behövs eller förstår rimligheten i de svar man får fram, om man inte 

får möjlighet till adekvat vägledning. Det skulle då kunna gälla i ännu högre grad de elever 

som också har låg tilltro till egen förmåga.  

Vid en jämförelse mellan kursplanen i matematik (Lgr 11, 2011) och de utförda 

elevhandlingarna visar observationerna att den matematik elever i åk 6 använder i 

slöjdarbetet, tenderar gå mot den matematik som lärs ut i åk 1-3. Vid en komparation med det 

matematiska arbete som elever på högstadiet självständigt genomförde i slöjd, motsvaras den 

av den aritmetik som eleverna enligt kursplanen ska möta i åk 1-6, genom enkel beräkning av 

materialåtgång och mätning av längd, bredd, höjd och djup. Detta visar återigen att de endast 

använder den matematik de till fullo behärskar. För åk 6 är det då främst den matematik de 

lärde sig i åk 3, som de använder med flyt, vilket motsvaras av tre årskurser under deras ålder. 

Detsamma gäller för åk 7-9. Kokko, Eronen och Sormunen (2015) menar att goda 

baskunskaper är nödvändigt för underlätta elevernas praktiska genomförande. Om en elev 

behärskar de matematiska operationerna, att de sker med flyt precis som vid läsning (jfr 

Löwing, 2008) har de blivit till ett ”språk av första ordningen” (Vygotskij i Johansen Høines, 

1990).  

Kanske är det så att detta inte bara gäller elever, utan att också lärare använder kunskap de 

behärskar? De intervjuade slöjdlärarna har arbetat olika länge och borde därför ha sin 

utbildningsgrund i olika lärarutbildningar där förkunskapskrav har varierat. Dessutom visade 

lärarnas intervjusvar att för några låg denna tillägnade kunskap långt tillbaka i tiden och 

användes sällan. Då kan det upplevas som ett hinder att undervisa inom arbetsområden t.ex. 
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cirkelns omkrets eller hur tredimensionalitet skapas. Ställs man då som lärare inför situationer 

där okunskap blottas kan detta upplevas som ett personligt nederlag eller misslyckande. Har 

man dessutom tidigare haft svårigheter i matematik under sin egen skolgång skulle det kunna 

vara att man även som vuxen har låg tilltro till sin egen förmåga på detta område. Då är det 

fullt möjligt att man faktiskt undviker att undervisa i den matematik som ingår i slöjdarbetet. I 

Nationell Utvärdering i slöjd (2015) uppgav mellan var fjärde och femte elev att de aldrig 

arbetade med matematiska beräkningar. Detta överensstämmer dock inte med det resultat 

denna undersökning visar, då både elever och lärare i intervjuerna uppfattar att av det alltid 

görs på något sätt vid genomförande av varje slöjdarbete, t.ex. vid måttagning för material. 

Resultatet gäller för grundskolans åk 6-9. Därmed är andra forskningsfrågan besvarad; Hur 

uppfattar elever och lärare att de arbetar med matematiska beräkningar.  

7.3 Ju äldre desto mer elevinitierad matematik 

Den tredje forskningsfrågan; Hur arbete med skisser och matematiska beräkningar sker i 

klassrummet i förhållande till elevers och lärares uppfattning, besvaras genom att ställa de 

genomförda observationerna mot intervjusvar. Den andra delen av forskningsfrågan gäller 

bara grundskolans elever, då kravet för matematiska beräkningar endast ingår i deras 

kursplan, inte grundsärskolans.  

Resultatet av undersökningen visar att arbetet med skiss uppfattas av elever och lärare på 

likartat sätt. Tvådimensionell skiss sägs användas i huvudsak på högstadiets trä- och 

metallslöjdsundervisning. Elever uppger att skiss används i textilslöjden huvudsak när t.ex. 

