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Sammanfattning   
Ämnet för denna uppsats är kommunikation inom textilslöjden med inriktning på instruktioner till elever i grundskolans senare år och vilken 
form av instruktioner eleverna vill ha. Syftet med denna undersökning är att undersöka på vilket sätt elever i grundskolans senare år vill ha 
instruktioner i textilslöjd. 
   För att ringa in det valda problemområdet har jag använt mig av tre frågeställningar:  
Vilken form av instruktioner vill elever i grundskolans senare år få till hjälp i arbetet i textilslöjden? 
Vilka anledningar hittar jag till att eleverna i grundskolans senare år vill ha olika former av instruktioner i textilslöjden? 
Vilken syn har eleverna på instruktioner i textilslöjd? 
Undersökningen har en fenomenologisk ansats, materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer och bearbetades genom kvalitativ 
analys. 
   Jag upptäckte följande: 

 Informanternas lärare hade inverkan på hur eleverna uppfattade instruktionsformer, eftersom hon valde instruktionsformer till 
undervisningen. 

 De vanligaste instruktionsformerna var muntliga och skriftliga instruktioner, men även digitala instruktionsvideos diskuterades. 

 Informanterna ville ha olika instruktionsformer för att de skulle förstå dem och få slöjdalstren färdiga fort utan att vänta på 
läraren. 

 Alla informanterna hade samma uppfattning om skriftliga instruktioner: man skulle använda dem självständigt så att läraren fick 
mer tid till att hjälpa dem som behövde få hjälp.  

Jag kom genom min undersökning fram till att de tillfrågade informanterna ville ha en ganska traditionell slöjdundervisning med mycket 
muntlig handledning. Detta bör jag som slöjdlärare ha i åtanke när jag lägger upp min slöjdundervisning så att mina kommande elever får en 
slöjdundervisning som de förstår och trivs med.  
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Inledning 

Ämnet för denna uppsats är kommunikation inom textilslöjden, med inriktning på instruktioner till 

elever i grundskolans senare år och vilken form av instruktioner eleverna vill ha. Detta är ett viktigt 

ämne att studera för att både jag och andra textilslöjdlärare ska få lite mer insikt i vilka former av 

instruktioner vi kan ge våra elever så att de förstår så mycket som möjligt av undervisningen. 

Samtidigt förstår jag att jag genom denna undersökning inte kommer bli en idealisk 

textilslöjdslärare som alltid kommer att kunna ge alla mina elever skräddarsydda instruktioner. Men 

genom att göra den här undersökningen får jag dels veta vad några elever i grundskolans senare år 

tycker och tänker om instruktioner i textilslöjden, och dels kan jag, och andra som läser detta, få 

redskap för att i framtiden ta reda på vad eleverna tycker om och vill ha för instruktioner när de 

kommer till textilsalen.    

I kursplanen för slöjd, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

hädanefter kallad Lgr 11, står det i det centrala innehållet för alla årskurser att skisser och 

arbetsbeskrivningar ska finnas med i undervisningen, som till exempel för årskurserna fyra till sex:  

”Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de 

kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar” (Lgr 11, 2011, s 214).  

Dessutom är det första kunskapskravet för alla betyg i alla årskurser att eleven ska arbeta med att 

”genomförande formge och framställa föremål i olika material utifrån instruktioner” (Skolverket, 

2011, s 216-218). Detta gör att jag som snart färdig textilslöjdlärare vill att mina framtida elever får 

instruktioner som de förstår på ett sätt som de lätt kan ta till sig.   

Mina tidigare erfarenheter av instruktioner och arbetsbeskrivningar, både som slöjdelev och 

lärarstudent, är skriftliga instruktioner i form av beskrivningar och muntliga instruktioner i form av 

lärarens genomgångar. Innan studien genomfördes var jag väldigt intresserad av att få veta dels 

vilka former av instruktioner eleverna vill ha och vilken syn eleverna har på andra former av 

instruktioner än de muntliga. 
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Syfte 

Syftet med denna undersökning är att undersöka på vilket sätt elever i grundskolans senare år bäst 

tar till sig instruktioner i textilslöjd. 

Frågeställningar 

Till min hjälp för att ringa in det valda problemområdet har jag tre frågeställningar som följer här.   

