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Abstract 
In this study we try to find answers on how a practical demonstration, performed by a 
teacher, can be conducted in both effective and pedagogic ways. We also explore the 
transition from a teacher lead period to a period defined by practical work and understanding 
performed by pupils. The subject studied is the swedish sloyd, but we think the challenges are 
mainly the same in any school subject. 
Through research on literature in areas such as rhetorics, leadership and pedagogy we 
contrast different aspects on the subject with surveys conducted on pupils and interviews with 
both pupils and teachers. 
From empirics we conclude that different aspects play important roles in succeeding with 
bringing a sloyd demonstration into individual pupil knowledge. The teacher’s capacity in 
preparation and enthralling an audience as well as his or her empathy and knowledge of the 
mental constitution of the class all play a part. It is also important how well the teacher gives 
individualized feedback, when pupils start working or no longer do work due to various 
reasons. Practical factors such as hour of the day and whether the pupils are alert or hungry 
also do contribute.  
Bringing a demonstration from a dull experience into engaged pupil work is a challenging, 
complex and enjoyable part of a lesson. It may be crucial to the pupil’s future effort making 
and understanding.  
 
 
Keywords: sloyd, demonstration, learning, smooth transition, understanding, VAK,  
visual, auditory, kinesthetic, learning style, learning strategies, rhetoric, leadership 
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Sammanfattning 
I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett 
pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till 
den stund som utmärks av individuellt elevarbete. Skolämnet som studien utgår ifrån är slöjd 
men vi tror att de utmaningar och resultat som framkommer kan appliceras även på andra 
skolämnen. 
Från svar på enkäter riktade till elever och intervjuer utförda med både lärare och elever 
framkommer att ett flertal aspekter spelar in för ett framgångsrikt lärande knutet till 
demonstrationer. Lärarens kapacitet och förmåga att både förbereda och framföra något är 
viktig. Samtidigt spelar lärarens kontakt med och kunskap om, både grupp och individ, roll. 
Återkoppling till elever bör ske med fokus på det som utförts och som eleven kan påverka. 
Även faktorer av mer praktiska slag påverkar, som vid vilken tid på dagen lektionen pågår 
och om eleverna då är pigga eller ofokuserade. 
Att få demonstrationen och det efterkommande elevarbetet att vara en lärorik stund istället för 
något tråkigt är en utmanande, komplex och rolig del av läraryrket. Att lyckas med det kan 
vara avgörande för elevernas förståelse och lust att engagera sig i ämnet. 
 
 
Nyckelord: slöjd, demonstration, inlärning, genomgång, övergång, förståelse, VAK, visuell, 
auditiv, kinestetisk, inlärningsstil, lärstrategier, retorik, ledarskap 
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Inledning 
Denna uppsats är skriven av Emil Persson och Morgan Mattisson vid Linköpings universitet. 

Samtidigt med våra studier arbetar vi båda sedan några år som slöjdlärare i grundskolan med 

inriktning trä och metall.  

      Vår utgångspunkt är att lärare arbetar med hur de ska kunna inspirera och instruera elever 

på ett effektivt och pedagogiskt sätt, samtidigt som eleverna befinner sig på olika kognitiva 

nivåer och därmed har skilda förutsättningar att förstå instruktioner samt inhämta kunskap. 

Lärares mål är att eleverna via eget arbete ska transformera det förmedlade till egna 

erfarenheter och kunskap. Då slöjd är det ämne vi undervisar i och engageras av, fokuserar 

studien på faktorer som i många fall är specifika för slöjdämnet. Vår ambition är dock att 

även pedagoger inom andra ämnen och skolformer ska kunna dra nytta av våra slutsatser. 

      Vi har delat in vår studie i två delar. I den första delen undersöker vi 

informationsöverföring från lärare till elever. Den andra delen behandlar hur eleverna 

uppfattar och drar nytta av det som läraren förmedlat. Vi undersöker både lärares och elevers 

upplevda perspektiv. 

      Som slöjdlärare har vi upplevt att elever har svårt att ta till sig demonstrationer fullt ut. Vi 

skulle vilja hitta ett sätt att förbättra detta och därmed utöka vår pedagogiska verktygslåda för 

att få fler elever att uppskatta och dra nytta av slöjddemonstrationer. Slöjdämnets 

kombination av praktik och teori upplever vi skiljer sig från flera andra ämnen eleverna möter 

under skoltiden. I slöjden finns ett starkt element av att kunna tillgodogöra sig instruktioner i 

flera steg, där varje steg i sig kan utföras på flera sätt. Eleven förväntas från lärarens 

perspektiv kunna utföra och härma ofta komplexa flerstegsmoment.  

      Vi är medvetna om att demonstrationen som pedagogiskt redskap är en av flera möjliga 

vägar att bedriva slöjdundervisning på. Vi upplever dock att slöjddemonstrationer är ett 

fantastiskt verktyg, som kan inspirera elever och öka deras motivation att förstå komplexa 

praktiska göranden. Vi anser också att demonstrationer är utmanande och stimulerande att 

utföra och att de ständigt kan förbättras. Samtidigt som vi vill undersöka vilka faktorer som 

spelar roll för att en demonstration ska bli så bra som möjligt, sett från elevens 

inlärningsperspektiv, vill vi även utforska för- och nackdelar med undervisningsformen som 

sådan.  
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Avgränsningar 

Vi har begränsat vår studie till slöjddemonstrationer utförda av lärare i realtid. Därmed ligger 

kommunikation via exempelvis instruktionsfilm, digitala verktyg och skrivna instruktioner 

utanför vår studie.  

      Gällande den första delstudien, som fokuserar på själva demonstrationen, har vi begränsat 

oss till empiri från elever utifrån en enkät, även om vi förstås är väl medvetna om att även 

lärare har intressanta erfarenheter inom området. 

      Då motivation är ett stort ämne i sig, har vi i delstudie II valt att inte gå djupare in på 

detta, utan nöjer oss med en kort beskrivning i ett kapitel som även översiktligt behandlar 

konfluent lärande, då dessa ämnen till viss del berör samma begrepp. 

 

Centrala begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) definieras ordet demonstration primärt som en åskådlig 

förevisning och förklaring av föremål e.d. el. av praktisk metod.  

      Genomgående i studien använder vi begreppet demonstration för att definiera en praktisk 

genomgång av ett eller flera arbetsmoment vid undervisning av en elevgrupp  i slöjd. 1

Demonstrationen kan även syfta till att introducera ett nytt arbetsområde för elevgruppen där 

t.ex. inspirationsmaterial eller redskap presenteras i kombination med skriftlig eller muntlig 

information. 

  

1 I slöjdämnet undervisas elever i halvklass, vanligtvis upp till 16 elever. 
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Syfte och frågeställningar 
Genom att dela upp studien vill vi undersöka både slöjddemonstrationen, som domineras av 

läraren och där eleverna agerar åhörare, samt den del som följer därpå, då eleverna förväntas 

agera utifrån det som förevisats eller beskrivits. 

     Syftet med studien är att få ökad vetskap om elevers uppfattning vad gäller olika faktorers  2

inverkan på lärarledda slöjddemonstrationer. Vi vill även studera hur elever upplever 

lärarledda slöjddemonstrationer samt vilken typ av hjälp och stöd de anser att de behöver vid 

övergången mellan lärarens information och det egna arbetet.  

      Utifrån perspektiven hos ett urval elever och lärare försöker vi finna svar. Vi formulerar 

här våra frågeställningar kopplade till vardera delstudie. 

Delstudie I - frågeställningar 

● Hur ser elever på den praktiska demonstrationens förutsättningar utifrån gruppstorlek 

och tidsfaktorer samt arbetsform och innehåll?  

● Hur ser elever på vilka faktorer som gynnar eller missgynnar deras förståelse och 

inlärning vid en lärarledd demonstration i slöjd?  

● Hur upplever elever att deras intresse upprätthålls under en demonstration? 

Delstudie II - frågeställningar 
● Hur beskriver elever sina erfarenheter av att påbörja eller fortsätta sitt arbete efter en 

demonstration? 

● Vilken sorts hjälp och stöd upplever elever och lärare är gynnande för lärandet under 

och efter en demonstration? 

● Hur upplever lärare att de behöver agera för att elever ska kunna påbörja sitt arbete 

utifrån lärarens information? 

 

 

 

2 Med förutsättningar menar vi t.ex. gruppstorlek och tidsfaktorer samt arbetsform och innehåll. 
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Litteratur och tidigare forskning 
Då vi närmat oss den litteratur, som är kopplad till våra frågeställningar, har vi funnit 

relevanta nationella och internationella texter både inom vetenskapligt granskade skrifter och 

populärvetenskaplig litteratur. Våra källor härrör från forskning kring slöjdundervisning, 

ledarskap, retorik och inlärning. Vi har också använt oss av litteratur som behandlar hur 

människor påverkas av avbrott i sitt arbete, vilket är något som elever utsätts för, då lärare 

bryter elevernas egna arbeten för gemensamma demonstrationer. 

      Vad gäller studier kopplade till det som sker vid övergången från demonstrationen till 

elevens eget arbete, har vi funnit litteratur som t.ex. rör metalärande  och lärstilar. Vi tar även 3

upp forskning som behandlar de olika sätt en lärare bemöter elever på i lärandesituationer. 

      Avsnitten i detta kapitel inleds med en förklarande ingress och genomgående används 

även belysande citat tagna från våra enkätsvar och intervjuer. Varje avsnitt avslutas även med 

en kort sammanfattning. 

Att planera för förståelse 

I detta avsnitt kommer vi att beröra förberedelser och vad man som lärare behöver tänka på 

inför en lektion. 

“Jag fattar ingenting, typ” - Elev 

 

Christer Stensmo (2008), som verkat som docent i pedagogik vid Uppsala universitet, skriver 

om olika ledaruppgifter i form av kontroll, motivation, gruppering, individualisering och 

planering, där planering är den del som är viktigast och som håller samman de övriga som 

navet i ett hjul. 

      Skolverket (2017) beskriver de didaktiska frågorna: vad, hur och varför på ett ingående 

sätt. Didaktik är ett begrepp som härstammar från grekiskans didáskein och har betydelsen 

undervisa, lära ut och analysera. Det vedertagna svenska ordet didaktik har betydelsen 

“undervisa”, “lära” och “att tillägna sig”. Tanken är att lärare ska ställa dessa frågor till sig 

själva i planeringen av sin undervisning för att kunna avgöra validiteten i undervisningen. 

Den didaktiska triangeln beskrivs också den av Skolverket som ett hjälpmedel i förklarandet 

3 Metalärande betyder förenklat att lära sig hur man lär sig (Stensmo, 2008). 
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av undervisning och lärande. I triangeln återfinns de tre hörnstenarna innehållet, läraren och 

eleven och relationerna dem emellan. Det klargörs också att undervisning är mycket 

komplext, när man utgår ifrån de didaktiska frågorna. 

      Det är inte svårt att se likheterna med de didaktiska frågorna, när Marcus Samuelsson 

(2017), leg. lärare i slöjd och docent i pedagogik vid Högskolan Väst, skriver om vilka frågor 

som är viktiga att tänka på vid planering av undervisning innehållande instruktioner. Dessa är 

följande: 

När? Hur? Var? Vad? Vem? Varför? 

Det är viktigt att tänka på hur instruktioner ges, eftersom de annars kan få motsatt effekt. Om 

man tänker igenom punkterna ovan noggrant och levererar instruktioner till eleverna på ett 

lugnt och tydligt sätt, skingrar de oro och förbereder också eleverna på lektionens 

fortsättning.  

      I boken Fyrtio minuter, hundratals beslut, beskriver John Steinberg (2017), fil. dr. i 

pedagogik, delvis samma faktorer, men kallar dem spelregler för en lektionsaktivitet. 

Författaren definierar olika grupper av elever som mogna, omogna eller någonstans 

däremellan. Han syftar på elevernas vana vid pedagogens rutiner, vilka regler som behöver 

respekteras och hur t.ex. talutrymme fördelas. 

      Aktiviteten behöver en definierad plats och ju omognare gruppen är, desto närmare 

behöver eleverna knytas till pedagogen. Tiden behöver definieras för eleverna, d.v.s. hur 

länge demonstrationen kommer att pågå. Rådet är här att hålla sig till ett kort format, speciellt 

med omogna grupper. Som tredje regel beskrivs pedagogens förväntan på eleverna. Eleverna 

behöver få veta vad de förväntas göra efter demonstrationen. 

Steinberg beskriver även tre till synes enkla delar, som en planering behöver utgå ifrån:  

 

● Hjärtat - hur nås elevernas hjärtan och hur får man dem engagerade av innehållet? 

● Hjärnan - hur får pedagogen informationen att nå fram till och stanna i elevernas 

hjärnor? 

● Händerna - hur kan eleverna tillämpa information och utföra moment med händerna, 

så att kunskapen inte endast stannar i huvudet? 
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Författaren beskriver en motsättning mellan dagens målstyrda skola, där hjärnan har stort 

fokus och menar, att det är viktigt att först vinna elevernas hjärtan och engagemang. 

      Sammantaget behöver en lärare fundera över ett antal olika aspekter för att få med sig 

eleverna under lektionens olika faser.  

Att behålla elevernas uppmärksamhet  
I denna del behandlar vi hur elevernas uppmärksamhet kan bibehållas genom retoriska knep 

samt hur åhörares lyssnande fungerar enligt forskning. 

 

“Ska vi inte börja snart?” - Elev 

 

I boken Lärarens retorik beskriver Hans Gunnarson (2012), universitetsadjunkt i retorik vid 

högskolan i Halmstad, vad en god retoriker behöver tänka på för att nå fram till sina åhörare. 

Är eleverna redo att lyssna? Hur kan deras koncentration upprätthållas? I början av en lektion 

är det vanligt att eleverna har med sig alla möjliga känslor från t.ex. en föregående rast. 

Elever kan komma för sent och kliva rakt in i en demonstration. Det gäller för läraren att 

försöka styra gruppens uppmärksamhet till det som ska avhandlas och låta störande moment 

få så lite uppmärksamhet som möjligt. 

      Vidare beskrivs att hjärnan arbetar sekventiellt; den kan bara fokusera på en sak i taget. 

Detta kan behöva förklaras för eleverna, så att de förstår att de behöver koncentrera sig på 

vad som sägs och görs. Behöver en elev hålla uppmärksamhet på flera saker samtidigt, 

minskar förståelsen drastiskt.  

      En för läraren intressant aspekt på lyssnande lyfts fram: hjärnans överkapacitet. Den 

processar information mycket snabbare än vad någon kan tala. Det innebär att lyssnaren 

lyssnar tills den har en bild av vad talet handlar om och varthän det bär. Därefter får hjärnan 

lite ledig tid, då den tänker på annat. När uppmärksamheten åter riktas mot talet, kan 

lyssnaren ha tappat bort sig och missar sammanhanget. Detta i sin tur kan leda till att 

lyssnandet upphör helt. 

      För att få lyssnaren att behålla uppmärksamheten kan pedagogen använda knepet att 

stoppa in överraskningsmoment i talet, t.ex. plocka fram en kaninlort ur fickan och placera på 

bordet framför sig. En stund senare kommer ytterligare en lort, osv. Presentationen behöver 
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med jämna mellanrum, likt en film eller en berättelse, varieras i tempo och ha små 

cliffhangers som fångar publiken. 

      Gunnarson menar också att talet behöver ha en i förväg presenterad ordning, där delarna 

som kommer att behandlas under den kommande sessionen beskrivs. Dessutom varnas för 

långa tal; det största hindret för att elever ska lära sig något är att läraren pratar för mycket. 

      Läraren behöver alltså använda sig av knep, vara lyhörd och kunna improvisera för att få 

en grupp elever att förstå och ta emot ett budskap. Dessutom behöver läraren veta när det är 

dags att sluta prata. 