schablontryck ska göras. Här är det läraren som initierar arbetet med skissritning berättar 

elever.  Samstämmighet mellan elever och lärare rådde även kring hur tredimensionellt 

skissarbete genomförs, att det är frivilligt. Alla dessa påståenden bekräftades genom 

observation. Det som dock skiljde sig åt, var att jag vid observationerna som genomfördes på 

högstadiet, såg att de flesta elever även i textilslöjden använde sig av någon typ av bild eller 

skiss, även om de själva inte alltid tillverkat den. Detta skulle kunna bero på hur mina frågor 

ställdes och tolkades av informanterna. Om de tänkte sig att ”arbete med skiss” handlar om att 

de alltid själva konstruerar den, är förstås svaren rimliga. Här handlar det om hur innebörden i 

begreppet tolkas. Men att andras elevers skisser, lärares modeller, skisser från färdigtryckta 

mönster med beskrivningar, skisser och bilder de hittat på nätet etc. kunde också tjäna som en 

slags skiss tänkte man nog inte på. De hade då ändå en grund för att verbalt vidareutveckla sin 

tanke genom resonemang med lärare och andra elever, när skissen som medierande underlag 

var syftet. Om undervisningssyftet däremot är att öka elevernas kunskap genom att i idéfasen 
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själva tränas i att planera sin produkt med egen måttsättning och tillverkning av mallar, 

behöver lärarna i de olika slöjdinriktningarna diskutera hur deras undervisning sker. Här 

skiljer sig nuvarande arbetssätt åt och bara slöjdundervisning med inriktning mot trä- och 

metallslöjd uppfyller detta syftet. Dock överensstämmer informanternas uppfattning och 

genomförda observationer när det gäller både arbete kring tredimensionell skiss; den görs 

endast då eleven själv vill lära sig, på eget initiativ. 

Elever i de genomförda intervjuerna anser att de ofta använder matematik. Här visar 

undersökningen att matematik ofta likställs med aritmetik och de fyra räknesätten, vilket 

oftast matematisk beräkning kan hänföras till. Elever möter tidigt grundläggande aritmetik i 

sin skolgång. Eleverna i Kokko, Eronen och Sormunens (2015) projekt mellan matematik och 

slöjd, visade att eleverna själva insåg vilka matematikkunskaper de saknade, vilket tyder på 

ett eleviniterat arbetssätt. För att kunna använda matematik när det behövs i arbetet, krävs att 

eleven behärskar flera förmågor. Utan tillräckliga kunskaper i vare sig procedur- eller 

analysförmåga blir det svårt att förstå hur man ska räkna ut, och hur man sedan ska använda 

sig av svaret. Detta motsvaras av Malmers (2002) nivå 5); att använda matematik i nya 

sammanhang. Observationerna visar att när en elev behärskar de matematiska operationerna 

används de utan större reflektion, medan elever som ännu i har befäst kunskaper uppger 

motstånd. Detta tyder på att de eleverna befinner sig på någon av Malmers (2000) lägre 

inlärningsnivåer och då blir självständigt arbete för svårt. 

Resultatet visar att den matematik som är elevinitierad motsvaras av den matematik de mött 

ca tre årskurser tidigare, vilket innebär att för de flesta elever används 

mellanstadiematematiken med flyt först i åk 8-9. I annat fall behöver arbetet vara lärariniterat. 

Observationsresultatet visar att lärare i åk 6 medvetet har cirkeln som utgångspunkt i de alster 

som tillverkas. Dessa lärare tar utgångspunkt i nivå 1) av Malmers (2002) sex 

inlärningsnivåer och börjar där eleverna befinner sig kunskapsmässigt, även om de 

efterföljande nivåerna ganska snabbt arbetas igenom. Därmed stöds elever att förstå 

matematikens användbarhet i praktiska sammanhang genom att i det direkta slöjdarbetet 

koppla praktik till teori. 

Observationsresultaten överensstämmer också med lärares uppfattning om att den matematik 

som förekommer i slöjden ligger på ”låg nivå”, men det beror ju förstås på vad som förväntas 

och vad man jämför med. Om lärarna tänker sig kunskapsnivån hos elever i åk 3-4 visar 

denna undersökning att de har rätt i sitt antagande då elevernas själviniterande matematiska 
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kunskap motsvaras av åk 1-2. Frågan man kan ställa sig är vad ”låg nivå” egentligen innebär 

för lärarna? Alla lärare innehar inte själva samma kunskapsnivå i matematik. Därför skulle 

man kunna anta att innebörden i ”låg nivå” också tolkas olika. Är det då lärare som undervisar 

om t.ex. cirkeln, som tänker på elevernas kunskapsnivå som låga? Eller är det de lärare som 

inte alls explicit undervisar i slöjdens matematik, utan låter elevernas egen förmåga till 

initiativ styra, som anser att deras kunskaper är låga? Om det gäller det senare kan man fråga 

sig vad lärarna faktiskt förväntar sig av eleverna? Här verkar finnas en diskrepans, ett gap, 

mellan vad dessa slöjdlärare tänker sig att eleverna bär med sig för kunskap från andra ämnen 

och vad de själva ska undervisa om. Här finns potential att utveckla sin undervisning mot ett 

mer holistiskt synsätt på lärande och därmed också ett förändrat förhållningssätt som lärare. 