 Vilken form av instruktioner vill elever i grundskolans senare år få som hjälp i arbetet i 

textilslöjden? 

 Vilka anledningar ger eleverna i studien till att de vill ha olika former av instruktioner i 

textilslöjden? 

 Vilka uppfattningar har eleverna om instruktioner i textilslöjd? 

Begreppsförklaringar 

Begreppet instruktion förklaras i Svenska Akademins ordlista på följande sätt: anvisning, 

sammanfattning av anvisning, handling (Svenska Akademins Ordlista, 2011). Jag använder den 

förklaringen men jag menar också att begreppet instruktioner i denna uppsats är synonymt med 

arbetsbeskrivningar. Anledningen till detta är att jag ofta hört denna koppling i de slöjdsalar jag haft 

kontakt med under VFU-perioderna. VFU är en förkortning som betyder verksamhetsförlagd 

utbildning, eller med ett annat uttryck, praktik i skolmiljö. Arbetsbeskrivningar inom textilslöjden är 

ofta skriftliga instruktioner i punktform som i text och bild talar om för eleverna hur de ska gå 

tillväga.  

Jag tolkar uttrycket instruktion som en skriftlig, visuell eller tänkt punktlista med moment som skall 

göras i en viss ordning för att till slut leda fram till ett önskat resultat. Detta applicerar jag som 

textilslöjds- och historielärare i både min historieundervisning och min textilslöjdsundervisning.  

 Exempelvis under historielektionen vill jag att eleverna 1) ska läsa ett visst antal sidor för att få en 

översikt över till exempel franska revolutionen, 2) besvara några frågor för att befästa kunskapen de 

tagit till sig och 3) diskutera med varandra och mig om varför detta skedde och om det skulle kunna 

hända idag. Detta brukar oftast visualiseras i en punklista på tavlan under rubriken ”Dagens lektion” 

så eleverna vet vad som ska hända. Jag vet vad jag vill uppnå och ordnar instruktionen därefter. 
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Inom textilslöjden anser jag att eleven börjar med att visualisera, skissa och fundera, ofta med hjälp 

av ett lärarvalt tema/föremål, på vilket resultat han/hon vill uppnå för att sedan tilldelas en färdig, 

ofta skriftlig instruktion/arbetsbeskrivning som eleven ska följa för att nå upp till sitt visualiserade 

mål. Dock kan man som textillärare justera och ändra instruktionerna, om möjligt, efter elevernas 

önskemål så att resultatet ligger så nära elevens vision som möjligt.  

Pedagogisk slöjd är, enligt Borg, Lindström och mig själv, det som vanligtvis kallas för skolslöjd 

(Borg & Lindström, 2008, s 7). En undervisningssituation som skapas med syftet att lära ut 

slöjdtekniker i olika material såsom textilier, trä, metall och läder.     

Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för den litteratur jag läst för att ringa in mitt problemområde.  

   Den nu gällande kursplanen i slöjd, från Lgr 11, pekar i sitt centrala innehåll på att man som 

slöjdlärare ska använda sig av skisser och arbetsbeskrivningar i undervisningen. Det första 

kunskapskravet för alla årskursers betyg är att eleven ska genomföra, formge och framställa föremål 

i olika material utifrån instruktioner. (Skolverket, 2011, s214-218) Eftersom arbetsbeskrivningar 

och instruktioner har fått en ganska central roll i skolans styrdokument är det viktigt att dessa 

beskrivningar och instruktioner är lämpade och lättförståeliga för den avsedda målgruppen, alltså 

slöjdeleverna.    

   I antologin Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd förs en viktig synpunkt fram av dess redaktörer. 

Denna synpunkt är att skolslöjdens främsta värde inte ligger i dess omedelbara nytta, görandet eller 

materialkännedomen utan snarare på slöjdens bidrag till en allsidig bildning som omfattar hand, 

huvud och hjärta. (Borg & Lindström, 2008, s 7) En liten del av detta slöjdens främsta bidrag, anser 

jag, omfattas av instruktioner och hur de blir erbjudna till eleverna.  