Samspelet mellan görande, lärande och förståelse 

I denna del lyfter vi fram historiskt tidiga tankar om hur lärandet är kopplat till utförande och, 

i förlängningen, befästande av kunskap och vetande. 

 

“När jag hör tröttnar jag men när jag jobbar är det kul, då fattar jag mer” - Elev 

 

För att bli bra på någonting krävs långvarig praktisk träning, ett handlande som befinner sig i 

en oändlig kedja bestående av delarna avsikt, planering, handling, reflektion, bedömning och 

resultat. Denna pedagogiska tanke har beskrivits av den amerikanske filosofen, psykologen 

och pedagogen John Dewey (Sundgren, 2011). Många refererar till Deweys tanke som 

“Learning by doing”. Dewey beskrev dock detta ursprungligen något mer utvecklat: 

 

“... the pupil learns to know by doing, and to do by knowing” (Dewey, 1889, s. 255) 

 

Redan ca 400 år innan Dewey, skrev den kinesiske statsmannen och filosofen Wang 

Yangming (1472-1579) om förhållandet mellan kunskap, vetande och görande: 

 

“There never have been people who know but do not act. Those who ‘know’ but do not act 

simply do not yet know” (Tiwald & Van Norden, 2014, s. 267) 

 

Dewey och Yangming beskriver en väg till lärande, som tillämpas framförallt på högre nivåer 

av hantverksutbildningar, där det finns mycket tid att tillgå för lärandet. Dewey menade att 
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människan är en aktiv, sökande varelse, som under aktiviteten är sig själv och då också 

reflekterar över vad som görs och varför. 

      Som synes har tankar om förhållandet mellan görande, vetande och förståelse diskuterats 

under lång tid. 

Att lära genom iakttagelse och gemenskap 

Deweys tankar, som beskrivits ovan, är även idag aktuella inom pedagogisk litteratur och har 

påverkat den forskning vi presenterar i denna del. 

 

“Det blir en slags gemenskap här i slöjden, vi jobbar tillsammans” - Elev 

  

I sin licentiatavhandling i pedagogiskt arbete använder sig universitetsadjunkt Jarl Cederblad 

(2007) av begreppet “Learning by observation”, inspirerat av Deweys idéer. Cederblad 

undersöker hur och om elever lär sig genom att iaktta och därefter själva erfara via handling. 

Cederblad, som har mer än fyrtio års erfarenhet av slöjdundervisning, menar att det är vanligt 

förekommande att elever förevisas arbetsmoment i grupp. Det är ett rationellt och 

tidseffektivt sätt att försöka förmedla hur något utförs, snarare än att pedagogiken har en 

vetenskapligt bevisad framgång. Författaren hade år 2007 inte funnit någon forskning, som 

visar på hur effektiv observation är vid inlärning. 

      Vi har läst författarens avhandling på jakt efter faktorer som kan påverka en 

demonstration. Vad gäller demonstrationers verkningsgrad påpekas att många elever kanske 

inte ens kan se det förevisade, eftersom andra elever kan stå i vägen. Trots detta fortsätter 

läraren, väl medveten om att individuella instruktioner ändå behöver ges vid ett senare 

tillfälle. Vidare beskriver han erfarenheten att en slöjdhandling i flera moment ofta är väldigt 

svår och omständig att förmedla i endast ord. När den ordrika förklaringen kommit till sitt 

slut har publiken sedan länge tröttnat och glömt vad som pratades om i början. Just därför 

fyller demonstrationen ett syfte; det talade ordet kombineras med den samtidigt utförda 

handlingen. Hur mycket som når fram till eleverna beror på många faktorer, t.ex. om 

“scenen” är väl upplyst och om alla elever har en bra åskådningsvinkel. 

      Att demonstrationer förekommer inom slöjd förklaras också genom att slöjden, till 

skillnad från andra, mer teoretiska ämnen, inte har någon eller endast lite studielitteratur för 
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elever att stödja sig på. Problem eller metodlösningar finns sällan nedtecknade i metodisk 

litteratur, utan kunskaperna förmedlas i huvudsak genom muntlig tradition från en kunnig 

person till en okunnig. Cederblads ambitioner med slöjddemonstrationen är att: 

 

… eleverna skall förstå hur ett hantverksmoment kan utföras och sedan kunna göra 

det själv. Ett motiv är att eleverna skall ha möjlighet att lyckas genomföra momentet 

direkt efter demonstrationen. Jag upplever att det är viktigt för att de skall känna sig 

motiverade att fortsätta träna. De skall dels få en del fakta som presenteras så att det 

skapar förståelse för momentet, dels en tydlig beskrivning av färdigheten. Genom 

egen övning uppnås förhoppningsvis så småningom förtrogenhet med momentet, som 

gör att eleven kan använda det i sin repertoar av möjliga handlingsvägar.  

(Cederblad, 2007, s. 5) 

 

Inom slöjdforskning talas det ofta om den s.k. “tysta kunskapen”, det vill säga ett kunnande 

som inte kan eller har verbaliserats. Cederblad har under sin tid som lärarutbildare i trä- och 

metallslöjd noterat att demonstrationer ibland har partier som är ordlösa och “tysta”, vilket 

kan bero på att uttryck saknas eller kanske inte finns för det som utförs i repertoaren hos den 

som lär ut. I ett elevsammanhang blir det en utmaning att förmedla denna kunskap, som 

ibland saknar vedertagna ord. Då slöjdspecifika begrepp förmedlas, behöver detta göras på 

elevernas nivå, så att innebörden förstås. 

      Utan att gå djupare in på olika slags sätt att lära hantverk, kan den s.k. mästarläran, som 

Cederblad refererar till, tas som exempel. En lärling lär via att under lång tid invigas i miljö, 

rutiner och successivt mer avancerade sysslor initierade av en mästare. Cederblad menar att 

slöjdundervisningen i skolan till viss del kan liknas vid mästarläran, då eleverna har tillgång 

till en lärare som, även om hen inte är en mästare, i alla fall behärskar de flesta problem som 

eleverna ställs inför.  

      Kajsa Borg har som textillärare, slöjdlärarutbildare, författare, forskare och docent arbetat 

med slöjd ur olika perspektiv under ca 50 års tid och dessutom varit med om att skapa 

slöjdämnets kursplan till Lgr 11 . Även Borg (2001) menar att slöjdsalen och samvaron med 4

andra elever och läraren i denna miljö gradvis, genom egna erfarenheter och ökade 

4 Lgr 11 är läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, upprättad av 
Skolverket 2011. 
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kunskaper, ger eleverna tillhörighet till en gemenskap som kan liknas vid en yrkesgemenskap 

eller ett skrå, som mästarläran genom århundraden förmedlats inom. Cederblad (2007) anser 

att det förmedlade, t.ex. under en demonstration, sker dels i form av direkta råd och 

berättelser och dels i form av kroppslig gestaltning, där flera sinnen aktiveras både för den 

som förmedlar och den som uppfattar budskapet. 

      Sammanfattningsvis visar denna del att lärande består av observation och eget handlande 

i kombination, en blandning av ord, iakttagande och handling. Att befinna sig i en gemensam 

kontext och att flera sinnen aktiveras simultant finns med som viktiga ingredienser.  

Att lära genom olika sinnen och personlighetsdrag 

I denna del berör vi vikten av att elever behöver använda flera olika sinnen för att ta till sig 

processer och kunskap, samtidigt som de har olika personligheter och tar sig framåt på vitt 

skilda sätt i sitt lärande. 

 

“Jag vill börja jobba direkt - det är liksom att bilden är i huvudet,  

jag behöver inte rita den” - Elev 

 

Man bör i demonstrationen inkludera element som tilltalar tre olika lärstilar (Samuelsson, 

2017). Dessa benämns VAK, dvs. Visuellt, Auditivt och Kinestetiskt/taktilt inlärningssätt 

(Stensmo, 2008). Visuellt inlärningssätt innebär att man lär sig bäst genom att använda synen, 

t.ex. se på bilder eller läsa en text. Om man lär bäst genom att lyssna, t.ex. på en föreläsning, 

ett samtal eller musik, är man en auditiv person, och om man har ett behov av att vara i 

rörelse, röra vid saker eller prova på något rent fysiskt, har man ett kinestetiskt/taktilt 

inlärningssätt. Den vanligaste inlärningsstilen bland barn och ungdomar är kinestetisk (37%). 

Om man inte har med dessa tre olika element i undervisningen, innebär det att alla elever inte 

kan ta till sig informationen eller kunskapen på bästa sätt. 

      Utöver dessa tre aspekter på inlärningsstil, finns det ytterligare sätt att se på inlärning. 

Den brittiske utbildningspsykologen Noel Entwistle (1981) har uppmärksammat två sätt, 

impulsiv respektive reflekterande lärstil. Den som lär på ett impulsivt sätt, fokuserar på 

hastighet. Eleven vill bli klar med uppgiften snabbt, men gör följaktligen också många fel i 

sitt arbete. Inlärningssättet resulterar dock i att eleven erfar mycket genom sitt arbete. Eleven 
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som lär sig genom den reflekterande stilen, har sitt fokus på noggrannhet. Denna elev gör 

sällan fel, men har låg arbetshastighet. 

      Vi har här beskrivit olika lärstilar och sett att inlärningen påverkas av både sinnen och 

personlighetsdrag.  

Att skapa intresse och förklara uppgiftens innebörd påverkar 
inlärningen 
Här beskriver vi viktiga aspekter gällande kommunicerandet av kunskap till eleverna. Att 

göra undervisningen tilltalande och intressant är avgörande för inlärningen. 

 

“Du förklarar bra och visar hur man på ett enkelt sätt kan utföra uppgiften samtidigt som du 

har lite humor så man inte blir uttråkad” - Elev 

 

Samuelsson (2017) skriver om den skickliga lärarens lärarskap och vilka faktorer som ingår i 

detta, nämligen: 

● läraren förklarar väl 

● läraren erbjuder individualiserad undervisning 

● läraren skapar intresse 

● läraren varierar sin undervisning 

 
I Samuelssons text beskrivs en skicklig matematiklärare, vars undervisning gjorde att 

eleverna längtade tillbaka till hans lektioner. Det som eleverna upplevde som positivt var 

hans sätt att undervisa. Läraren satte undervisningen i sitt ämne främst. Istället för att följa 

modellen där man eftersträvar ordning och reda framför lärande, uppnådde han ordning och 

reda under lektionerna genom sin skickligt genomförda undervisning. Samuelsson beskriver 

att det inte fanns någon anledning för eleverna att störa eller förstöra lektionerna; de var så 

upptagna av att ta del av matematiklärarens kunskaper. 

      Daniel T. Willingham (2018), professor i kognitiv psykologi vid universitetet i Virginia, 

USA, varnar för att försöka koppla uppgiften till elevens intresse. Han menar att uppgiftens 

syfte eventuellt hamnar i skuggan av själva intresset. Eleven kommer troligtvis att börja tänka 

på sitt intresse och inte fokusera på uppgiften och vad det var tänkt att vederbörande skulle 

lära sig.  
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      Det känslomässiga bandet mellan elev och lärare är direkt avgörande för elevens lärande, 

menar Willingham. Han beskriver också två faktorer, som är viktiga om man vill bli en bra 

lärare. Dessa faktorer är, att vara trevlig och att lektionerna är välplanerade. Det räcker inte 

med att bara vara trevlig eller att bara vara välplanerad. Om eleverna inte tycker att läraren är 

trevlig, spelar det ingen roll att lektionerna är välplanerade. Det är genom bra planering av 

lektionsinnehållet som eleverna förstår hur saker är kopplade till varandra och de kommer då 

också ihåg innehållet bättre. Enligt Willingham upplever elever, att det är de lärare som “gör 

saker intressanta” som är de bra lärarna. Istället för att låta uppgiften styras av elevens 

intresse, styrs elevens intresse på så sätt till uppgiften. Dessa tankar från Willingham belyser 

punkten läraren skapar intresse, som Samuelsson listar som en del i den skickliga lärarens 

lärarskap.  

      Willingham menar att det är högst väsentligt att eleverna tänker på innebörden av 

uppgiften, då nittiofem procent av vad eleverna lär sig i skolan har med innebörd att göra. För 

att den avsedda kunskapen ska fastna i elevernas minne, borde läraren därför försöka rikta 

elevernas uppmärksamhet mot uppgiftens betydelse.  

Om exempelvis ett mynt används i undervisningen, måste läraren tydliggöra om tanken är att 

eleverna ska minnas hur myntet såg ut eller om de förväntas veta dess värde? Om de 

fokuserar på myntets värde, kan de ha sett väldigt många mynt utan att för den sakens skull 

komma ihåg exakt hur myntet såg ut.  

      Utöver det självklara, att eleven behöver koncentrera sig på uppgiften, menar Willingham 

att  upprepning och känslomässig reaktion är faktorer som förbättrar lärandet. Genom att 

upprepa något tillräckligt många gånger minns eleverna det bättre, men detta är ingen garanti 

för lärande. Viljan att lära sig avgör inte heller exakt vad vi lär oss. En känslomässig reaktion 

hjälper människor att minnas. Ett bröllop, en begravning eller någon annan händelse, som vi 

upplever som positiv eller negativ, skapar en känslomässig reaktion och förstärker därmed 

minnet.  

      Willingham (2018) och Samuelsson (2017) har båda insett vikten av att i undervisningen 

skapa intresse hos eleverna. Att synliggöra uppgiftens syfte och att koppla uppgiften till en 

känslomässig reaktion anses av Willingham också vara avgörande för effektiv inlärning.  
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Effekter av avbrutet arbete 
I kommande stycke beskriver vi hur avbrott påverkar individers arbete. Detta är relevant för 

vår studie, då avbrott i undervisningen sker varje vecka och då måste vi kunna förstå och 

möta eleverna i detta. 

 
“Om man har genomgång mitt i lektionen så tappar man bort sig och  

då är det svårt att fortsätta.” - Elev 
 
 
Vid de tillfällen då elever, på lärarens uppmaning, samlas för en gemensam demonstration, 

vid en i förväg oannonserad tidpunkt, avbryts eleverna i sitt pågående arbete. Dessa 

oplanerade demonstrationer grundar sig ofta i att en eller flera elever för stunden befinner sig 

vid ett knepigt arbetsmoment, som läraren tycker hela gruppen bör uppmärksammas på. 

Forskning visar att människor som avbryts i ett pågående arbete får svårt att återuppta sitt 

arbete direkt då arbetet åter startar.  

      I en studie utförd av forskarna Chris Parnin och Spencer Rugaber vid Georgias Tekniska 

Institut (2009) studerades programmerares reaktioner på avbrott i arbetet. I studien 

framkommer att det tar tid att återkomma i effektivt arbete. Författarna diskuterar två slags 

fördröjningar kopplade till det uppkomna avbrottet: Interruption lag [vår översättning: 

avbrottseftersläpning] och resumption lag [vår översättning: återupptagande eftersläpning]. 

Avbrottseftersläpningen uppkom hos programmerarna, då de mentalt ställde om till avbrottet 

och avslutade vad de hade för hand. De skapade då en slags mental modell av var de befann 

sig, för att senare kunna återkomma till denna punkt i arbetet. Den återupptagande 

eftersläpningen, som är tidsmässigt längre, är den tid det tar för programmeraren att 

återkomma i arbetet. 

      I en studie utförd av Zijlstra, Roe & Leonova (1999) hävdade författarna, att avbrutet 

arbete inte ledde till märkbart försämrad kvalitet på arbetet. Däremot orsakade avbrottet stress 

och negativa känslor. Det visade sig att den förlorade tiden för avbrottet kompenserades med 

ett ökat arbetstempo med högre effektivitet. I studien utfördes arbete i kontorsmiljö av vuxna 

människor, vilket inte är helt jämförbart med arbete i en slöjdsal utfört av elever.  