Dock behöver detta förhållningssätt anpassas efter varje elevs förmåga (NU, 2015). Då 

explicit undervisning i slöjdens matematik sker i så liten omfattning, på både på låg- mellan 

eller högstadiet och inte ens adekvat språk alltid används, vore det till gagn för eleverna om så 

skedde. Då krävs att läraren själv innehar tillräcklig matematisk kunskap, vilket framkom att 

de ibland saknade. Med fördel skulle också samverkan med undervisande lärare i matematik 

kunna ske. 

7.4 Sammanfattande slutsatser 

I Nationell Utvärdering i slöjd (2015) uppgav mellan var fjärde och var femte elev att de 

aldrig arbetade med varken skiss eller matematiska beräkningar. Denna undersökning visar att 

detta skulle kunna gälla för tvådimensionellt skissande på låg- och mellanstadiet samt ev. för 

textilslöjd men att siffran för tredimensionellt skissande troligen är betydligt högre än i NU-

15, oavsett stadie. Här är informanternas uppfattning och observationsresultatet helt 

överensstämmande. Uppfattning och observationer är också i samklang gällande användning 

av matematisk beräkning om det gäller enkel aritmetik, att det används vid allt slöjdarbete. I 

annat fall är det beroende på lärarens förhållningssätt i undervisningen. 

För grundsärskolans elever finns inget krav på matematiska beräkningar. De förväntas dock 

genom matematikundervisningen möta olika begrepp inom t.ex geometri och 

rumsuppfattning, vilket inte alla pedagoger kände till, visar studien.  Genom hög vuxentäthet 

tränas elevens begreppsförmåga i samspelande kommunikation och resonemang under 

pågående slöjdarbete. Även här är det av stor vikt att de undervisande pedagogerna känner till 

de mål som finns i Lgrsä 11 (Skolverket), medvetet använder de olika läroplansmålen i olika 

sammanhang samt med tydlighet hjälper eleverna att förstå de olika kontexter de kan 

användas i, vilket inte alltid var fallet. 
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Både elever med låg respektive hög tilltro till egen förmåga, gagnas av att undervisas av 

lärare med förhållningssättet Pedagog (Hasselskog, 2010), vilka för resonemang om både 

slöjdprocess och samhälle. I detta förhållningssätt kan man tänka sig att även undervisning i 

slöjdens matematik kan få ingå. Genom att få möjlighet att resonera sina tankar med 

omgivningen får man möjlighet till ett fördjupat lärande (Malmer, 2002). Dock var det få 

lärare som tydligt intog detta förhållningssätt. Övriga lärare intog övriga förhållningssätt som 

Hasselskogs (2010) forskning påvisar (Serviceman, Instruktör, Handledare) vilket resulterar 

att de inte ser det som sin uppgift att explicit undervisa i den matematik som ingår i slöjdens 

arbete. I slöjdarbetet används oftast den matematik eleven behärskar, vilket blir elevinitierat, 

och då ligger på ca 3 årskurser under deras faktiska ålder. 

Både observationer men också intervjuer visar också på brister i lärares egen matematiska 

kompetens. Även kunskap om matematiskt innehåll i läroplaner, användning av adekvat 

verbalt matematiskt språk samt slöjdmatematisk didaktik skulle kunna öka för att underlätta 

elevens lärande visar studien. Eftersom studiens resultat pekar på att eleverna inte undervisas i 

hur de ska använda matematik i sin slöjdprocess men ändå förväntas använda det i sitt 

slöjdarbete, blir det för skolans slöjdundervisning ett dilemma. Upptäckten av dessa 

diskrepanser utgör studiens bidrag till redan etablerad forskning. Hur denna diskrepans ska 

minska borde dock ytterligare belysas. 