   Det finns många sätt att ge instruktioner i textilslöjden. Ett traditionellt sätt att instruera i 

slöjdverksamheter är att läraren visar praktiskt med sina händer och förklarar muntligt under tiden 

(Degerfält, I & Porko-Hudd, M, 2008, s 113). Detta sätt är, enligt Inger Degerfält och Mia Porko-

Hudd, dock svårt som lärare att hinna genomföra med alla elever under en och samma slöjdlektion. 

Då brukar lärare få falla tillbaka på de skriftliga beskrivningarna. Degerfält och Porko-Hudd skriver 

om en möjlig lösning: digitala multimedialäromedel. De läromedel som författarna tar upp är de 

multimedieprogram som Degerfält utvecklade under slutet av 1900- och början av 2000-talet, @tt 

virka, @tt sticka och @tt brodera (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s 113-114). Syftet med dessa 

multimedieprogram var att kunskapssökande elever själva skulle använda dem och slippa långa 
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väntetider för lärarhandledning (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s 116). Degerfält och Porko-Hudd 

diskuterade hur alla elever kan få instruktioner utan att behöva vänta länge på läraren, men vem 

eller vad styr tillgången på instruktioner i textilslöjdssalen?  

   Det har Porko-Hudd själv tittat närmare på.  I avhandlingen Under ytan, vid ytan och ovanför ytan 

– Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd (2005) är syftet att visa hur ideologier om utbildning 

i slöjd framträder i tre finska slöjdläromedel. Porko-Hudds tillvägagångssätt i avhandlingen kan 

jämföras med formen av ett isberg. Ett läromedel står på en omfattande grund som inte alla gånger 

är synlig för dess användare. (Porko-Hudd, 2005) I avhandlingen diskuteras läromedel som 

traditionellt använts i den finska skolslöjden, såsom lärobok, arbetsinstruktioner, böcker och 

tidningar, olika former av idématerial och om dessa läromedel behövs. Hon kommer fram till att det 

behövs många olika sorters läromedel och att detta behov styrs av lärarens ideologi om 

slöjdundervisning. (Porko-Hudd, 2005, s 69-72) Efter att ha läst om ideologier rörande läromedel i 

textilslöjd blev jag nyfiken på hur dessa läromedel och andra redskap används av eleverna i 

slöjdsalen. Nästa steg i litteraturstudien blev därför att läsa en undersökning om olika medierande 

redskap i slöjden. 

   Marléne Johanssons undersökning Slöjdpraktik i skolan – Hand, tanke, kommunikation och andra 

medierande redskap (2002) behandlar en empirisk studie av bruket av slöjd i den svenska 

grundskolan. Syftet har varit att göra en fördjupad studie av slöjd och betydelsen av slöjden som en 

social praktik i skolan. (Johansson, 2002, abstract) Johansson kom fram till att slöjd karaktäriseras 

av omfattande språklig och icke-verbal interaktion. Elever löser problem genom social interaktion 

även om de arbetar på sina egna projekt. De lär sig av varandra genom att observera och bekanta sig 

med aktiviteter och blir gradvis förtrogna med arbetet genom att bytas om att ta på sig rollen av att 

vara kunnig. (Johansson, 2002) Slöjdelever lär sig mycket och befäster sin kunskap genom att 

hjälpa varandra med sina slöjdprojekt. Det var mycket intressant att läsa om hur elever 

kommunicerar i slöjdsalen så jag letade efter mer skrivet om samma ämne. Därför läste jag Bent 

Illums avhandling och en artikel han och Johansson skrivit tillsammans. 

Illums avhandling Det manuelle håndværksmæssige og læring: processens dialog (2004) redogör 

för hur elever lär sig genom sina sinnen, när man utfört en uppgift ett visst antal gånger och fått 

erfarenhet av den ger instruktionerna man får genklang i kroppen. Det gör att man får en känsla av 

säkerhet, man vet att man kan för man har gjort det förut. Illum och Johansson skrev artikeln Vad är 

tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik (2009) för att beskriva 

lärprocesser i grundskolans slöjdverksamhet utifrån deras avhandlingar och videoinspelad empiri 

från slöjdundervisning i grundskolan (Illum & Johansson, 2009, s 69).  
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Deras slutsatser är att elever bygger upp sin egen upplevelsevärld när de själva får erfarenheter av 

hur till exempel ”tillräckligt mjuk” känns genom att se, känna och uppleva med kroppen. 