Om läraren behöver bryta en pågående lektion för en demonstration, behöver fördelarna 

vägas mot nackdelarna. Samuelsson (2017) menar att avbrott inte är att föredra, då eleverna 
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har svårare att ta till sig informationen som ges under ett avbrott. Han skriver fortsatt att 

eleverna då behöver hjälp med att avsluta det moment de arbetar med för stunden, att bli 

mottagliga för ny information och efter demonstrationen att starta upp sitt arbete igen, vilket 

även Zijlstra et al. (1999) visade på.  

      Våra källor säger att avbrott i ett arbete inte är fördelaktigt. Eftersläpningar av olika slag 

visar dock inte på någon stor förlust i kvalitet, men orsakar negativa känslor och stress. 

Dessutom behöver eleven mer stöd i sitt arbete i samband med avbrottet. 

Synliggörandet av lärandeprocessen 

Om läraren vill att eleverna ska få insikt i sitt lärande, kan olika lärstrategier synliggöras. 

Målet med att använda en lärstrategi är att få en individ att själv förstå hur vederbörande lär 

sig. Nedan beskriver vi ett par exempel på lärstrategier. 

 

“Det är bra om man har en bra lärare som känner en och  

som vet hur man jobbar och lär sig och sånt.  

De vet hur man vill ha det förklarat för en.” - Elev 

 

Stensmo (2008) skriver om lärandeprocessen och några olika faktorer som är avgörande för 

att lärande ska kunna ske. När en människa lär sig något, sker en förändring i t.ex. beteende, 

attityd eller kunnande. Begrepp som metalärande och konfluent lärande är exempel på olika 

lärstrategier.  

Metalärande som lärstrategi 
Stensmo beskriver metalärande som ett sätt att förstå och således lära sig hur man själv 

tänker och lär - att lära sig hur man lär sig. Metakognition är en term som är synonym med 

metalärande. Metakognition används ofta i pedagogisk psykologi och förklaringen lyder - 

reflektion över det egna tänkandet. Stensmo menar att det finns åtminstone två olika aspekter 

på metalärande. Den första är procedurkunskap, vilken sammanfattas som att man vet vad 

som ska göras och hur det ska göras. För att detta ska vara möjligt, behöver man ha kunskap 

om vilka resurser, färdigheter samt strategier som behövs för att genomföra ett projekt på ett 

effektivt sätt. Den andra aspekten på metalärande är kunskap om fullföljandet av en uppgift, 
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d.v.s. att man är medveten om när man har förstått, när man är klar och hur man kan fortsätta 

sitt arbete.  

“Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting, 

är det bäst att lära det att lära sig själv.” 

Brooks Adams, 1879 (Gärdenfors, 2010, s. 116) 

 

En person som är medveten om sitt metalärande kan observera sitt tänkande och då också få 

kontroll över både tänkandet och sin problemlösningsförmåga.  

      Forskaren och lärarutbildaren Frank K. Lester (1996) menar att elever behöver träna på 

problemlösning för att kunna lösa mer komplexa problem i framtiden. Vid problemlösning 

finns, enligt Lester, fyra grundläggande principer. Den första är att elever måste få 

möjligheter att lösa ett större antal problem som dessutom är av olika karaktär för att kunna 

lära sig vilken problemlösningsmetod som lämpar sig bäst till problemets art. Nästa princip 

beskriver att det inte räcker med ett par lektioner för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga, utan det måste få ta tid, då denna förmåga utvecklas långsamt. Den 

tredje principen trycker på hur viktigt det är att eleverna är övertygade om att läraren anser 

att problemlösning är viktigt. Att problemlösning lärs ut under hela skolgången och är en del 

i den vardagliga undervisningen är mycket gynnande för eleverna och är den fjärde 

principen, som Lester nämner. 

      I kapitlet om metalärande fortsätter Stensmo (2008) med att beskriva ett projekt, som var 

ett försök till att förbättra elevers lärande - PEEL-projektet (Project for Enhancing Effective 

Learning). Metoden man använde sig av var just metakognitiva strategier. Man intresserade 

sig för de beslut som eleverna tog i undervisningen och hur dessa beslut påverkade elevernas 

lärande. Man gjorde en kartläggning av ineffektiva lärandestrategier (eng. bad habits). De 

felaktiga besluten som eleverna tog under lärprocessen resulterade i dessa ineffektiva 

strategier. Kartläggningen visade att de elever, som hade försökt förstå en uppgift men ej 

lyckats, kännetecknades av sju punkter. 

 

● Impulsiv uppmärksamhet på uppgiften: elevernas uppmärksamhet på information 

växlade, en del information togs in medan annan ignorerades. 

● Ytlig uppmärksamhet: eleverna skummade igenom informationen utan att göra någon 

ansträngning att förstå den. 
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● Otillräcklig tillämpning: eleverna använde blint procedurer i hopp om att komma fram 

till rätt svar. 

● Oriktig kognitiv övervakning (monitoring): då eleverna fastnade i ett problem var de 

oförmögna att komma vidare utan hjälp. 

● För tidig avslutning: eleverna försäkrade sig inte om att arbetet slutförts och att de 

kommit till en korrekt slutsats innan de avbröt arbetet med uppgiften. 

● Ineffektiv omstrukturering: elever som genom undervisningen blev varse att de 

missförstått en uppgift återgick efter en tid till sitt tidigare missförstånd. 

● Brist på reflekterande tänkande: eleverna sorterade information i olika boxar som inte 

relaterades till varandra och de såg heller inte något samband mellan en aktuell 

uppgift och vad de arbetat med under tidigare lektioner; varje uppgift behandlades 

som en separat händelse. 

 

Effektiva lärstrategier var, i motsats till de föregående, resultatet av de korrekta beslut som 

eleverna fattade under lärprocessen. Man har fortsatt arbetet med PEEL-projektet och syftet 

med detta har varit att försöka bryta elevernas ineffektiva lärstrategier och ersätta dem med 

träning i hur man kan reflektera över och kontrollera det egna lärandet. Ett konstaterande 

utifrån projektet är att om man vill byta ut ineffektiva lärstrategier mot ett lärande som är 

reflekterat och förståelseinriktat, krävs mycket hårt arbete. Med ett förståelseinriktat lärande 

menas att eleverna först har ett receptivt/passivt förhållningssätt, där läraren är huvudaktören, 

för att sedan gradvis övergå till ett aktivt/kollaborativt förhållningssätt, där istället eleven är 

huvudaktören.  

Tänkefrågor som lärstrategi 
PEEL-projektet, som vi nämnt ovan, har utvecklat metakognitiva tänkefrågor, som är till för 

att hjälpa elever att fokusera på lärprocessen. Frågorna är uppdelade i fyra områden och kan 

användas till vilken uppgift som helst. 

 

Tema/uppgift 

● Vad är huvudpoängen med detta? 

● Vad förväntas jag göra? 

● Varför gör jag detta? 
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● Hur hänger det samman med tidigare arbete/uppgifter? 

● Har jag noggrant läst alla instruktioner? 

Framsteg/komplettering 

● Finns det mer än ett sätt att göra detta på? 

● Vad står jag inför att göra och vad har jag redan gjort? 

● Vad behöver göras i fortsättningen? 

● Har jag gjort allt som är nödvändigt? 

Förståelse/förklaring 

● Verkar det här vettigt för mig? 

● Hur hänger det ihop med vad jag redan kan? 

Integrering/utvidgning 

● Vad händer om jag förändrar någon faktor? 

● Kan jag komma på en situation när detta inte gäller? 

 

Elever som har använt sig av tänkefrågorna anser att det har haft en positiv inverkan på deras 

lärande. De har bl.a. upplevt att de haft mer inflytande över innehållet i undervisningen samt 

ökad förståelse för arbetet.  

 

Konfluent lärande och motivationsfrämjande lärstrategier 

Enligt Svenska Akademiens ordbok (2019) betyder konfluera att sammanströmma. I Stensmo 

(2008) beskrivs att målet inom konfluent lärande eller, som det också kan benämnas, 

konfluent pedagogik är att i undervisning och lärande förena det kognitiva, vilket innebär 

tänkandet och begreppen, med det affektiva, som står för känslor och värderingar.  

      Stensmo skriver om en teori, som nobelpristagaren Roger Sperry har tagit fram, gällande 

hur hjärnhemisfärerna är specialiserade inom olika områden. I höger hjärnhalva finns bl.a. 

centra för estetisk kreativitet medan den vänstra hjärnhalvan är central för verbalt lärande. 

Konfluent lärande kräver att båda hjärnhalvorna aktiveras samtidigt och samverkar. För att 

detta ska vara möjligt måste tanke, känsla och rörelse samtidigt beröras i en arbetsuppgift. 

      Motivation innefattar, liksom konfluent lärande, det affektiva området. 

Den amerikanska motivationsteoretikern Martin E. Ford (1992) skapade en motivationsteori, 

där motivation blir en ekvation bestående av tre faktorer som står i ett dynamiskt förhållande 
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till varandra: mål, emotionell aktivering och personliga aktörsföreställningar (figur 1). 

Personliga mål innebär att närma sig något eller att undvika något. Målen kan vara affektiva 

mål som t.ex. förnöjsamhet, lycka eller positiva upplevelser, kognitiva mål som t.ex. 

förståelse och kreativitet, sociala mål som t.ex. individualitet, självbestämmande och 

tillhörighet och uppgiftsmål som t.ex. att utveckla mästarkunskaper. Emotionerna sätter igång 

olika beteendemönster och kan utgöras av t.ex. glädje, nyfikenhet, modfälldhet, ointresse, 

ogillande, ilska, fruktan och längtan. De personliga aktörsföreställningarna handlar om 

bedömningen av den egna kapaciteten gällande t.ex. görandet och vilket stöd individen 

förväntar sig från omgivningen. Dessa föreställningar är i sin tur tätt förknippade med 

individens självkännedom och självkänsla. 

      Enligt Stensmo (2008) skapade Friedrich Hoppe en formel för motivation (figur 1) utifrån 

sin kollega Kurt Lewins (tysk-amerikansk psykolog) fältteori gällande interaktiv motivation. 

Interaktiv motivation beskrivs av Stensmo som något som bildas i mötet mellan en situation 

och en person. Motivationen är, enligt Hoppes formel, beroende av förväntan om framgång 

respektive risken att misslyckas samt av värdet av att uppleva framgång eller att nå ett mål. 

Förväntan om framgång är knutet till en persons tidigare erfarenheter av framgång eller 

misslyckande och även till uppfattningen av den egna kapaciteten. 

 

Författare Teori/Formel 

Ford Motivation = Mål x emotioner x personliga aktörsföreställningar  

Hoppe Motivation = Förväntan x Värde 

Figur 1. Formler för motivation, hämtade från Stensmo (2008) s.120 resp. s.122. 

 

Fords och Hoppes förklaringsmodeller för vad som ger upphov till motivation, tar båda upp 

faktorer som handlar om tidigare erfarenhet av framgång och misslyckande, självkännedom 

och estimerad egenkapacitet. För Ford spelar även känslor och tillhörighet en avgörande roll. 

      Detta kapitel har behandlat metalärande, tänkefrågor, konfluent lärande och motivation, 

vilka alla spelar roll för att öka förståelsen för hur lärande går till hos varje enskild individ.  
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Skapandet av ledarskap 
Klimatet i en slöjdsal behöver präglas av ömsesidig respekt och välvilja, både mellan lärare 

och elev och mellan elever. I kapitlet nedan beskriver vi olika aspekter som alla bidrar till att 

skapa en stabil och trygg miljö genomsyrad av tillit och upptäckarlust. 

 

“Jag är ganska noga med att säga ifrån när jag tycker att arbetsmiljön blir för stimmig. Det 

är inte bara min arbetsmiljö, det är allas arbetsmiljö.” - Lärare 

Ledarskapets form och strategier 
Hur människor anammar en uppgift, agerar och lär sig beroende på formen av ledarskap 

studerades på 1930-talet av Kurt Lewin. Stensmo (2008) beskriver Lewins tre studerade 

former av ledarskap som auktoritärt, demokratiskt respektive låt-gå-ledarskap och hur 

lärarens varierande grad av mentala närvaro påverkar. Nedan följer en sammanställning av 

Lewins ledarskapsformer och deras påverkan på grupper av individer (figur 2): 

Form av ledarskap Effekt på en grupp individer 

Auktoritärt ledarskap: 

● bestämmer arbetssätt, uppgifter och 

samarbetspartners 

● ger steg-för-steg-instruktioner 

● belönar/klandrar individuellt 

Apatiska och visar lite entusiasm i 

arbetet. 

Högproduktiva när ledaren är närvarande. 

Frustrerade, lågproduktiva och 

konfliktbenägna när ledaren är 

frånvarande. 

Demokratiskt ledarskap:  

● arbetssätt förhandlas 

● uppmuntrar till eget ansvar för 

planering och genomförande, ger tips 

● låter gruppmedlemmarna bestämma 

lösningar och hur samarbeten ser ut 

● neutralt fokus på uppgifterna vid 

beröm och kritik 

Arbetar entusiastiskt och högproduktivt 

både när ledaren är närvarande och 

frånvarande. 
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Låt-gå-ledarskap: 

● överlåter helt åt gruppen att bestämma 

vad som ska göras 

● överlåter åt gruppen att bestämma hur 

något ska göras 

● lägger sig i princip inte i verksamheten 

Svårt att komma fram till vad som ska 

göras och hur något ska göras. 

Förvirrade, frustrerade och lågproduktiva. 

Figur 2. Tabellen är vår tolkning av hur Stensmo (2008) beskriver Lewins ledarskapsformer. 

 
I en utvärdering från Skolverket (1995) framgår att läraren som person är viktig för hur 

eleverna agerar och uppfattar både ämnet och lärandesituationen, “läraren är ämnet”.  

En av Borgs informanter konstaterar: 

“Sedan vill jag ju att alla lärare stödjer en och ställer upp för en när man har problem, och 

ser när en person är duktig på någonting. Att dom är där och stöttar så att man får träna.” 

(Borg, 2001) 

 

Utbildningsteoretikern Jacob Kounin (1970) kopplade lärarens ledarstil till elevernas aktivitet 

i klassrummet och kom fram till ett antal framgångsrika strategier: 

 

● Medvaro (från Kounin’s withitness) 

Läraren är uppmärksam på vad alla elever har för sig i klassrummet. Även när läraren 

är upptagen med en viss elev har hen “ögon i nacken”. Denna medvaro kommuniceras 

även till elevgruppen. På detta sätt kan läraren arbeta preventivt och avstyra negativ 

gruppdynamik.  

Läraren kan undvika att ingripa för sent och upplevs som rättvis, eftersom 

korrigeringar riktas mot rätt elev eller elevgrupp vid t.ex. störande beteende eller bråk. 

● Överlappning 

Läraren kan hålla flera bollar i luften och samtidigt ägna uppmärksamhet åt flera olika 

typer av elevbeteenden. Läraren kan med små och effektiva medel avstyra störande 

beteenden samtidigt som elevarbetet eller undervisningen fortgår.  

Arbetet i klassrummet avbryts inte och tappar inte sitt tempo. 
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● Mjuka övergångar (från Kounin’s soft transitions) 

Vid övergångar mellan olika arbetssätt i klassrummet, t.ex. mellan lärarledda 

demonstrationer och elevarbete, sker växlingarna distinkt, mjukt och effektivt. 

Välstrukturerade och tydliga övergångar utnyttjar effektivt schemalagd tid.  

Fokus i klassrummet bryts inte och arbetstempot upprätthålls. 

● Tempo 

Hög och jämn aktivitet i den pågående lärandeprocessen. Kontinuerligt signaleras 

både arbetsuppgiftens syfte och innehåll till eleverna. Detta leder till att eleverna vet 

vart de är på väg och vad de behöver göra. 

● Gruppfokus 

Läraren försöker aktivera klassen som grupp snarare än som enskilda individer. 