8. Vidare forskning 
När jag inför min studie sökte litteratur och tidigare forskning, fann jag ingen svensk 

forskning alls som berörde hur elever faktiskt använder sin kunskap i matematik när de 

slöjdar. Några nordiska forskningsprojekt har genomförts med fokus på ämnesövergripande 

arbete i slöjd och matematik, vilket har visat sig ge eleverna mer varaktiga och djupare 

kunskaper i båda ämnena. Då denna undersökning är väldigt liten, skulle definitivt mer 

forskning behövas inom området. De avhandlingar och uppsatser som finns berör 

slöjdområdet handlar om medierande redskap (Johansson, 2002), slöjdlärares förhållningssätt 

(Hasselskog, 2010), lust eller olust (Westerlund, 2015). Några examensarbeten som berör 

integrering mellan slöjd och matematik fanns också att tillgå. Dessa examensarbeten påvisar 

hinder och möjligheter för ämnesintegrering, t.ex. insikt i de olika kursplanerna. I jämförelse 

av timplanen för slöjd, visar det sig att särskolans elever ska ha dubbelt så mycket slöjd som 

andra elever, vilket de inte får med en utbildad slöjdlärare. Jag saknar också forskning på hur 

dessa timmar, utöver schemalagd slöjdtid, används på grundsärskolan.  
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Bilaga 1 Information till lärare 

Till slöjdlärare i Ljungby kommun 

Hej. Får jag komma och observera under lektionstid med fokus på matematik i 

slöjden? 

 
Detta läsår ska jag skriva min magisteruppsats (D-uppsats). Ämnet är ”Hur 

elever använder matematik i slöjdundervisningen”. De metoder jag skulle vilja 

använda är både observationer och intervjuer med dig som lärare samt gärna 

1-2 elever i varje grupp. 

Intervjuerna kan vara enskilt men helst flera samtidigt som fokusgrupp, om vi 

kan hitta gemensamma tider, men jag tänker att lärare är för sig och elever 

för sig. Jag tänker att observationer/intervjuer ska genomföras framför allt 

under hösten. 

Jag kommer att kunna ta lite tid vissa torsdagar, före eller efter lunch, att 

göra observationer. Även efter 13.30 onsdag och fredag är jag 

lektionsfri, och kan efter det komma till skolor i stan.  

 

De klasser det gäller är både textil- och träslöjd i grundskolans åk 6-9. Jag vill göra 2 

observationer/grupp. Jag har också tänkt göra observationer/intervju i särskolans slöjd. 

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att låta mig komma och observera/ 

intervjua dig och ev någon/några elever. Elever och deras vårdnadshavare behöver tillfrågas i 

god tid för både observation och intervju för att godkänna medverkan. Rektor bör informeras 

också. Har du frågor, maila eller så kan vi ta dem vid slöjdlärarträffen nästa vecka. Maila 

gärna om du redan nu ställer dig positiv till medverkan, så kan vi bestämma vidare med tider 

på slöjdlärarträffen. 

 

Tack på förhand. /Marina 
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Bilaga 2 Information till vårdnadshavare 

Hej. Får jag komma och göra klassrumsobservation när ditt barn har slöjd?  

Fokus kommer att vara på hur matematik används i slöjdundervisningen. Jag är 

själv lärare i slöjd/matematik i Ljungby kommun men också student vid 

Linköpings universitet och ska nu skriva magisteruppsats. Jag kommer att 

observera gruppen och inte bara enstaka elever, under minst 2 lektioner men 

skulle också vilja göra en intervju med några elever. Allt deltagande är helt 

frivilligt och helt konfidentiellt d.v.s. inga uppgifter som kan röja vem eleven är, 

kommer att finnas. Materialet kommer bara att användas vid den här 

undersökningen. 

Intervjuerna kan vara enskilt men helst flera elever samtidigt som fokusgrupp. 

Jag tänker att slöjdobservationer och intervjuer ska genomföras framför allt 

under höstterminen. Första gången jag kommer är den 29/9. 

 

För att få genomföra både observationer och intervjuer behöver jag vårdnadshavares 

godkännande. För observation gäller det att alla elever i gruppen har fått ok hemifrån. Enklast 

är om du mailar mig på adress marina.danforth@skola.ljungby.se: Jag/vi godkänner 

medverkan för (ditt barns namn) för klassrumsobservation (av hur matematik används 

under slöjdlektion), samt eventuell intervju.  

Det går också bra att bara godkänna medverkan för observation utan att godkänna medverkan 

av intervju. Senast 29/9 behöver jag få ditt godkännande för att kunna genomföra första 

observationen, men gärna så snart som möjligt.  

 

Vill du inte maila, kan du fylla i talongen nedan och skicka tillbaka till skolan. Är det något 

du undrar, så tveka inte att kontakta mig. Tack på förhand. /Marina Öhman-Danforth 

____klipp här ____________________________________________________________________ 

o Jag/vi godkänner medverkan för barnets namn…………………… för 

klassrumsobservation. 