Lärandesituationerna i slöjden ger tillgång till tidigare erfarenheter, både egna och andras. Under 

social interaktion mellan både elever och lärare, tillsammans med redskap och material, återskapas 

och nyskapas ett kollektivt minne. Slöjdkunnandet förvärvas i interaktion med omvärlden, tanke 

och handling byggs in i upplevelserna. (Illum & Johansson, 2009, s 69) Efter att ha läst om hur 

elever kommunicerar och interagerar i slöjdsalen ville jag läsa vidare om det finns några samband 

mellan slöjdlärarens sätt att undervisa och hur eleverna kommer att se på slöjd och slöjdande i 

framtiden. Det kunde vara till nytta i min egen undersökning. Därför gick jag vidare och läste Kajsa 

Borgs avhandling.       

   Borgs avhandling Slöjdämnet: intryck – uttryck – avtryck (2001) hade som syfte att belysa och 

ifrågasätta skolämnet slöjd ur ett elevperspektiv. Borg fann att det huvudsakliga mönstret i 

elevernas erfarenheter är associerat med det manuella arbetets processer och deras egenhändigt 

tillverkade föremål. Attityden hos läraren som en mellanhand, kan ha stor effekt för den framtida 

vuxnes intresse för ämnesområdet. Borg märkte i sin undersökning att ju mer elevcentrerad 

undervisning som eleverna upplevt desto mer lustfyllda var deras minnen. (Borg, 2001) Genom 

egna upplevelser vet jag att slöjdläraren och dennes förhållningssätt till slöjdundervisning har 

mycket stor inverkan på hur man efter skoltiden upplever skolslöjden och slöjdande i stort. Efter att 

ha läst om hur elever uppfattar slöjdämnet och hur läraren påverkar deras åsikt ville jag läsa om hur 

man som slöjdlärare kan förhålla sig till slöjdundervisningen. Därför gick jag vidare och läste Peter 

Hasselskogs undersökning.  

   Hasselskog har i sin avhandling ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (2010) tagit upp 

olika typer av förhållningssätt som slöjdlärare har till sitt sätt att undervisa. Genom intervjuer och 

lärardagböcker utarbetade Hasselskog fyra idealtyper av undervisningssätt som lärarna i hans 

undersökning menade att de använde i sin undervisning. Hasselskog menar inte att lärarna använder 

sig av enbart en idealtyp, men för jämförelsens skull konstruerades idealtyperna för att visa 

kännetecknen och skillnaderna mellan dem. De olika idealtyperna är Servicemannen, Instruktören, 

Handledaren och Pedagogen. 

   Serviceman är en lärare som i stor utsträckning använder sitt eget ämneskunnande ifråga om 

material, arbete vid maskiner eleverna inte får använda själva eller vid själva genomförandet för att 

uppfylla elevens behov och önskningar. Det är eleven som har initiativet i sitt arbete och lär sig 

genom det han/hon själv upplever, erfar och prövar.  
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Fokus för en serviceman ligger på att eleverna har möjlighet att genomföra sina önskningar i sina 

slöjdprojekt. Servicemannen har i första hand kontakt med de elever som ber om eller behöver 

lärarens hjälp för att komma vidare i arbetet. (Hasselskog, 2010, s 150)      

   Instruktör är ett undervisningssätt vars fokus ligger på att visa och ge eleverna instruktioner om 

vad och hur de ska göra genom att berätta om nästa steg i slöjdarbetet. Instruktionerna som ges av 

instruktören kan i många fall utföras på endast ett sätt av eleverna. Instruktören fokuserar i första 

hand på de svagare eller mindre självständiga eleverna och det är framställandet av produkten som 

står i centrum. Det är instruktören som har initiativet i elevernas pågående arbeten, vilket gäller i 

mindre utsträckning för de mer självständiga eleverna. Det eleverna lär sig av är vad de utför och 

erfar utifrån lärarens instruktioner eller genom anvisningar från någon form av arbetsbeskrivning 

som tolkas med hjälp av läraren. (Hasselskog, 2010, s 152)  