Genom detta hålls eleverna själva ansvariga för sitt beteende i salen (learner 

accountability). De hålls ansvariga för överenskomna mål (vad ska göras?), valda 

strategier (hur ska det göras?) samt för det egna resultatet av ett lärandemoment 

(visa/förklara vad du kommit fram till). 

● Utmaningar och variation 

Engagemang uppmuntras genom att uppgifterna varieras och har en optimal 

svårighetsgrad och utmaningsnivå för respektive elev. 

 

Även Steinberg (2017) tar upp passagen från en aktivitet till en annan, som Kounin (1970) 

benämner som mjuka övergångar. Steinberg (2017) menar att det efter lärarens uppmaning 

“Varsågoda och sätt igång” är vanligt att elevers händer räcks upp med frågan “Vad ska vi 

göra?” eller att de helt enkelt ignorerar informationen som nyss gavs. Hans råd är att göra en 

avstämning med slumpvis utvalda elever genom att ställa frågor som t.ex. “Vad var det du 

skulle göra?” eller “Vad ska du börja med?”. 

Läraregenskaper sedda ur olika perspektiv 
I litteraturen vi granskat, har vi funnit flera studier som kategoriserar lärare på olika sätt. Man 

har försökt att dela in lärare med hänsyn till hur de agerar i olika undervisningssituationer 

som kan uppstå. Vi kommer nedan att kort beskriva några av dessa kategorier, som vi finner 

intressanta och som berör syftet med vår egen studie. 
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      Slöjdforskaren, lärarutbildaren och föreläsaren Peter Hasselskog (2010) har i sin 

avhandling kommit fram till fyra olika idealtyper av lärare. Dessa typer har han konstruerat 

utifrån en av sina egna studier, som innefattar 62 slöjdlärares lärardagböcker, där han har 

tolkat lärares egenskaper utifrån vad de beskriver ur sin egen undervisning. De fyra typerna 

benämner han Serviceman, Instruktör, Handledare och Pedagog. Till skillnad från flera andra 

studier, strävade Hasselskog i sin studie efter att kunna placera vardera lärare i endast en av 

typbeskrivningarna, trots hans vetskap om att överlappning mellan typerna förekommer.  

      Han beskriver typen Serviceman som en person som handgripligen hjälper eleven, oftast 

med förberedande av material eller arbete vid maskiner eleven ej får använda, när 

vederbörande ber om hjälp för att kunna avancera i sitt arbete. Initiativet ligger hos eleven, 

som lär sig främst genom att pröva, erfara och då också uppleva. Slöjdprojektet är det som 

prioriteras. I lärardagböckerna, som Hasselskog samlat in, används ofta begrepp som “fixa” 

och “serva” av denna typ av lärare.  

      Instruktören tar mer initiativ och stöttar i första hand de svagare eleverna. Instruktören 

använder sig oftast av instruktioner som innebär endast ett rätt sätt att utföra nästkommande 

moment. Fokus ligger på framställningen av produkten och förutom att lärande sker genom 

att pröva och erfara, som i servicemannens undervisning, är det även meningen att lärarens 

muntliga alternativt skriftliga instruktioner ska ligga till grund för lärandet. Ofta använda 

begrepp av denna lärartyp är “instruera” och “visa”.  

      Handledaren beskrivs som en person som använder flera olika sätt för att leda eleverna 

framåt i sitt arbete och gör detta genom att föreslå, hjälpa, diskutera, instruera, visa och ge 

respons. Med hjälp av arbetsprocessen är produkten i centrum och lärandet sker genom 

diskussioner, upplevelser samt förståelse hos eleverna. En skillnad, om man jämför 

instruktören och handledaren, är att handledaren inte alltid ger direkta svar på frågor från 

eleverna, utan istället ställer motfrågor som eleverna själva kan besvara. Dessutom ges mer 

råd än instruktioner. Handledaren är ofta insatt i alla elevernas arbeten, men tenderar att 

spendera mest tid hos de elever som önskar hjälp och mindre hos de mer självständiga. 

Vanliga begrepp som denna typ av lärare använder är “diskutera” och “handleda”.  

      Lärartypen Pedagogen utmärker sig på flera sätt jämfört med de andra tre. I centrum står 

elevernas förståelse och dialogen med eleverna. Alla elever står i fokus och viktigt är också 

att diskussioner utifrån elevernas frågor eller aktuella arbeten ibland tas upp i hela gruppen. 

Eleverna får ofta själva bestämma produkten som ska tillverkas, men stor vikt läggs också vid 

28 



att eleverna ska bestämma hur de ska gå tillväga. Fokus ligger först och främst inte på 

produkten utan på eleven och det finns ett samband mellan slöjdarbetet och ett lärande som är 

mer generellt. “Förståelse” och “diskussion” är vanligt förekommande begrepp, som denna 

typ av lärare använder i undervisningen.  

      När Borg (2001) intervjuade tidigare slöjdelever och erfarna slöjdlärare, kunde hon 

utifrån intervjuerna konstruera tre Lärarprofiler - Konstnären, Pedagogen och Hantverkaren. 

Både Borg och Hasselskog beskriver lärartypen Pedagogen. Enligt Borgs beskrivning är 

inställningen hos denna typ av lärare att den genomförda processen är det viktiga och den 

slöjdade produkten endast en biprodukt. Elevens självförtroende stärks också p.g.a. att läraren 

gör ansträngningar för att eleven skall möta lagom stora utmaningar i arbetet, så att eleven får 

känna att hen lyckas. Borg och Hasselskog har på var sitt håll konstruerat denna lärartyp med 

gemensamma egenskaper.  

      Hantverkaren beskrivs som den lärare som vill förmedla hantverkskunskaper till 

eleverna. Hållbarhet, funktion samt tekniska kunskaper och färdigheter är viktiga liksom 

kulturhistoria. Denna lärarstil stämmer väl överens med Hasselskogs servicemannen och 

instruktören, även om Borgs hantverkaren lägger mer vikt vid den faktiska slutprodukten, 

eftersom hållbarhet och funktion är viktiga faktorer.  

Konstnären, Borgs tredje lärarkategori, kan dock ej återfinnas i Hasselskogs indelning. 

Konstnären menar sig ha ett konstnärligt uppdrag. Det är viktigt att eleven prövar sig fram, 

experimenterar, har drivkraft samt utvecklar och använder sig av egna intressen.  

      Borg skriver att verklighetens lärare kan tillgodoräkna sig flera eller alla lärarprofilerna 

och att lärare medvetet kan växla mellan dem om situationen så kräver. Precis denna växling 

beskriver också Paul Hersey och Kenneth Blanchard (Hersey et al. 2000) i deras framtagna 

koncept Situationsanpassat ledarskap®  (SAL).  5

      Inom Situationsanpassat ledarskap® delar man in ledarnas förhållningssätt i fyra olika 

kategorier, nämligen instruerande, insäljande, deltagande och delegerande. Dessa 

förhållningssätt kan till viss del jämföras med Hasselskogs och Borgs tidigare beskrivna 

idealtyper respektive lärarprofiler även om Situationsanpassat ledarskap® inte är utformat 

specifikt för slöjdundervisning utan för ledarskap i allmänhet. På grund av detta bredare 

synsätt används benämningen “ledare” istället för “lärare” i deras forskning. 

5 Situational LeadershipⓇ är ett registrerat varumärke av Center for Leadership Studies, Inc. 
Copyright ⓒ 2002, Center for Leadership Studies, Inc. och Situational Services AB. All right reserved. 
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Förhållningssätten beskrivs utifrån vilken slags grupp ledaren ska undervisa. Om ledaren står 

inför en grupp, som inte har viljan till eller kunskapen för att lösa en uppgift, passar ett 

instruerande förhållningssätt. Då gruppen istället har en stor vilja, men ändå inte har 

kunskapen att klara uppgiften, behövs en (in-)säljande inställning med fokus både på 

uppgiften och en god relation. Ett deltagande förhållningssätt behövs när gruppen som skall 

undervisas kan lösa uppgiften men saknar viljan att utföra den. Ledaren behöver då fokusera 

på att relationen till gruppen är god och behöver medverka i det aktuella arbetet som gruppen 

utför. När en grupp har både kunskap att lösa uppgiften samt viljan att göra det, kan ledaren 

anta ett delegerande förhållningssätt. Med detta menas att ledaren kan ge ett större ansvar till 

gruppen och ta ett steg tillbaka och därmed blir gruppen självgående. 

      I följande tabell (figur 3) har vi försökt skapa en översikt över de olika lärarstilarna som 

beskrivs av Hasselskog (2010), Borg (2001) samt Hersey och Blanchard (2000). I enlighet 

med tidigare resonemang är de olika kategorierna inte identiska, men delar egenskaper och 

överlappar således varandra. 

 Hasselskog - Idealtyper  Borg - Lärarprofiler  Hersey and Blanchard - 
cFörhållningssätt 

 Serviceman  Hantverkaren  Instruerande 

 Instruktör  Hantverkaren  Instruerande  

 (In-)säljande 

 Handledare  Hantverkaren 

 Pedagogen 

 

 Instruerande  

 (In-)säljande 

 Deltagande 

 Pedagog  Pedagogen  Instruerande 

 (In-)säljande 

 Deltagande 

 Delegerande 

  Konstnären  

Figur 3. Vår sammanställning av lärarstilar utifrån litteraturen.  6

6 Vi har sammanställt denna tabell utifrån litteratur från Hasselskog, Borg samt Hersey och Blanchard. 
Detta för att skapa en tydlig bild av likheterna mellan deras individuellt skapade lärarstilar. Försök 
gjordes sedan att, utifrån elevernas intervjusvar i vår egen studie, se vilken sorts hjälp eleverna 
föredrar och då också vilken lärarprofil som stämmer överens med deras önskemål. 
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Borg (2001) har, förutom sina lärarprofiler, också skapat en tabell över vad de olika 

lärarprofilernas intentioner är i undervisningen (figur 4). 

 Konstnären Pedagogen Hantverkaren 

Slöjdföremål Unik produkt Till elevens förmåga 
anpassad process och 
föremål 

Hantverksmässigt 
utfört föremål 

Formgivning Strävan efter 
konstnärligt uttryck, 
funktionaliteten 
underordnad 

Funktionalitet 
eftersträvas i relation 
till elevens förmåga 

Funktionalitet och 
måttfullhet 
eftersträvas 

Uttryck Individinriktat uttryck Gruppinriktat uttryck Teknikinriktat uttryck 

Det som läraren 
avser att 
utveckla hos 
eleven 

Personlighetsutveckling 
 
 
 
Kunskap om 
skapandeprocess 
 
Utveckling av estetisk 
förmåga 

Utveckling av 
självförtroende 
 
 
Kunskap om 
slöjdprocess 
 
Utveckling av 
vardagskunskaper 

Utveckling av 
samhörighet till 
hantverkstraditionen 
 
Kunskap om 
produktionsprocess 
 
Utveckling av 
hantverkskunskaper 

Figur 4. Exempel på variationer i undervisningens upplägg i relation till slöjdlärarprofiler 
(Borg 2001). 

Återkoppling 

Tanken med lärarens återkoppling på elevens arbete är att få inlärningen att röra sig framåt 

och kan liknas vid drivmedel i elevens motor. Den internationellt verksamme professorn 

Dylan Wiliam (2013) menar att återkoppling av visst slag även kan få elevens inlärning att 

avstanna eller gå tillbaka. Återkoppling som för elevens lärande framåt ger eleven en känsla 

av både begriplighet och att eleven är på rätt väg. Den ger eleven möjlighet att komma vidare, 

men presenterar inte en fullständig fortsättning eller lösning. Återkoppling som istället knyts 

till känslor, positiva som negativa, och som samtidigt kan kopplas till elevens självbild 

riskerar att bli kontraproduktiv. Även tidpunkten för återkopplingen är viktig. Ges 

återkoppling för tidigt, innan eleverna verkligen hunnit arbeta med ett problem, lär de sig 

mindre. Om läraren vill berömma en elev, är det viktigt att de faktorer som ska berömmas 

utgörs av sådant som eleven har förmåga att påverka menar Carol Dweck (2006), professor i 
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psykologi vid Stanfords universitet. Det är alltså stor skillnad på återkoppling som handlar 

om något eleven är (passivt) och något som eleven utfört eller ansträngt sig med (aktivt). 

Dweck har undersökt hur elever förhåller sig till framgångar och motgångar kopplat till inre 

och yttre faktorer. Gällande inre faktorer kopplar eleven exempelvis ett lyckat resultat (eller 

en positiv återkoppling) till att hen är smart och ett mindre lyckat resultat (eller en negativ 

återkoppling) till att hen är mindre begåvad. Yttre faktorer som kopplas till prestationen kan 

vara elevens tankar om vad läraren tycker om eleven själv, t.ex. att läraren gillar eller ogillar 

eleven. De elever som lär sig mest effektivt är de elever som ser sitt resultat som en följd av 

inre och samtidigt påverkbara faktorer. De förklarar sin framgång eller motgång som ett 

resultat av ansträngning (Lehtinen & Jakobsson, 2016). 

      Stensmo (2008) menar att återkoppling kan karaktäriseras som antingen bekräftande eller 

korrigerande. Den bekräftande återkopplingen ger eleven information om att hen följer 

riktningen som lärsituationens mål har, medan den korrigerande återkopplingen informerar 

om att eleven är på väg åt fel håll i förhållande till samma mål. Korrigerande återkoppling 

kan även innebära klander eller straff för att hindra beteenden som verkar åt fel håll. Denna 

typ av korrigeringar ger sällan vägledning om alternativa vägar, alltså om vad eleven istället 

bör göra.  

 

“Effektiv korrigerande återkoppling måste visa på alternativa beteenden som de som företer 

olämpliga beteenden kan välja mellan. Korrigerande återkoppling syftar till 

beteendeförändring.” (Stensmo, 2008, s. 150) 

 

Stensmo menar vidare att lärare generellt bör ignorera felaktiga beteenden och ge bekräftande 

återkoppling vid ansatser till rätt beteende. Det är även viktigt att hålla isär beteende och 

personliga egenskaper och att återkopplingen ska syfta till en här-och-nu-situation. Denna typ 

av återkopplingar benämner Stensmo som deskriptiva och har följande karaktär: 

● De ska riktas mot specifika beteenden som går att förändra. 

● De ska vara en konkret beskrivning av ett pågående beteende, ev. med en beskrivning 

av vilka konsekvenser beteendet medför. 

● De ska tillgodose både lärarens (givarens) och elevens (mottagarens) behov. Eleven 

ska efterfråga återkopplingen eller signalera att hen vill ha återkoppling och läraren 

får inte ge återkopplingen för att tillfredsställa sina egna behov. 
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● De ska ges under ömsesidig tillit. 

● De ska i första hand göra eleven medveten om vad hen gör för ögonblicket. 

● Eventuella slutsatser av återkopplingen ska dras av eleven. 

 

Vi har i denna del presenterat olika sätt att agera som ledare i klassrummet och olika 

egenskaper som lärare behöver besitta för att lösa rollen som lärare i olika situationer. Sist har 

vi skrivit om hur lärarens återkoppling påverkar elevens känsla av att vara på rätt väg. 

 

  

33 



Metod och genomförande 

Forskningsetik 
Till grund för studiernas utformning ligger Vetenskapsrådets etiska principer beskrivna av 

Jörgen Dimenäs, professor i pedagogiskt arbete (2007). Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som varit vägledande vid 

insamling av empiri. 

      Alla informanter som medverkat i enkäter och intervjuer informerades om att dessa var 

anonyma och att resultatet skulle analyseras och presenteras i ett uppsatsarbete. Den fråga i 

enkäten, som eventuellt skulle kunna härleda svar till en viss individ, handlade om vilken 

årskurs eleven gick i. Förutsättningen för att en koppling mellan svar och individ skulle 

kunna göras skulle i så fall vara i kombination med en fråga som besvarades i fritext. Vår 

hantering av svaren, både under insamling och analys, och sättet på vilket svaren presenteras i 

denna studie, omöjliggör identifikation av en enskild elev.  