 

o  Jag/vi godkänner medverkan för barnets namn……………………. för intervju. 

 

Underskrift vårdnadshavare:__________________________________________________________ 

 

 

mailto:marina.danforth@skola.ljungby.se


57 
 

Bilaga 3 

Hej. Får jag komma och göra klassrumsobservation när du har slöjd?  

 
Fokus kommer att vara på hur matematik används i slöjdundervisningen. Jag är själv lärare i 

slöjd/matematik i Ljungby kommun men också student vid Linköpings universitet och ska nu 

skriva magisteruppsats. Jag kommer att observera gruppen och inte enbart dig som elev, under 

minst 2 lektioner. Jag skulle också vilja göra en intervju med några elever. Vill du?  

 

Allt deltagande är helt frivilligt och helt konfidentiellt d.v.s. inga uppgifter som kan röja vem 

du är, kommer att finnas. Materialet kommer bara att användas vid den här undersökningen. 

Intervjuerna kan vara enskilt men helst flera elever samtidigt som fokusgrupp. Jag tänker att 

slöjdobservationer och intervjuer ska genomföras framför allt under höstterminen. Första 

gången jag kommer till er är den 29/9. 

 

För att få genomföra både observationer och intervjuer behöver jag både ditt och 

vårdnadshavares godkännande, därför får du också med ett informationsbrev hem. För 

observation gäller det att alla elever i gruppen också har fått ok hemifrån.  

 

Det går också bra att bara godkänna medverkan för observation utan att vara med på intervju. 

Senast 29/9 behöver jag få ditt godkännande för att kunna genomföra första observationen, 

men gärna så snart som möjligt. Är det något du undrar, så tveka inte att kontakta mig på 

mailen: marina.danforth@skola.ljungby.se: 

Tack på förhand. /Marina Öhman-Danforth 

 

 

 

 

o Jag godkänner medverkan i klassrumsobservation. 

 

o  Jag vill gärna medverka i intervju. 

 

Mitt namn:_______________________________________ klass:___________________________ 

 

mailto:marina.danforth@skola.ljungby.se
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Bilaga 4 Strukturerat observationsschema 

Matematiska ord/begrepp 
 

Elev Lärare 

Matematiska beräkningar hur långt/långa 
    räkna ut, beräkna 
    addera, subtrahera, multiplicera, dividera 
  talspråk plus, minus, gånger, dela med 
      
  

 
  

  Räkneord/antal heltal, decimaltal 
    bråkform, procent 
    udda, jämnt antal 
  

    Måttenhet mm, cm, dm, m 
  

    Begrepp mäta, mått 
    dubbelt, hälften 
    höjd/höga, bredd/breda, längd/långa 
    avstånd 
    omkrets 
    mönster (dekoration, upprepad bild) 
  

    Geometri se från olika håll (rumsuppfattning) 
    sida, kant 
    vinkel, grader 
    radie, diameter 
    area 
    symmetri/symmetrisk 
    geometrisk form (kvadrat, rektangel m fl.) 
  

    Skala skala 
    förstora/förminska 
  

    Tid Datum, vecka 
    för lång, för kort tid 
  

    Lägesord vända, sidan 
    höger, vänster 
    framför, bakom, över, under 
  

    

    Handling mäta 
    skissa/rita 2- el 3 dimensionellt 
    räkna ut/göra matematiska beräkningar 
    rita upprepat mönster 
    rita mönster/mall 
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  rita/klippa sömsmån 
  

    Narrativ/berättande tanke 
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Bilaga 5 Intervjufrågor lärare 

Intervjufrågor lärare 
1. Matematik används på olika sätt i vardagen och även slöjden. Vid vilka tillfällen 

under en slöjdlektion använder eleverna någon form av matematik?  

Är det olika beroende på vilket arbetsområde? Kan du ge exempel på hur matematik 

används då? 

 

2. Gör du ibland matematiska beräkningar, d.v.s. räknar ut något tal, när du har 

slöjdlektion?  

(Genom de fyra räknesätten, diameter/radie, pi, volym etc.) Kan du ge exempel på 

något tal och räknemetod som du brukar använda? 

 

3. Finns det annan matematik som du använder än matematiska beräkningar?  

(geometri, skala, tid, lägesord, algebra etc.) 

 

4. Tänker man på om man använder matematik i slöjden, tror du?  

Är det bra? Varför tror du att det är så? 

 

5. I läroplanen står att man ska använda 2- och 3 dimensionella skisser när man har slöjd.  

Brukar dina elever att göra skisser?  