   En Handledare för elevernas arbete framåt genom att växelvis hjälpa, föreslå, visa, instruera och 

ge respons till eleverna. Handledaren har mest kontakt med elever som behöver hjälp, men 

förefaller vara medveten också om de mer självständiga elevernas arbeten. För handledaren ligger 

fokus på produkten genom elevens pågående arbetsprocess. Initiativet i arbetet delas av eleven och 

handledaren och eleverna lär sig genom det de upplever, diskuterar och förstår. (Hasselskog, 2010, s 

154)    

   Pedagogen fokuserar på elevernas förståelse. Detta sker genom förslag eller instruktioner som 

läraren ger alternativt utifrån elevernas egna förslag och erfarenheter. Elevernas dialog med läraren 

är viktigt för pedagogen. En pedagog har alla elever i centrum på ett tydligare sätt än de andra 

idealtyperna. Pedagogen låter eleven ha initiativet i det pågående arbetet men tar outtalat ansvar för 

att arbetet är genomförbart för eleven. (Hasselskog, 2010, s 155-156)   

   Dessa fyra idealtyper har Hasselskog sedan kunnat dela upp i tre huvudsakliga förhållningssätt. 

Förhållningssätten har delats upp enligt lärarnas fokus i undervisningen: de lärare som fokuserar på 

instruktioner för nästa steg i arbetet, att initiativet i det pågående arbetet till stor del ligger hos 

läraren. Andra lärare lägger istället fokus på elevernas förståelse genom dialog, förklaring och 

motivation. Genom elevkontakten delas initiativet i det pågående arbetet mellan läraren och eleven. 

Det tredje förhållningssättet finns hos lärare vars fokus ligger på att låta eleverna självständigt 

genomföra sina arbeten och läraren stöttar vid behov genom att göra det eleverna ber om, så 

initiativet i arbetet ligger till stor del hos eleven. Dessa förhållningssätt benämns som lärares fokus 

på ”att instruera, att skapa förståelse respektive att stötta”. (Hasselskog, 2010, s 246-247) 

Idealtypen instruktören utmärks av fokus på att instruera, handledaren och pedagogen utmärks av 

fokus på att skapa förståelse och servicemannen har fokus på att stötta eleverna.   
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Metodbeskrivning 

I detta avsnitt redogörs för den metod som använts i undersökningen. 

   För att uppfylla undersökningens syfte att undersöka på vilket sätt elever i grundskolans senare år 

vill ha instruktioner i slöjd använde jag mig av kvalitativa intervjuer. På grund av detta val fick mitt 

arbete en kvalitativ- induktiv ansats, jag ville upptäcka vad eleverna ville ha för instruktioner och 

vad de ansåg om olika instruktionsformer. Efter att ha läst in mig på olika former av intervjuer 

ansåg jag det lämpligt för min studie att jag skulle använda mig av mer semistrukturerade intervjuer 

(Stukát, 2005, s 39). Anledningen till att jag gjorde detta val var att jag som intervjuare då fick 

strukturen från en intervjuguide medan informanten fick friheten att kunna sväva ut i ämnen de 

kopplade samman med frågan. Jag skrev en intervjuguide med frågor som skulle besvaras under 

intervjun, men jag avbröt inte informanterna om de pratade om något annat, utan återförde dem till 

frågan och intervjuguiden när de avslutat ämnet. Informanterna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s 114 ff) som bestod av att jag valde att fråga elever som jag 

hade kontakt med på en av de skolor jag kommit i kontakt med under min utbildning, en 

högstadieskola i Östergötland. 

   Informanterna som var villiga att delta i min undersökning var fyra stycken tretton år gamla 

flickor. Det var hälften av eleverna i den tillfrågade slöjdgruppen. Detta gör att undersökningen 

visar endast en sida av mitt forskningsområde, hur flickor ser på instruktioner i textilslöjden.  

   När intervjuerna väl var genomförda ställdes resultaten samman. Jag använde mig av 

analysverktyget kvalitativ analys, jag riktade in mig på att, så som Starrin anser att man ska göra, 

undersöka egenskaper hos ett fenomen (Malmqvist, 2010, s 123). I det här fallet undersöktes 

fenomenet hur elever i grundskolans senare år vill ha instruktioner i textilslöjd.  