      Eleverna fick även veta att syftet med undersökningen var att försöka förbättra 

undervisningen och göra den mer givande och lärorik sett från ett elevperspektiv. Vi 

rådfrågade våra rektorer om vi behövde informera vårdnadshavare om enkätundersökningen, 

men då den var anonym behövdes detta ej. Dock behövdes ett missiv skickas ut gällande 

intervjuerna (se Bilaga 2). 

Metoddiskussion 

Enkät 

I delstudie I var vår intention att nå så många elever som möjligt. Detta för att kunna 

generalisera vårt resultat till ett större sammanhang och få syn på eventuella fenomen. Det 

finns också möjlighet att se skillnader och likheter mellan olika åldersgrupper i vår enkät. Vi 

räknade med ett visst bortfall, t.ex. att elever var sjuka eller att de helt enkelt inte ville delta. 

Vi har studerat litteratur från flera författare för att få en bra bild av för- och nackdelar med 

enkäter. En fördel är, vilket vi också hade som mål, att man når ett stort antal informanter och 

att detta då ger reliabilitet åt svaren (Dimenäs, 2007). Datan kan sedan sammanställas i olika 

sorters diagram och tabeller, för att på ett tydligare sätt visa resultatet.  
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      Vi ville analysera svaren från enkäten så tidigt som möjligt men prövade inte enkäten på 

en mindre grupp initialt, innan vi distribuerade den till alla informanter. Sett i backspegeln 

borde vi tagit det lugnare med enkäten och funderat lite mer över struktur och formuleringar, 

för att få ut så mycket som möjligt och få med mer av det vi sökte svar på. Då eleverna fyllde 

i enkäten förekom det att de frågade vad en del uttryck betydde trots att vi vinnlagt oss om att 

skriva förenklat på elevernas förståelsenivå. Detta var också en av riskerna som togs upp av 

filosofie doktor Staffan Stukát (2011) men eftersom att vi fysiskt var på plats när enkäterna 

fylldes i av eleverna kunde vi någotsånär uppväga denna nackdel. Däremot utfördes 

enkäterna på två olika skolor och leddes av två olika personer vilket skulle kunnat innebära 

att muntliga förklaringar skiljde sig åt något. 

 
Intervjuer 

Enligt Stukát (2011) är risken med intervjuer som utförs under en begränsad period att man 

får tidsbrist. Denna tidsbrist gör att forskaren inte hinner analysera svaren tillräckligt för att 

komma under ytan och nå fram till en djupare förståelse. Innehållsanalysen blir istället mer 

bokstavlig och ytlig. Dock behöver detta inte vara negativt, bara man är medveten om att det 

blir en annan typ av resultat. Ambitionen med vår studie är att den ska vara av det mer 

djupgående slaget. Men vi ser också risken att vi av tidsbrist eventuellt får nöja oss med en 

analys av det ytligare slaget.  

      Vi är medvetna om att antalet informanter i delstudie II inte är så pass omfattande att vi 

kan generalisera i stort. Antalet elever och lärare som intervjuades var tio respektive tre 

stycken. Dock kan vårt resultat ändå vara intressant, då det visar hur en grupp elever och 

några lärare har uppfattat undervisningen. Vår studie kan ligga som grund till vidare 

forskning som undersöker om samma uppfattning existerar på annan ort, i annat land eller 

hos en annan åldersgrupp. 

      Vi vet också att vi mer eller mindre, kanske utan att vi själva är medvetna om det, 

kommer att påverka intervjuernas gång med vår egen inställning och våra tankar om ämnet. 

Att ordval, ansiktsuttryck och tonfall används av intervjuaren, medvetet eller omedvetet, kan 

göra att informanten förstår förväntningarna och att svaren färgas. Detta beskrivs av Stukát 

(2011) som intervjuareffekten. Även relationen mellan intervjuledaren och informanterna kan 

påverka resultatet. Vi är också medvetna om problematiken kring att ha tre personer per 

fokusgrupp (Wibeck, 2000) men valde ändå att utföra undersökningen på det viset då vi var 
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ute efter en diskussion eleverna emellan. Problematiken innebär att om två personer uttrycker 

samma åsikt hämmas den tredje personen att uttrycka sin, vilket riskerar att samtalet inte förs 

framåt. Trots att medverkan i studien var frivillig anser vi att urvalet var representativt för åk 

9 på den aktuella skolan. 

Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Då vi båda arbetar som lärare i slöjd ville vi hitta en eller flera metoder som kopplades till vår 

dagliga kontakt med både elever och lärare. Vi ville få många svar för att se trender och 

mönster men vi ville även få fördjupade svar. Att använda en viss metod blir ett sätt att 

strukturera och organisera svar på de områden vi undersöker och därigenom få kunskap. 

Frågorna vi ställer påverkar de svar vi får (Stukát, 2011) och vår ambition var att belysa 

frågeställningarna från flera håll. 

      Inom forskning pratar man ofta om kvalitativ kontra kvantitativ metodik och skillnaderna 

mellan dessa olika angreppssätt. Den kvantitativa metodiken har sitt ursprung i 

naturvetenskap där mätbar data och observationer har en central roll enligt Stukát. Forskaren 

samlar in en stor mängd data med syftet att finna mönster och därmed kunna dra generella 

slutsatser. Kvantitativ metodik ger breda svar men har svårigheter att tränga på djupet. Den 

kvalitativa metodiken härstammar från humanistisk vetenskap och lägger sin tonvikt på 

holistisk information, dvs. att helheten blir mer än summan av delarna. Istället för att som vid 

kvantitativ metodik skapa ett avstånd från informationskällan placerar sig forskaren vid 

kvalitativa studier närmare sitt material,  undersöker det på djupet men förlorar därmed 

möjligheten att generalisera. Fokus ligger på det som är utmärkande och unikt snarare än på 

en representativ mängd. I kvalitativ forskning försöker man förstå det man undersöker 

jämfört med kvantitativ forskning där man snarare försöker förklara det undersökta. 

      Vi har som analysmetod använt oss av triangulering, vilket innebär att man undersöker ett 

fenomen med flera redskap från olika vinklar (Dimenäs, 2007). I vårt fall drar vi slutsatser 

från elevers enkätsvar och kontrasterar dessa mot de fakta och de faktorer litteraturen, bl.a. 

inom områdena ledarskap (med fokus på klassrummet), retorik och pedagogisk forskning, 

visar på. Dessutom intervjuar vi både elever och lärare för att ytterligare öka antalet vinklar. 
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Insamling av empiri 
Inför insamling av empiri har vi studerat det Dimenäs (2007), Stukát (2011) och 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver gällande att använda enkäter och intervjuer 

som redskap för att samla in empiri. 

Delstudie I 
För att samla fakta kring våra frågeställningar kring slöjddemonstrationen, använde vi oss av 

en enkät riktad till elever. I studien använde vi oss av frågor av flervalstyp med förvalda 

svarsalternativ och av frågor med fritextsvar. Vi skrev enkätfrågor utifrån vad vi tänkte var de 

främsta faktorerna till huruvida en demonstration gynnade eller missgynnade elevernas 

förståelse och inlärning. I kommunikationen med eleverna benämnde vi konsekvent en 

slöjddemonstration som en genomgång, för att de lättare skulle förstå frågorna. Vi ställde 

frågor, som handlade om bl.a. tidpunkt, tidslängd och innehåll med fördefinierade 

svarsalternativ. 

 

Enkäter 

Vi skrev frågor utifrån att vi ville få elevernas bild av vad som kännetecknar en framgångsrik 

lärarledd demonstration. Enkäterna var anonyma. Enkäten riktad till eleverna i åk 4-6 fylldes 

i på lektionstid via papperskopior alt. digitalt med möjlighet för oss att förklara frågornas 

innebörd, då det behövdes. I åk 7-9 fylldes enkäterna i digitalt under lektionstid med samma 

möjlighet för eleverna att ställa frågor. 

      Antalet elever som har fyllt i enkäten är 367 st, vilket gör denna del av studien till en 

kvantitativ undersökning. Vi försökte få ett så stort elevantal som möjligt på de skolor vi 

arbetar på, för att på ett så bra sätt och med så hög precision som möjligt, kunna dra slutsatser 

av undersökningen. Då storleken på grupperna vi presenterar ofta överstiger 100 elever 

presenterar vi merparten av siffrorna i procent (se Bilaga 1). I vissa fall drar vi slutsatser även 

utifrån mindre grupper och beskriver då resultatet i antal elever (Dimenäs, 2007). 

      Eftersom enkäterna utfördes på två olika skolor med Googles enkättjänst slog vi samman 

enkätsvaren med hjälp av Googles kalkylark för att få en sammantagen datamängd. De 

enkäter som distribuerades analogt fördes in manuellt. Från det samlade resultatet genererade 

vi sedan cirkeldiagram för att lättare kunna dra slutsatser. 
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Delstudie II 
Då vi i vår första undersökning använde oss av enkäten som metod använde vi oss istället i 

delstudie II av intervjuer. Önskan var att få mer levande svar, där vi också kunde ställa 

följdfrågor, för att få en mer exakt bild av det vi försökte kartlägga. Vi hoppades tränga 

djupare i informanternas åsikter och upplevelser. I delstudie II intervjuade vi både elever och 

lärare. 

 
Elevintervju 

Undersökningen gjordes som en kvalitativ intervju med fokusgrupper. Vi utförde 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och ställde följdfrågor med förhoppningen att 

kunna fördjupa svaren (se Bilaga 3). 

      Medvetna om risken att intervjua våra egna elever valde vi att intervjua informanter som 

vi själva inte undervisar och på så vis ej skall bedöma eller sätta betyg på. Därmed undvek vi 

en konflikt där elever skulle kunna missförstå intervjun som en del av deras bedömning och 

betygsättning och således inte ge ett ärligt svar. Detta begränsade det totala antalet 

informanter vi hade tillgång till under den period studien utfördes på och i kombination med 

att deltagandet var frivilligt blev informanterna färre. 

       Intervjuerna genomfördes i form av tre fokusgrupper där varje grupp bestod av tre-fyra 

elever. Informanterna var så få till antalet att vi inte såg behovet av en kontrollgrupp. Vi 

upplevde inget problem i det vi tidigare beskrivit angående att intervjua 3 informanter 

samtidigt, utan diskussionerna flöt på bra och eleverna uttryckte olika synpunkter på samma 

frågeställning vid flera tillfällen. 

      Grupperna var homogena på så vis att eleverna som ingick i varje grupp gick i samma 

klass och undervisningsgrupp. Vi valde att utföra studien med elever i årskurs 9, vår tanke 

var att de då har mer erfarenhet och möjligen reflekterar mer nyanserat kring sin undervisning 

och sitt eget lärande än vad elever som går i de lägre årskurserna gör.  

      Intervjuerna ägde rum i ett litet rum på skolan som kan användas för mindre möten, 

utvecklingssamtal m.m. Alla elever hade varit i rummet förut och kände sig bekväma och 

trygga i den miljön. Det gjordes en ljudinspelning under varje intervju med hjälp av en dator. 

Vi ställde några uppvärmningsfrågor i början av intervjuerna både för att testa att alla hördes 
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tydligt på ljudinspelningen men också för att informanterna skulle hinna slappna av lite och 

vänja sig vid situationen. Transkribering av intervjuerna i sin helhet utfördes. 

 
Lärarintervju 

För att finna möjliga lärare att intervjua kring det vi ville undersöka försökte vi finna lärare 

som arbetade med slöjd sedan många år och som därmed hade lång erfarenhet. Via gruppen 

Nationellt centrum för slöjdutbildning på internetforumet Facebook (2019) valdes några 

slöjdlärare ut. Som strategiskt urval för att få heterogenitet bland intervjupersonerna fanns 

kön, uppvisat intresse för didaktik och lång undervisningserfarenhet. Önskvärt var att 

personerna skulle ha publicerat inlägg i forumet som visade på intresse för didaktiska frågor 

och hur slöjdundervisning kan förbättras. Vi ville även att båda könen skulle finnas 

representerade. Vilken slöjdart lärarna undervisade i, trä och metall, textil, eller både och, 

ansåg vi inte spelade roll för vår undersökning. Tre intervjupersoner kontaktades per telefon 

och fick syfte och frågeställning beskriven för sig. Vi avgränsade oss till tre intervjuer då 

efterarbetet annars skulle blivit för tidskrävande. Då personerna bodde i vitt skilda delar av 

landet var intervju per telefon det sätt som intervjuerna rent praktiskt fick genomföras på. 

Intervjupersonerna informerades om att undersökningen var anonym, att intervjun skulle 

spelas in och att transkriberade delar av samtalet eventuellt skulle ingå i studien. 

Intervjuerna varade vardera 45-60 minuter och spelades in. De delar med störst relevans för 

studien transkriberades i efterhand. 

      Intervjuerna utfördes som semistrukturerade intervjuer med frågeområden uppföljda av 

sonderande frågor av typ: “Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av x?”. Intervjuerna 

inleddes med strukturerade uppvärmningsfrågor som behandlade ex. lärarens slöjdart, hur 

länge hen arbetat som lärare och vad personen ville förmedla med sin undervisning. 

De transkriberade partierna arbetades sedan igenom och materialet delades upp i olika 

frågeställningsrubriker där svaren delades upp under respektive rubrik. Frågorna som 

intervjuerna baserades på återfinns som bilaga till studien (se Bilaga 4). 
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Resultat 

Delstudie I - enkät för elever 
Här presenterar vi vårt analyserade resultat av elevenkäten. En uppdelning är gjord efter 

tidsfaktorer och gruppstorlek samt arbetsform och innehåll. Vi lyfter de faktorer, som vi har 

ansett vara relevanta eller intressanta var för sig eller i relation till varandra. I redovisningen 

av enkäternas fritextsvar valde vi ut de svar från eleverna som var relevanta för våra 

frågeställningar samt sammanfattade liknande svar. 

Tidsfaktorer och gruppstorlek 
Knappt hälften av eleverna föredrar en demonstration på morgonen medan i stort sett resten 

vill ha den efter lunch. Drygt hälften av eleverna anser de tjänas bäst av en demonstration i 

början av lektionen. En av fyra elever vill själv bestämma när en demonstration ska äga rum.  

Vad gäller demonstrationens längd, föredrar drygt hälften av de yngre eleverna 5-7 minuter. 

Hos de äldre eleverna är andelen ytterligare något högre gällande samma tidslängd. De 

väldigt korta demonstrationerna (2-3 minuter) föredras av färre elever. Bland de yngre vill 

knappt hälften ha denna tidslängd och bland de äldre endast en av fyra. Sju av tio elever anser 

att en demonstration är mest givande när den hålls inför hela elevgruppen, medan övriga vill 

att gruppens storlek vid demonstrationer ska vara runt fyra elever. 

Arbetsform och innehåll 
Vi gav, enligt nedan, eleverna färdiga exempel på vad som kan ingå i en demonstration:  

● vilka verktyg som behövs 

● hur verktygen benämns 

● vad verktygen används till 

● hur verktygen används 

● tips och trix på hur man lyckas 

● vad syftet med demonstrationen är 

Varje exempel ovan, frånsett det sista, ges som svar av ungefär likvärdigt antal elever. Det 

sista alternativet, vad syftet med demonstrationen är, är enligt eleverna mindre viktigt jämfört 

med de fem förstnämnda delarna. Endast en av tio elever tycker att syftet behöver förklaras. 
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Knappt hälften av alla elever anser att en demonstration är mest givande när läraren visar hur 

man utför ett moment. Drygt en tredjedel föredrar att läraren endast pratar om det. Endast en 

av tio, av de elever som går i åk 4-6, föredrar att se på en instruktionsfilm. För de äldre, åk 

7-9, tycker en av tjugo samma sak. 