Vid vilka tillfällen? Är de tvådimensionella eller tredimensionella? Är det viktigt att 

göra skiss?  

 

6. Används matematik på samma sätt i textilslöjd och trä- och metallslöjd?  

Om inte – vad skiljer? Varför skiljer det? 

 

7. Kan du ge exempel på matematiska begrepp (ord)?  

 

8. Vilka matematiska begrepp (ord) används under slöjdlektion?  

 

9. Brukar matematik och slöjd samverka?  

Om inte, tycker du att de ska göra det? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med 

samverkan? 

 

10. Vad tänker du kring ämnena matematik och slöjd?  

 

Fler tankar? 
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Bilaga 6 Intervjufrågor elev 

Intervjufrågor elever 
1. Matematik används på olika sätt i vardagen och även slöjden. Vid vilka tillfällen 

under en slöjdlektion använder du matte? Är det olika beroende på vilket 

arbetsområde? Kan du ge exempel på hur du använder matematik då? 

 

2. Gör du ibland matematiska beräkningar, d.v.s. räknar ut något tal, när du har 

slöjdlektion? (Genom de fyra räknesätten, diameter/radie, pi, volym etc.) Ge exempel 

på något tal och räknemetod som du brukar använda? 

3. Finns det annan matematik som du använder än matematiska beräkningar?  

(geometri, skala, tid, lägesord, algebra etc.) 

 

4. Tänker man på om man använder matematik i slöjden, tror du? Varför tror du att 

det är så? 

 

5. I läroplanen står att man ska använda 2- och 3 dimensionella skisser när man har slöjd.  

Brukar du göra skisser? Vid vilka tillfällen? Är de tvådimensionella eller 

tredimensionella? Är det viktigt att göra skiss? 

 

6. Använder du matematik på samma sätt i textilslöjd och trä- och metallslöjd? Om 

inte – vad skiljer? Varför skiljer det? 

 

7. Kan du ge exempel på matematiska begrepp (ord)?  

 

8. Vilka matematiska begrepp (ord) använder du när du har slöjdlektion?  

 

9. Brukar matematik och slöjd samverka? Om inte, tycker du att de ska göra det? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns med det? 

 

10. Vad anser du om ämnet matematik? Vad i matte är roligt/tråkigt, t.ex geometri, 

algebra? Är du duktig på matte, tycker du?  

 

11. Vad anser du om ämnet slöjd? Vad i slöjd är roligt/tråkigt tex olika material, 

maskiner, för hand? Är du duktig i slöjden, tycker du?  

Fler tankar? 
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Bilaga 7 Slöjdspecifika begrepp 

Slöjdspecifika begrepp 

Eftersom detta arbete avser att fokusera på hur matematik och matematikbegrepp används i 

slöjd, är de slöjdspecifika begrepp som används i huvudsak riktade mot olika tekniker och 

verktyg, dock förekommer vissa återkommande processbegrepp. Jag anger här några av de 

slöjdspecifika begrepp som jag använder i detta arbete, i bokstavsordning. 

Applikation  När en bild av annat tyg sys på ett tyg. 

Bandsåg  Såg som eleverna inte använder, bara läraren. 

Borr  För att borra hål, används olika tjocklekar.  

Distans  T.ex en liten träkloss för att få lika avstånd mellan lister/brädor 

  eller i textilslöjden för mäta mot och att göra ett arbete lika brett 

hela vägen, t.ex vid virkad rektangel. 

Geringssåg  Såg i ställning som går att ställa in i 45◦ vinkel. 

Kant-i-kant  Ord som används både i trä- och metallslöjd och i textilslöjd.  

bitarna av trä eller tyg ligger precis jämte varandra, eller 

pressarfotens ytterkan följer tygkanten. 

Korsstygn  En broderiteknik där rutmönster överförs på håltyg (aida). 

Pressarfot  Del på symaskinen.  

Sågmån  Avståndet utanför den egentliga såglinjen. 

Sömsmån  Avståndet från sömmen till tygkanten.  

Räta mot räta  Tygerna läggs med de fina sidorna mot varandra när de sys ihop, 

för att få sömsmånen på insidan av arbetet. 

Symaskinsinställningar Symaskinen ställs in med stygnlängd och stygnbredd i mm. 

Stickning  En garnteknik. 

Tovning  Teknik där man jobbar ihop ullfibrer med varm vatten och såpa. 

Virkning  En garnteknik. 

 

 