   Jag valde att analysera mitt material utifrån en fenomenologisk ansats. Denna metod riktar in sig 

på essensen i mänskliga upplevelser, vilket kan definieras som det oföränderliga i fenomenet, i mitt 

fall elevernas uppfattning om instruktioner i textilslöjden (Szklarski, 2009, s 107). Det insamlade 

datamaterialet bearbetades på så sätt att det först lästes igenom i sin helhet för att sedan läsas 

intervju för intervju. När en överblick var skapad klipptes datamaterialet upp i enskilda 

intervjurepliker.  
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   Dessa repliker delades upp i teman som överensstämde med och besvarade undersökningens 

frågeställningar. Temana fördes in under rubriker som symboliserade frågeställningarna, utan att 

vara frågställningarna, i rubrikform. Dessa rubriker är samma rubriker som resultaten delats in i 

under resultat- och diskussionsavsnittet. Efter grovsorteringen in i grupper började själva analysen, 

jag försökte inordna de uppgifter som var viktiga för mitt syfte så att jag fick mening och överblick 

i mitt insamlade material. (Malmqvist, 2010, s 122-132) De essenser som bearbetningen av mitt 

material gav upphov till är vad jag senare ska presentera i mitt resultatkapitel (Szklarski, 2009, s 

107).        

Forskningsetiska principer 

När jag genomförde min undersökning som omfattade intervjuer var det av yttersta vikt att jag som 

undersökare följde de fyra forskningsetiska principer för humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning som ställts upp av Vetenskapsrådet. De forskningsetiska principerna är kraven på 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. För att informanterna skulle få veta detta 

skulle jag som undersökare skicka ut ett introduktionsbrev, ett missiv, till mina kommande 

informanter. Jag skickade ut ett missiv till informanternas föräldrar, eftersom min 

undersökningsgrupp var under 18 år och behövde målsmans samtycke för att få delta. (Se bilaga 1)   

   Dessutom informerade jag som undersökare informanterna om syftet med undersökningen innan 

den genomfördes (informationskravet) genom att berätta om min studie för eleverna vid ett 

klassrumstillfälle. Jag berättade att man som tillfrågad själv väljer om man vill delta i 

undersökningen (samtyckeskravet), att jag som undersökare skulle avidentifiera resultaten från 

undersökningen så de inte kunde spåras tillbaka till informanten (konfidentialitetskravet) och på 

vilket sätt och i vilket sammanhang jag skulle använda undersökningen och hur den skulle 

publiceras (nyttjandekravet). (Vetenskapsrådet, 2000)  
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Resultat 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat som kom fram i denna undersökning. 

Resultaten av undersökningen har sammanställts under fyra rubriker som i korthet visar 

huvudsakliga gemensamma teman funna i intervjuerna. Informanterna kommer hädanefter 

benämnas informant (nr) eller I(nr).  

Läraren  

När intervjuerna genomfördes och analyserades upptäckte jag att läraren hade en större inverkan på 

eleverna än jag räknat med, och därför kommer följande avsnitt av resultatdelen ta upp läraren och 

hur informanterna uppfattade hennes del i slöjdundervisningen. Anledningen till att läraren blev ett 

tema var att när eleverna berättade om olika instruktionsformer var läraren en stor anledning till att 

de föredrog eller använde den ena eller andra formen av instruktioner. 

   Under intervjuerna kom det fram att eleverna främst var vana vid skriftliga och muntliga 

instruktioner. När de bestämt vad de vill göra för slöjdföremål får de en arbetsbeskrivning, om 

sådan finnes, med hur de ska göra av läraren. Två av informanterna använde sedan 

arbetsbeskrivningen som kom i håg- lapp för produktens mått och frågade läraren om hjälp när de 

inte kom vidare, en informant frågade läraren om hjälp vid varje steg och en annan informant 

frågade läraren endast när hon inte förstod beskrivningen. 

1:  ja, med måtten och så på, det fick vi när vi gjorde en grytlapp och där stod det också 

vad man skulle göra. 

Sandra: [...], tycker du det är bra att hon gör det så här... 

1: nja, jag tycker det är bra att hon tar det muntligt men det är bra att ha måtten på 

papper för det är så lätt att glömma bort.(I1, intervjumaterial) 

   För två av informanterna var det svårt att vänta på att få hjälp av läraren medan andra tyckte att 

det sällan var några väntetider. Informant nummer tre ansåg att det ibland var bättre att vänta på 

läraren än att be en kamrat om hjälp eftersom det sällan tog lång tid för läraren att komma. 