Fritextsvar från elever 
När eleverna fick frågan “Tänker du på något annat som du upplevt som antingen positivt 

eller negativt vid demonstrationerna?” fick vi bl.a. följande svar som här redovisas 

oredigerade. 

 

Svar med övervägande positivt innehåll: 

● “Du förklarar bra, och visar hur man på ett enkelt sätt kan utföra uppgiften samtidigt 

som du har lite humor så man inte blir uttråkad.“ 

● “Vet inte men jag tycker det är bra med korta genomgångar så att man får så mycket 

tid som möjligt.“ 

● “Jag tycker att det är bra när läraren ritar på tavlan vad man ska göra och att han visar 

vad man ska göra.“ 

● “Det är bra att upprepa vissa saker, då det är svårt att komma ihåg allt om man gått 

igenom mycket på en gång.“ 

Svar med övervägande negativt innehåll: 

● “När läraren går iväg utan att ha berättat tillräckligt.” 

● “Att ibland går det väldigt segt och då slutar man att lyssna och då vet man inte vad 

man ska göra och då klarar man inte uppgiften lika bra så ja. Men vist det är bra men 

det kan bli lite långsökt. Så jag tycker att man ska kortfattat allt och göra från 10 min 

till 20 min för då har man fortfarande fokus. Så jag tycker att man ska ha först 10 min 

genomgång och sen efter det så jobbar man det tror jag är en bra taktik för att folk inte 

ska tappa fokus. Och om man har det mitt i lektionen så tappar man bort sig och då är 

det svårt att fortsätta.” 

● “Det blir fullt vid bordet så man ser inte alltid det läraren går igenom.” 

● “En negativ sak är när lärare håller genomgångar som är längre än 15 minuter eller 

hela lektionen eftersom att jag tappar koncentrationen efter 10-15 minuter så när 
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lärare håller genomgångar som är längre än femton minuter slutar jag ta in 

information.” 

Summering av delstudie I 
Utifrån elevernas enkätsvar har vi sammanställt hur ett upplägg för en demonstration skulle 

kunna se ut: 

 

Tidpunkten är antingen direkt på morgonen eller direkt efter lunch. Lektionen inleds med en 

gemensam demonstration av vad eleverna ska arbeta med. Läraren förklarar genom att tala 

och visa hur man rent praktiskt går tillväga med de moment som är aktuella inom kort. 

Demonstrationen kommer att vara ca 5-7 minuter lång. Den ska helst inte vara längre, snarare 

kortare, då elevernas koncentration annars riskerar att minska. Den kommer att innehålla 

information om vad eleverna ska göra härnäst: vilka verktyg som behövs, hur de benämns, 

vad verktygen används till, hur de används och tips och trix på hur eleverna lyckas på ett 

enkelt sätt. Vad syftet med demonstrationen är, är mindre viktigt och eleverna får inte se 

någon film med instruktioner. Därefter vill de sätta igång med sitt arbete och få hjälp, när de 

behöver det.  

Delstudie II - intervjuer med elever 

Presentationen av elevernas intervjusvar har vi sammanställt under rubrikerna Övergång och 

förståelse, Lärarens bemötande och Tydlighet. Vi redovisar de, enligt oss, mest intressanta 

aspekterna från elevintervjuerna, sett till våra frågeställningar. 

Övergång och förståelse 
I flera grupper framkom det att en del elever inte riktigt vet vad de ska göra i direkt 

anslutning till en demonstration. Trots att läraren har berättat var i arbetet eleverna som grupp 

befinner sig och vad som förväntas av dem under lektionen är det flera som känner att de inte 

vet exakt vad de ska börja arbeta med. Ett vanligt svar är att eleven vet att de ska hämta sitt 

arbetsmaterial men efter det är man osäker på vad nästa steg är och i den situationen vill man 

att läraren ska komma och ge tydliga instruktioner specifikt för det egna arbetet. I vissa fall 

går det bra att läraren ger samlade instruktioner till den elevgrupp som sitter vid samma 

arbetsbord. Flera elever uttryckte, om än på lite olika sätt, att lärarna inte skulle använda 
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svåra ord som eleverna inte förstår. En följdfråga ställdes om det var så att eleverna bättre 

skulle förstå kommande arbetsuppgifter om de lärde sig slöjdspecifika begrepp. Eleverna 

ansåg då att inlärning av dessa begrepp kunde ske senare i undervisningen. 

Lärarens bemötande 
Det mest eniga svaret under intervjuerna är att elever helst vill ha personlig hjälp av läraren. 

När läraren står bredvid eleven och frågar vad den behöver få hjälp med svarar många att de 

vill att läraren ska visa dem hur det rent praktiskt går till samtidigt som läraren repeterar det 

som sades under genomgången alternativt ger dem instruktioner som är unika för dem. 

      Tydlighet är mycket viktigt enligt alla elever. Majoriteten av eleverna uttrycker att de vill 

få instruktioner för ca tre moment åt gången med motiveringen att de kanske kommer ihåg 

det mesta som läraren säger och att de då inte behöver fråga om hjälp så många gånger som 

om man bara fick instruktioner för ett moment. I en av grupperna diskuterades om de ville ha 

“det rätta svaret” av läraren direkt eller om endast ledtrådar var att föredra, för att sedan 

kunna komma på lösningen själv. Eleverna kom då fram till att det är lättare att minnas något 

om problem löses på egen hand, utan ett svar serverat av läraren. Vid stillestånd i sitt arbete 

är det vissa elever som väljer att söka upp läraren medan andra väljer att sitta passivt och 

vänta vid sin arbetsplats.  

Tydlighet 

Vi skrev tidigare att eleverna efterfrågade tydliga instruktioner. I strävan efter detta uttryckte 

nästan alla av eleverna i alla intervjugrupperna att de föredrog när läraren hade skrivit en 

punktlista på whiteboarden. Det skulle vara en punktlista över vad som skulle göras under 

lektionen och i vilken ordning. Eleverna visste då att det bara var att titta på tavlan när de var 

färdiga med ett moment och skulle gå vidare till nästa, eller inte visste eller inte kom ihåg vad 

som skulle göras. På detta sätt behövde eleverna inte heller lägga ner energi på att försöka 

komma ihåg flera saker utan kunde koncentrera sig på det som skulle göras först. 

Delstudie II - intervjuer med lärare 
Intervjupersonerna var tre slöjdlärare som alla undervisar i trä- och metallslöjd. 

Lärare A Man, har undervisat i 19 år och arbetar idag i en mindre kommun i 
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mellansverige med elever från åk 3 till åk 6. 

Lärare B Man, har undervisat i 17 år och arbetar idag i en mindre kommun i södra 

Sverige med elever från åk 3 till åk 9. 

Lärare C Kvinna, har undervisat i 16 år och arbetar idag med undervisning vid högskola 

av blivande lärare i ämnet slöjd. Har undervisat elever i åk 3 till åk 9 under 14 

år i en kommun i Stockholmsområdet. 

 
Vi har delat upp resultatet från intervjuerna under rubriker som knyter an till delstudie II med 

fokus på läraren. Svaren beskrivs mestadels i bearbetad text men i vissa fall i form av citat 

som delvis bearbetats från talspråket för att göras mer lättläsliga.  

      Det första avsnittet som behandlar lärarnas mål med undervisningen väljer vi att ta med i 

resultatdelen även om det inte direkt är kopplat till studiens frågeställningar. Svaren beskriver 

lärarnas inställning till sin undervisning; helt enkelt varför de arbetar som lärare och vad som 

då driver dem. Detta kan vara viktig information för att förstå att dessa lärare trivs med sin 

lärarroll och tar den på allvar. 

Mål med undervisningen 
Lärare C säger att hennes syfte är att få eleverna att komma i arbete och att det är viktigt att få 

med så många som möjligt. Det är även viktigt att att det finns individuella öppningar för 

olika elever. Om en elev inte vill arbeta med en viss uppgift och enträget ber om att få göra 

t.ex. en tärning, så får eleven göra det.  

 

“Då får det bli en tärning. Vi dödar ämnet om vi tar bort den där meningsfullheten.” 

 

Lärare A menar att det är skaparglädjen och ägandet av en egen slöjdprocess som är det 

drivande i hans undervisning. För honom är det viktigt att eleverna tycker det är roligt att 

förverkliga sina idéer. Lärare B anser att slöjdundervisningen tjänar som ett avbrott till den 

övriga, mer teoretiska undervisningen, som ett andningshål. Han ser betydelsen av att bygga 

självförtroende och att eleverna ska våga göra, våga göra fel och under vägens gång kunna 

tänka om. 
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Demonstrationen 
Alla tre lärarna anser att det är viktigt att visa eleverna rent praktiskt med kroppen och de 

använder alla demonstrationen som ett pedagogiskt verktyg och ett regelbundet inslag i sin 

undervisning.  

 

“Sedan brukar jag givetvis handgripligen visa.  

Många gånger brukar jag samla hela gänget och visa kort. Sedan får de köra igång.” 

 

Lärare C beskriver att härmning är något bra, att eleverna behöver härma t.ex. hur ett verktyg 

hålls eller används för att lära sig. Även att visa variationer på hur saker kan utföras är 

viktigt. Hon berättar att även forskning hon tagit del av visar detta. 

Lärare A beskriver hur han under demonstrationen stämmer av elevernas befintliga kunskaper 

genom frågor. 

 

“Hur kan de sätta samman två träbitar? Då ser jag och kollar: lim, skruv, spik...  

Vad gruppen kan ihop. Jag kollar förkunskaperna hos eleverna innan jag pladdrar på.” 

 

Han diskuterar även sin användning av slöjdspecifika termer med eleverna och förklarar att 

han försöker förenkla begrepp men är medveten om att han kanske inte alltid lyckas att 

förmedla dessa på en för eleverna förståelig nivå. Han ber dem då upplysa honom om detta så 

att han ytterligare kan förenkla det som sägs eller skrivs. 

      Lärare C beskriver att hon alltid är noga med att förbereda en demonstration och dess 

fortsatta arbete genom att duka upp både det material och de verktyg som kommer att 

användas. Hon vill att eleverna ska ha full koll på vad som finns och vad som behövs för att 

de inte ska fara runt i salen och leta och därmed förlora tid och fokus. 

      Lärare A uppmanar alltid eleverna att iaktta vad och hur han gör, även sett från 

ergonomiska aspekter. Det kan handla om hur han håller ett verktyg eller hur han står med 

kroppen. Han använder även tillfälliga och snabbt påkomna demonstrationer när det finns 

behov för detta i elevgruppen. 
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“Hallå, kan ni stanna upp allihopa och så kommer ni hit. Jag ser att det är många som är på 

väg att göra det här momentet nu, då vill jag gärna passa på att visa er.” 

 

Lärare A poängterar att det är viktigt att hålla dragningar för elever korta, han menar att 

eleverna tröttnar snabbt, oavsett ålder. 

 

“ Jobba nu ett tag, så tar vi en paus om ett tag igen. Många hinner glömma bort om jag 

säger för många saker. Det blir för ordrikt och då tappar dom det viktiga.” 

 

Lärare B menar att det för honom är vikigt att ha mycket inspirationsmaterial i olika stadier, 

både färdigställda och halvfärdiga, för att dels beskriva tekniker och dels motivera och 

inspirera eleverna. 

      De tre lärarna beskriver hur de förstärker sina demonstrationer med text och andra 

hjälpmedel. Det handlar om stödord på en whiteboard eller utskrivna häften med text och 

bild. Lärare A har för elever i åk 3 och 4 instruktioner som han försöker förenkla till en 

mening och en bild på varje sida där bilden helst inte ska säga samma sak som texten utan 

snarare komplettera denna. Lärare B har en ambition att låta eleverna se filmer i förväg som 

beskriver delar av det han demonstrerar. 

Övergång från demonstration till eget elevarbete 
Gemensamt för de tre lärarna var att de tycker att tydlighet med eleverna är viktigt för att 

förmedla när de ska börja arbeta och på vilket sätt eleverna sedan ska söka kontakt med 

läraren. De kommunicerar de tydligt till eleverna vad som gäller under den första stunden 

efter demonstrationen. Lärare C menar att det är en kritisk stund strax efter att läraren talat 

färdigt. Det blir rörelse och lätt förvirring bland eleverna då de t.ex. hämtar verktyg eller 

alster i sina skåp. Det finns då oftast någon elev som tappar bort sig och inte alls vet vad den 

ska göra. Då gäller det att som lärare vara uppmärksam och fånga upp just den eleven direkt. 

Lärare A förklarar för sina elever att han inte kommer att hjälpa dem förrän han ser att de 

tagit fram sina saker och försökt komma igång. Han menar att elever som omedelbart önskar 

hjälp då de ska börja arbeta gör det för att själva slippa tänka, de försöker inte ens och det 

beteendet försöker han stävja. Han brukar ibland även berätta för eleverna att han vill att de 

ska prata med en kompis eller bänkgranne om hur de ska göra, istället för att fråga honom. 
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Han beskriver även ett scenario där en elev aktivt inte lyssnat under demonstrationen och hur 

han då bemötte eleven: 

 

“Nu missar du ju vad jag visar här framme. Det är nu jag visar. När hon sedan kom och bad 

om hjälp: ‘Jag förstår inte.’ Nej det förstår jag. Du valde ju att inte lyssna, så då får du gå 

till en kompis och fråga för nu ska jag hjälpa de andra.” 

 

Lärare C kommunicerar tydligt till eleverna att de har olika behov av olika hjälp och att ingen 

lista eller viss turordning fungerar eller behöver finnas. Det är hon som avgör vem som 

behöver hjälp i alla situationer och hon behöver, eller hinner inte, förklara dessa beslut för 

eleverna. Det är en del av hennes jobb att förstå var hon bäst behövs i en viss stund. Hon har 

utarbetat en närvaro som hon beskriver som en “bläckfiskmentalitet” eller en “spindelblick” 

med många armar och ögon samtidigt. 

      Lärare A brukar strax innan eleverna själva ska påbörja sitt arbete vara tydlig med att 

eleverna nu ska börja arbeta själva och kort repetera för eleverna i en mening vilka steg de 

bör ta sig igenom för att komma framåt: 

 

“Ok, kom ihåg nu då, 1, 2, 3. Först gör ni det, sedan det och sedan det andra.” 

 

Han menar också att elevens sätt att fråga saker visar på huruvida hen tar ansvar för sin egen 

slöjdprocess och driver den framåt. Frågan “Vad ska jag göra nu?” signalerar att eleven 

lämnar över ansvaret till läraren som då står för planeringen. Han brukar då förklara för 

eleven att frågan hellre behöver ställas som “Nu vill jag göra si eller så. Hur kan jag göra 

det?”. Läraren arbetar även mycket med motfrågor då eleverna behöver stöd, frågor som: 

“Vad tror du?” och “Hur skulle du..?”. 

 

“Motfrågor tycker jag är bra för att få dem att tänka lite.” 

 

Han anpassar hjälpen och frågorna utifrån det behov och den förmåga eleven har. Vissa 

gånger blir det mer rent handgriplig hjälp och andra gånger frågor som i bästa fall leder 

framåt. 
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      Lärare B förklarar för eleverna att det under den närmaste stunden kommer att bli lite 

hackigt då han kanske behöver samla alla eller en del av eleverna igen för korta 

demonstrationer. Han använder också de lite mer drivna och säkra eleverna som extraresurser 

i undervisningen och hänvisar till dem då andra elever ber om hjälp. På det viset får de 

förstnämnda eleverna faktiskt ett kvitto på att de både kan utföra och att de kan förklara för 

kamrater. Han menar att de då växer lite i det. 

Återkoppling till elever 
Återkoppling till eleverna ger alla tre lärarna och de fokuserar unisont på görandet och 

arbetsinsatsen. Lärare A beskriver att återkoppling ges som ett kvitto för eleven att hen gjort 

rätt och för att ge eleven en känsla av att ha utfört något bra. Han undviker även det enligt 

honom tomma ordet fint, att något är fint och menar att hans fokus istället ligger på 

utförandet: 

 

“Vad bra att du valde rätt såg! Dels ett bra val av redskap, av arbetsmetod och  

sedan ett väl utfört arbete, att det ser välgjort ut.” 

 

Lärare C försöker ge återkoppling i stunden, precis när något sker. T.ex. kan hon kommentera 

hur elever står när de arbetar eller hur de håller i ett verktyg. Om en elev inte alls vill arbeta 

med den förelagda uppgiften eller har ett destruktivt beteende, brukar läraren, om det är 

möjligt, lämna eleven i fred, såvida beteendet inte utgör en fara eller påverkar den övriga 

undervisningen, för att senare, efter lektionen, följa upp eleven och försöka komma fram till 

vad beteendet kan bero på. Hon menar även att elever behöver olika mycket tid för att smälta 

både instruktioner och framsteg. Då gäller det för henne som lärare att inte vara för rask med 

att kommentera utan låta eleven få sin tid. Hon försöker även ge respons med koppling till 

den aktuella uppgiftens syfte, som runt vilka tekniker, material och uttryck det arbetas med. 

Lärare B brukar ibland referera till konsumtion då han pratar med eleverna om det de gör och 

då de undrar om de ska fortsätta lite till eller om det får räcka: 

 

“Tänk på hur du skulle välja om du var i en butik och skulle köpa en sak, skulle du välja den 

här då eller den här?” 
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Både lärare A och B nyttjar kamratrespons när de ger elever återkoppling i stunden. Om 

eleven frågar om något är bra kan lärare B svara: 

 

“Men fråga där först, fråga dom som sitter bredvid dig, vad tycker dom?” 

 

Lärare B använder sig även av kamratrespons för att kolla om de närmast arbetande eleverna 

har förstått hur något kan eller bör göras eller om något kanske missats i elevens slöjdarbete. 

I slutet av varje lektion brukar lärare C ofta sammanfatta lektionen och fråga eleverna om vad 

som gjorts och vilka lärdomar som därmed kan dras. Hon ser denna stund som viktig och ett 

sätt att synliggöra och sätta ord på saker som eleverna kanske själva har svårt att benämna. 

 

Analys och diskussion 

I det följande avsnittet gör vi kopplingar mellan de två delstudiernas resultat bestående av 

enkätsvar och intervjusvar från elever och lärare. Vi gör en ansats att koppla den litteratur vi 

tagit upp med både våra resultat och egna erfarenheter. 

      Om vi i delstudie I valt en annan metod för vår undersökning, t.ex. intervjuer eller fler 

fritextsvar i enkäten, hade vi kanske sett ett annat utfall avseende faktorer som elever anser 

viktiga. Sett i efterhand, hade enkäten vunnit på att utföras något senare i arbetet och därmed 

förbättrats utifrån de fakta vi funnit i litteraturen. Den hade även tjänat på att först utföras 

som en testenkät för att senare distribueras i större skala. 

      Som elev vill man gärna ha korta demonstrationer och därefter börja arbeta direkt. Precis 

som vi erfarit i vårt dagliga arbete som slöjdlärare, finns här en konflikt mellan elevers och 

lärares uppfattning, där läraren vill nå fram med tillräckligt med information och beskriva 

uppgiftens syfte, för att få eleven självgående en god stund framåt. Eleven är däremot ofta 

rastlös och ivrig och vill sätta igång med sitt arbete så fort som möjligt. Detta upplever vi som 

lärare ofta leder till att eleverna inte fått tillräckligt med information och därav kommer t.ex. 

frågan: “Vad ska jag göra nu?”. 

      Som tidigare beskrivits i vår litteraturstudie, har Willingham (2018) funnit att just syftet 

är viktigt att förmedla sett från ett inlärningsperspektiv, något som även de intervjuade 

lärarna understryker. Att eleverna enligt enkätsvaren inte ser informationen om syftet som 

49 



speciellt viktig, kan bero på att de inte kopplar ihop syfte och uppgift utan mer fokuserar på 

vad som ska utföras rent praktiskt och inte på vilka insikter de ska få med sig. En bit in i våra 

egna demonstrationer kan frågan “När ska vi börja?” komma från en elev. Lärarens svar blir 

då ofta “Vi har redan börjat.”. Detta visar på att eleven inte ser slöjddemonstrationerna som 

en naturlig del av lektionen. De är för eleven inte inlärningstillfällen, utan hinder på vägen 

mot att få börja arbeta praktiskt. Alltså behöver läraren förklara varför en slöjddemonstration 

behövs och vara tydlig med vad som förväntas av eleven under den, vad den kommer att 

innehålla och hur lång tid den kommer att ta. 

      De lärare som intervjuats använder sig till stor del av kommunicerade och tydliga 

riktlinjer för vad som önskas av eleverna, både under och strax efter att en demonstration 

genomförts. De håller den lärarledda delen tidsmässigt kort och repeterar vid övergången till 

eget arbete vad som krävs av eleverna och hur dessa bör agera. Dessutom tydliggör lärarna 

för eleverna hur den inledande stunden av eget arbete ska se ut. Den präglas främst av egna 

initiativ där frågor i första hand bör ställas till kamrater medan läraren koncentrerar sin hjälp 

där den för stunden bäst behövs.  

      Att hålla lärarens tal kortfattat är något som både Steinberg (2017) och Gunnarson (2012) 

anser vara av stor vikt för att inte förlora elevernas uppmärksamhet, liksom att tydliggöra vad 

som förväntas av eleverna då det är tänkt att de ska inleda sitt eget arbete. I elevenkäten som 

utfördes i delstudie I framkommer att majoriteten av eleverna vill ha demonstrationer som 

varar 5-7 minuter. Vår egen erfarenhet av att visa flera steg i en arbetsprocess är att det då 

oftast krävs flera kortare demonstrationer utspridda över tid. 

      Som stöd för den viktiga inledande delen av elevernas eget arbete förbereder en av de 

intervjuade lärarna både material och verktyg, så att eleverna får större möjlighet att veta hur 

de ska gå tillväga och får färre störningsmoment i form av onödiga förflyttningar i salen. 

Lärarna använder sig även av skrivna instruktioner, t.ex. på en whiteboard, något som de 

intervjuade eleverna upplever som positivt, då det gynnar den tydlighet de önskar. Detta för 

att bli mer självständiga i arbetet, att äga sin process, något som även en av de intervjuade 

lärarna framhåller som viktigt. Lärarnas tillvägagångssätt stämmer väl överens med de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför (Skolverket, 2017), som vi tidigare beskrivit. Även 

de faktorer Samuelsson (2017) framhåller vid planering, exempelvis när, var och vad kan 

kopplas till de intervjuade lärarnas förhållningssätt. 
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      Elever vill helst inte bli avbrutna i sitt pågående arbete och detta stämmer väl överens 

med det som utifrån litteraturen tidigare diskuterats kring avbrott i arbetet och vad det för 

med sig för eleverna. Här tänker vi inte bara på den av eleverna upplevda tidsförlusten som 

demonstrationen i sig ger, utan även på tids- och energiförlusten hos eleverna i och med de 

tidigare beskrivna eftersläpningarna . Tidsförlusten behöver kompenseras av eleven själv, 7

kanske i form av pålagd stress och eventuellt från lärarens håll genom motivationshöjande 

samtal och stöd (Zijlstra et al., 1999). Detta fenomen har vi själva erfarit i grupper, då 

eleverna avbryts i sitt arbete av olika anledningar. Däremot har vi själva upplevt att 

oplanerade demonstrationer fungerar relativt bra i mindre grupper, t.ex. gällande elever som 

befinner sig vid samma arbetsmoment och står inför liknande utmaningar. De intervjuade 

lärarna använder sig även de av oplanerade demonstrationer, men har inte reflekterat över 

huruvida dessa påverkar elevernas motivation negativt. 

      Utifrån våra erfarenheter och det vi funnit i litteraturen är tempoväxlingar i talet, 

överraskningsmoment och talarens kroppsspråk faktorer som påverkar elevernas möjlighet att 

upprätthålla sin koncentration. I våra elevintervjuer framkommer det att de termer som 

läraren använder ibland är svåra att förstå, då de ingår i ett slöjdspecifikt fackspråk och 

eleverna önskar enklare begrepp. Cederblad (2007) poängterar också att begrepp behöver 

anpassas till elevernas nivå. En av de intervjuade lärarna har reflekterat över detta problem 

och förklarar att han aktivt arbetar på att förenkla sitt språk med hjälp av feedback från 

eleverna. Både vi och denna lärare anser att eleverna självklart behöver förstå specifika 

termer, men att vägen dit behöver tas stegvis. 

      Vi, liksom de intervjuade lärarna, upplever att det är viktigt att vara tydlig med hur 

övergången från lärarledd demonstration till eget elevarbete ska se ut. Det handlar både om 

att mentalt förbereda eleverna och att vara tydlig med hur eleverna ska be om hjälp. Det 

handlar även om att rent praktiskt skapa bra förutsättningar för eleverna att faktiskt ge sig in i 

sitt eget arbete, t.ex. genom att, i likhet med hur en av lärarna gör, rent praktiskt förbereda 

material och verktyg och ha dessa lättillgängliga. Övergången behöver ha både struktur och 

effektivitet, som Kounin (1970) nämner, eftersom det riskerar att bli en stund av villervalla 

för den enskilda och kanske ofokuserade eleven som lätt kommer bort sig i kön till verktygen 

eller skåpet där elevernas alster ligger huller om buller. Här gäller det alltså för läraren att ha 

det som Kounin benämner som withitness, eller, som en av de intervjuade lärarna beskriver 

7  Interruption lag och resumption lag 
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som “bläckfiskmentalitet”; att ha kontroll över vad som sker och vem som i stunden behöver 

ett visst stöd för att komma på rätt bana. Det Steinberg (2017) tar upp gällande övergångar är 

just den korta repetitionen av vilka steg eleverna har framför sig, vilket även de intervjuade 

lärarna använder sig av för att ge eleverna en riktning att följa. 

      Lärarna som intervjuades använder sig mestadels av den slags återkoppling som Stensmo 

(2008) benämner som bekräftande och som Wiliam (2013) beskriver som ledande framåt 

inlärningsmässigt. De fokuserar på görandet, det eleven kan påverka, och detta nämns även 

av Dweck (2016) som en vital del i återkoppling. De fokuserar inte på egenskaper. En av 

lärarna tangerar i sitt svar även det Wiliam (2013) beskriver; att eleverna behöver tid för att 

smälta både instruktioner och det arbete de själva utfört och att läraren då behöver förlägga 

sin återkoppling till rätt tidpunkt för att den ska ha positiv verkan. Vi upplever själva i vår 

egen undervisning att det kan vara svårt att ge konstruktiv återkoppling till elever. Det är ett 

subtilt område och det gäller att både känna in elevens arbetssätt och förstå elevens 

drivkrafter. Efter att ha sammanställt de svar lärarna gav gällande hur de tänker kring 

återkoppling, slås vi av hur väl de överensstämmer med de punkter som Stensmo (2008) 

kallar deskriptiva återkopplingar, t.ex. att de ska medvetandegöra elevens görande i 

ögonblicket och riktas mot beteenden som för eleven är påverkbara. 

      För att dra paralleller till de av oss genomgångna lärarstilarna tenderar de intervjuade 

lärarna att pendla mellan de av Hasselskog (2010) beskrivna rollerna servicemannen, som 

hjälper eleven handgripligen och handledaren, som gärna ställer motfrågor till eleven för att 

leda hen rätt samt pedagogen, som gärna sätter syfte och förståelse i fokus. De antar sällan 

Borgs (2001) lärarprofil konstnären. När vi har analyserat elevernas intervjusvar, ser vi att i 

stort sett alla anser att de av Hasselskog (2010) beskrivna kategorierna servicemannen, 

instruktören och handledaren är de lärartyper som gynnar elevernas förståelse och lärande 

mest. Intressant är att många elever anser att själva tillverkningen av produkten är det som 

står i centrum istället för t.ex. förståelse, något som pedagogen är inriktad på.  

      Resultatet av elevenkäten visar att syftet med arbetsuppgiften är det som eleverna anser 

minst viktigt för läraren att undervisa om vid en demonstration. Detta pekar på att de föredrar 

lärare som framförallt visar dem hur praktiska moment går till. Det skulle kunna vara så att 

vissa elever inte har förstått slöjdens syfte eller att det inte intresserar dem. 
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Oavsett vilken lärartyp man anser sig tillhöra, alternativt om man, som många lärare gör, 

pendlar mellan olika typer (Borg, 2001) beroende på vad det situationsanpassade ledarskapet 

(Hersey et al. 2000) kräver, vill man som lärare att alla elever ska lära sig så mycket som 

möjligt under den tid som är avsatt för undervisning. En nyckel till detta skulle kunna vara 

lärstrategierna metalärande och konfluent lärande (Stensmo, 2008). Inom metalärandet kan vi 

använda oss av t.ex. tänkefrågor i undervisningen för att göra eleverna medvetna om sitt eget 

lärande. Likt en av lärarna i intervjun, försöker vi i vår egen undervisning summera och sätta 

ord på det som hänt under en lektion och på så sätt hjälper vi eleverna på traven i deras 

metalärande. En annan intervjuad lärare beskriver hur han använder motfrågor vid samtal 

med elever för att få dem att tänka själva och inte servera svaren, något som även Hasselskog 

(2010) tar upp som karakteristiskt för lärartyper handledaren. Även Wiliam (2013) menar att 

ofullständiga lösningsförslag från läraren ger eleverna fördelar inlärningsmässigt. Detta 

sammanfaller med svaren som elever gav under intervjuerna. De minns bäst om de själva 

kommer på lösningar med endast lite hjälp av läraren. De sätt en av de intervjuade lärarna 

beskrev hur han använde kamratrespons i stunden för att ge återkoppling på en elevs arbete 

kan jämföras med de metakognitiva tänkefrågor som PEEL-projektet nyttjade. 

      Då det gäller det konfluenta lärandet, krävs det att tanke, känsla och rörelse berörs 

samtidigt för att aktivera båda hjärnhalvorna. Här ser vi en fördel för inlärning i slöjden, 

eftersom det är lättare att skapa dessa förutsättningar i slöjden än i många av de andra 

skolämnena. 

      Vi har i vår litteraturgenomgång skrivit om att Willingham (2018) och Samuelsson (2017) 

betonar vikten av att lärare måste skapa intresse hos eleverna för att påverka inlärningen 

positivt, vilket utgör en av punkterna för den skickliga lärarens lärarskap enligt Samuelsson. 

Detta är något som inte görs av sig självt, utan precis som Samuelsson beskriver kräver det en 

skickligt genomförd undervisning. Det betyder att man måste planera väl för att kunna ligga 

några steg före eleverna och ha ett syfte med varje steg; eleven måste förstå varför hen gör 

det som hen gör och se kopplingar mellan olika moment. Gör man detta, minns man bättre 

enligt Willingham (2018). Han menar att det inte är någon garanti att man minns något endast 

genom att repetera eller för att man har viljan att lära sig. Om man vill stärka sitt minne, 

behövs en känslomässig reaktion, antingen positiv eller negativ. Vi tror att denna 

känslomässiga reaktion är synonym med känslan i det konfluenta lärandet. Utifrån våra 

enkät- och intervjuresultat, verkar det som om eleverna har svårt för att ta till sig den 
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allmänna informationen som ges under en demonstration, för att sedan ur denna kunna 

extrahera den information de själva behöver. Vi upplever det som att eleverna tycker att en 

demonstration är tråkig och ointressant så fort informationen inte är riktad rakt till den 

enskilda individen eller direkt har att göra med den situation där hen för tillfället befinner sig 

i sitt projekt. Om något är ointressant, slutar eleven att lyssna och missar information, något 

som vi tidigare beskrev i avsnittet om hur elevers uppmärksamhet kan behållas. Gunnarson 

(2012) kallar det hjärnans överkapacitet och det leder till att information kan missas.  

Elevernas intervjusvar visar framförallt på tre intressanta aspekter eller eventuellt konflikter 

mellan elevernas och lärarnas uppfattning.  

      Den första är att eleverna anser att det inte är nödvändigt att lära sig svåra begrepp förrän 

senare i processen. Detta kan likställas med vad vi sett i delstudie I, nämligen att eleverna vill 

komma igång med sitt praktiska arbete snarare än att lyssna till när läraren talar om 

arbetsuppgiften. Läraren vill, å andra sidan, nämna de begrepp som uppgiften innefattar, för 

att eleverna skall få förståelse för arbetet. Den andra aspekten är att vissa elever går till 

läraren när de behöver hjälp, vilket kan skapa ett led av elever som följer efter läraren, medan 

andra väntar passivt vid sin plats. Som undervisande lärare vill man att eleverna skall 

använda tiden på ett ändamålsenligt sätt. Önskvärt är då att eleven stannar vid sin arbetsplats 

och använder tiden till att öva sin problemlösningsförmåga alternativt sin förmåga att driva 

ett projekt framåt. Som tredje och sista aspekt vill vi ta upp att eleverna uttrycker att de 

föredrar en punktlista över det kommande arbetet, vilket skapar struktur. Med hjälp av listan 

tydliggörs vad läraren förväntar sig av dem och hur de kan ta sig vidare i sitt arbete. 

Förutsättningarna för att kunna göra en tydlig lista är olika för skolämnena. I slöjden skulle 

problemet kunna vara att eleverna eventuellt kommit olika långt i sitt arbete och därför 

befinner sig vid olika moment. 

 

Slutsats 
I vår studie har vi undersökt två områden kopplade till slöjdundervisningen, dels den 

lärardrivna del då något förevisas en grupp elever och dels den del då eleverna ska ta egna 

initiativ och börja arbeta. Vi har fokuserat på vad elever anser är viktigt för att de ska kunna 

tillägna sig en slöjddemonstration, vad som spelar in för att de ska förstå, bli inspirerade och 
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lära sig. Vi har även tittat på hur lärare och elever upplever stunden efter lärarens 

demonstration, vilken hjälp som då behövs och hur denna stund blir givande för båda parter 

utifrån ett lärandeperspektiv. 

      Vi har sett att många olika faktorer spelar roll. Både praktisk och teoretisk planering gjord 

av läraren är nödvändig. Att läraren är medveten om hur hen talar inför och läser av en grupp 

elever är viktigt. Läraren kan också ha retoriska knep att ta till under den korta stund 

elevernas koncentration finns tillgänglig. Det finns även faktorer som är svårare att påverka, 

exempelvis gruppens sammansättning och storlek samt när på dagen läraren möter eleverna. 

Att läraren tydligt förbereder eleverna på ett förväntat agerande i och efter övergången till 

elevens eget arbete gör skillnad. Ändå upplever flera elever oklarhet kring vad som förväntas 

av dem i direkt anslutning till en demonstration. Hur läraren sedan agerar under tiden 

eleverna arbetar och får mer individuell hjälp, vilken roll läraren då tar, spelar roll för hur 

eleverna lyckas ta sig framåt. Här handlar det om lärarens ledarskap och lärarstil som behöver 

anpassas till varje enskild elev och situation. Även hur läraren uttrycker sig när elever får 

återkoppling behöver tänkas igenom; fokus bör ligga på arbetsinsats och för eleven 

påverkbara faktorer. Vi har kommit fram till att erfarna lärare har en rad knep och en bred 

repertoar att ösa ur för att leda gruppen till arbete och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö i 

salen. Elever kan också göras medvetna om lärstrategier t. ex. metalärande, för att därmed få 

syn på och ta kontroll över sitt eget lärande, exempelvis genom lektionsavslutande 

sammanfattningar eller kamratrespons i stunden. Det kan även handla om hur en viss elev lär 

sig bäst, via seende, görande och härmande eller via lyssnande. 

      Vi har sett en konflikt mellan lärarens ambition och vad eleverna vill göra. Läraren vill 

förmedla kunskap, syfte och begrepp medan eleverna ofta vill komma igång och arbeta rent 

praktiskt på en gång. De intresserar sig initialt ganska lite för syftet med en uppgift och 

slöjdspecifika begrepp. Här gäller det då för läraren att anpassa sitt språk till en nivå som är 

lämplig för eleverna för att sedan gradvis introducera mer av syftet och svårare begrepp. Att 

få en lärarledd demonstration att omsättas i elevarbete och engagemang och så småningom i 

individuell kunskap och erfarenhet hos elever är en komplex uppgift. Förutsättningarna 

varierar stort beroende på lärarens retoriska förmåga, planering, tydlighet och ledarskap. 

Elevgruppens sammansättning, dess möjligheter till koncentration och gruppens motivation 

för uppgiften påverkar. Vi har också kommit fram till att lärarens sätt att ge eleverna 

individuellt anpassad återkoppling är av stor vikt. 
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Förslag till fortsatta studier 
Under skrivandet av studien har vi upptäckt flera spår som hade varit spännande att följa upp 

och undersöka vidare, både teoretiskt och praktiskt. Studien har utförts under samtidigt 

pågående arbete som slöjdlärare och vi har kunnat dra många paralleller till vår arbetsvardag. 

Vi hade velat mer i detalj studera hur olika ledarstrategier påverkar elevgruppers förmåga att 

lära sig genom att medvetet utöva olika strategier över en längre tid och samtidigt intervjua 

eleverna om hur de upplever sina lektioner. 

      I samband med detta skulle även fler sätt att studera lärarens agerande kunna prövas, t.ex. 

ljudupptagning från lektioner för att i efterhand i detalj kunna analysera vad som sker och 

vilka effekter olika förhållningssätt ger. Vi upplever att man under pågående lektion har svårt 

att både utföra och iaktta sin egen undervisning. Vi skulle även vilja utforska hur inaktiva 

elever, elever som kanske väntar på hjälp, får mening och fortsatt arbetsfokus om de har 

extrauppgifter att sysselsätta sig med då läraren är upptagen på annat håll, något vi ännu inte 

introducerat i vår egen undervisning men som våra intervjuade lärare aktivt använder. Kan 

det vara så att en extra uppgift ibland stör mer än vad den hjälper i och med att eleven måste 

byta fokus från ett görande till ett annat? 

      Hur påverkas lärare och elever av en stressig arbetsmiljö och hur påverkas lärarens 

förmåga att fatta bra pedagogiska beslut i stunden? Som ett sidospår framkom det under 

intervjuer med lärare att de under stress oftare tog genvägar och kanske snabbare 

presenterade lösningar istället för att avvakta elevens egna tankar. 

      Att motivationen hos elever för en viss uppgift spelar roll för hur pass engagerade de är i 

sitt eget arbete är uppenbart. Det hade varit intressant att dyka djupare i detta område och 

undersöka vad motivation innebär och hur denna påverkar en elevgrupp och hur läraren 

upplever sin arbetsbelastning. Att skräddarsy uppgifter baserade på varje elevs intressen 

innebär en heterogenisering av lektionsupplägget och försvårar för läraren när det gäller att 

visa tekniker; det är en praktisk fördel om eleverna arbetar med samma tekniker och material. 

Hur begrepp och termer introduceras och befästs hos elever är också ett område vi hade velat 

undersöka mer. Hur kan skrivna begreppslistor och verktygsnamn nyttjas på ett effektivt sätt? 

Vi upplever ofta att just orden står i konflikt med görandet. När en elev uppmanas använda 

anslagsvinkeln uppstår ett limbo, eftersom eleven inte förstår vilket verktyg det pratas om. 
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Istället används uppmaningen: “Hämta det där som ser ut som ett L!”. Intressant hade varit att 

testa om delar av en verktygsvägg  snabbt kan illumineras av läraren eller om det finns andra 8

sätt att ge eleverna en visualisering av ett begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 En verktygsvägg är en väggyta i slöjdsalen där verktyg hänger enligt en pedagogisk systematik och 
är namngivna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätfrågor och resultat 
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Bilaga 2. Missivbrev inför elevintervju 
Till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi studerar till lärare vid Linköpings Universitet och kommer att göra en undersökning bland 

eleverna i form av gruppintervjuer. Intervjuerna kommer att vara i grupper om 3-4 elever och 

beräknas inte ta mer än ca 30 minuter. En ljudupptagning kommer att göras under samtalen, 

för att en analys i efterhand ska vara möjlig. Intervjuerna kommer att ske på elevernas 

mentorstid och påverkar på så vis inte deras undervisning. 

 

Undersökningen är helt anonym och dess syfte är att kartlägga vilken sorts hjälp eleverna, i 

direkt anslutning till en genomgång, upplever mest gynnande för sin egen inlärning. Gruppen 

vi tänkt undersöka är elever i årskurs 9. 

 

Om Ni har några frågor/invändningar, vänligen kontakta mig via mail snarast, då 

undersökningen är planerad att påbörjas under vecka 42. I annat fall drar jag slutsatsen att Ni 

ger Ert samtycke till elevens medverkan i denna anonyma gruppintervju. 

 

Det är jag och min kollega, Emil Persson, på lärarutbildningen, som kommer att ta del av 

resultatet och dra slutsatser av detta samt presentera det i en uppsats, som kommer att 

publiceras. 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Morgan Mattisson  

Trä- och metallslöjdslärare & Lärarstudent vid Linköpings Universitet 

Emil Persson  

Trä- och metallslöjdslärare & Lärarstudent vid Linköpings Universitet 
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Bilaga 3. Intervjuguide för elevintervju 
Till intervjuledare: Tänk på att bortse från förståelse och förutfattade meningar. Nämn inte 

egna tankar och reflektioner. 

 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Mår alla bra? 

2. Vad åt ni till lunch? 

3. Känner ni er nervösa eller taggade? 

 

Svara bara precis var ni tänker och tycker.  

Intervjun är helt anonym och det vi vill ta reda på är att undersöka vilken slags hjälp och stöd 

eleverna upplever att de behöver i och efter övergången mellan att de fått information, i form 

av en demonstration, och uppstarten av sitt arbete. Vi vill även undersöka övergången till 

elevens egna arbete sett från lärares perspektiv. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Elevsituation exempel 1: 
Läraren startar terminen med att presentera ett nytt arbetsområde, vilka arbetsmoment som 

kommer att ingå och vad syftet med uppgiften är. Läraren visar också konkret hur ni ska 

påbörja ert arbete genom att t.ex. visa hur man först gör en skiss och sedan en ritning eller 

visar hur man söker information med hjälp av en specifik hemsida. När läraren sedan är 

färdig med sin demonstration……(frågor) 

 

Elevsituation exempel 2: 
Läraren har precis börjat lektionen med att summera var ni som grupp befinner er i arbetet, 

vilka moment och tekniker ni arbetar med samt vad som är bra att tänka på framöver. Läraren 

frågar er också om ni har några frågor ang det som sagts eller om ni har egna funderingar. 

När läraren sedan är färdig med sin demonstration……(frågor) 
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Frågor utifrån dessa scenarion: 
Punkterna under frågorna används bara som stöd för att hjälpa diskussionerna framåt om det 

behövs. 

 

1. Vad gör ni nu? 

● Vet ni vad ni förväntas göra? 

● Behöver ni något för att påbörja/fortsätta ert arbete? 

 

2. Vill ni få hjälp? 

● Räcker den information ni redan fått i helgrupp? 

 

3. Upplever ni att det är jobbigt eller skämmigt att fråga om hjälp? 

● Varför i så fall? 

● Är det någon skillnad mellan olika skolämnen/lärare? 

○ Varför? 

● Kan läraren göra något för att göra det lättare för elever att få hjälp? 

● Bordsplacering? Spelar det roll vem man sitter bredvid? 

 

4. Hur vill ni att läraren ska bemöta er? 

● Ska läraren repetera informationen? 

● Ska läraren lyssna på ert problem/era frågor? 

● Ska läraren direkt föreslå ett handlingsalternativ/en lösning på ert problem? 

● Ska läraren ställa frågor till er för att få er själva att förstå hur man skulle kunna gå vidare i 

arbetet? 

● Ska läraren praktiskt visa hur ni utför ett moment? 

 

5. Om ni vill ha hjälp, på vilken plats vill ni få hjälpen? 

● Enskilt vid er arbetsplats? 

● Parvis vid ert arbetsbord? 

● I grupp vid ert arbetsbord? 

 

6.  Hur ofta behöver ni hjälp? 

● Efter ett moment? 

● Efter flera moment? 

● När ni frågar om det? 
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● Att läraren systematiskt går från elev till elev? 

● Att läraren cirkulerar utifrån behovet av hjälp? 

 

7. Känner ni att ni oftast får den hjälp ni behöver och tillräckligt med hjälp? 

● Vilka sätt finns det att få hjälp? 

○ Läraren. 

○ Andra elever. 

○ Skriftliga instruktioner. 

○ Internet. 

● Har ni andra förslag på hur man skulle kunna göra hjälp och stöd mer lättillgängligt? 

 

8. Märker ni av om läraren är stressad? 

● Hur? 

● Om läraren är stressad, varför tror ni att det är så? 

● Hur påverkas ni? 

● Är den hjälp som en stressad lärare ger er tillräcklig hjälp för att ni ska komma vidare i ert 

arbete? 

● Är antalet elever avgörande? 

● Är det någon skillnad ifall eleverna tar egna beslut ibland? 

 

9. Kan ni berätta om någon lektion där ni känner att ni vet vad ni ska göra direkt efter en genomgång 

och hur ni sedan tar er vidare i ert arbete? 

 

10. Är det något annat ni tänker på ang situationen då ni går lektionen går från information till att 

arbetet ska påbörjas? 

● Finns det något som ni vill att läraren ska göra för att förbättra er förståelse? 

 

Följdfrågor till elever: (för att svaren ska bli mer djupgående) 

❖ Vad menar du med det? 

❖ Kan du berätta mer? 

❖ Har jag förstått dig rätt om jag tror att din uppfattning är..... 
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Bilaga 4. Intervjuguide för lärarintervju 
Information om intervjuns förutsättningar: 

- tid: ca 40 minuter 

- intervjun spelas in för att kunna transkriberas 

- intervjun är anonym 

 

Initiala frågor 

 

1. Arbetar du som slöjdlärare idag? Vilken inriktning? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

3. Hur brukar du kortfattat lägga upp dina lektioner? 

 

a. Arbetar du med korta eller långa uppgifter? 

 

b. Hur resonerar du om elevens slöjdalster? (är det t.ex. viktigt att bli klar?) 

 

c. Hur resonerar du kring fria eller styrda övningar? 

 

d. Hur resonerar du kring enskilda arbeten vs. grupparbeten? 

 

4. Vad är viktigt för dig med slöjdundervisningen? 

 

5. Använder du demonstrationer som ett pedagogiskt verktyg? 

 

a. Om inte, hur arbetar du då för att kommunicera uppgifter och tekniker till 

elever? 

 

b. Vad använder du som igångsättare? 
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Grundfrågor 

1. Hur hanterar du övergången från det att du visat eller beskrivit något till att eleven ska 

arbeta självständigt? 

 

2. Hur hanterar du overksamma elever? 

a. Kan du ge exempel på hur du bemött en overksam elev och vad som då 

skedde? 

 

3. Hur ger du feedback till elever? När? På vilket sätt? Har du olika sätt för olika elever? 

 

4. Hur agerar du när en elev visar att hen inte förstått vad den ska göra? 

 

5. Hur upplever du att stress påverkar din förmåga att bemöta och stödja eleverna? 

 

6. Har du några knep du brukar ta till för att ge kraft, stöd och energi till en elev som 

misströstar? 

 

7. Hur hanterar du situationer där fler än en elev behöver samma typ av hjälp eller stöd 

samtidigt? 

 

69 