Samtidigt frågade hon gärna kamrater om hjälp om hon såg att de var före henne och säkert kunde 

ge svar på hennes fråga.    

  Den textillärare som informanterna undervisades av beskrevs av informanterna som en mycket 

muntlig och förklarande lärare. Läraren beskrevs i det här fallet som en vandrande instruktionsbank 

som många elever var tvungna att fråga om hjälp så fort ett steg i projektet var avklarat.  

  Men alltså, hon förklarar inte speciellt bra. Inte “ja gör så här och sen så och sen så”, 

utan hon kommer liksom, “ja nu gör du så här”, sen går hon iväg, så gör man, och så 

måste man fråga om hjälp igen. Och sen, ja, fortsätter det så. (I2, intervjumaterial)  
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Informant 2 ville gärna ha flera steg förklarade på en gång istället för ett och ett, därför ansåg hon 

att lärarens metodiska sätt att undervisa blev tråkigt. Hon skulle hellre vilja veta flera steg i de 

muntliga instruktionerna på en gång, eller att läraren ritat upp de olika projektstegen på tavlan så att 

alla bara behövde rikta blicken mot tavlan för att få veta nästa steg i projektprocessen. På så sätt 

ansåg hon att hon skulle undvika att behöva sitta och vänta när hon var färdig med en uppgift. (I2, 

intervjumaterial) 

   Informant 4 ansåg att läraren var mer ett komplement till den skrivna instruktionen, hon frågade 

läraren för att vara säker på att hon förstått det som stod i beskrivningen. Vid tiden för intervjun var 

hennes slöjdprojekt att sticka ett par vantar och så fort hon skulle börja med en ny del på vanten bad 

hon läraren att förklara den skriftliga instruktionen så hon kunde vara säker på att hon förstått det 

skrivna. (I4, intervjumaterial) 

Instruktionsformer  

I detta avsnitt kommer de former av instruktioner som informanterna i den gjorda undersökningen 

vill ha till hjälp i textilslöjdsarbetet sammanställas. Anledningen till att detta blev ett eget tema var 

att det var de tre instruktionssätt som kommer tas upp i detta avsnitt som diskuterades i intervjuerna. 

Som tidigare nämnts hade informanterna som deltog i undersökningen mest vana av muntliga och 

skriftliga instruktioner.  

   Enligt alla informanterna var det bästa sättet at få instruktioner att läraren berättade muntligt och 

gärna visade på materialet hur eleven skulle göra. Informanterna ansåg att den största fördelen med 

detta instruktionssätt var att om de inte förstod första gången kunde de alltid fråga om och få en 

förklaring till. Ett sätt att få muntliga instruktioner utan att fråga läraren var enligt informanterna att 

fråga en kamrat som arbetade med ett liknande projekt och som kommit längre i processen. Ofta 

använde informanterna två instruktionsformer i kombination, de läste skriftliga arbetsbeskrivningar 

och frågade sedan läraren om de behövde ytterligare förklaringar. 

  Det andra instruktionssättet som användes av informanterna i deras textilslöjdssal var skriftliga 

arbetsbeskrivningar. I avsnittet som beskriver elevernas uppfattning av textilläraren nämndes att två 

av informanterna använde de skriftliga instruktionerna som kom - ihåg- lapp medan de andra två 

informanterna använde arbetsbeskrivningen som grund till en diskussion med läraren. Längre fram i 

resultatkapitlet kommer informanternas uppfattningar om just skriftliga instruktioner redovisas 

närmare. 
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   Två av informanterna hade även lite erfarenhet av visuella och digitala instruktioner, såsom 

instruktionsvideos från Youtube, men detta var inget de stött på i skolan utan de hade av eget 

intresse sökt efter dem. Detta andra instruktionssätt som väckte intresse, hos både informanter och 

intervjuare, när det diskuterades under intervjuerna var digitala multimedia - läromedel med fokus 

på digitala instruktionsvideor. I inledningen till detta avsnitt berättades att detta inte var en 

instruktionsform som informanterna stött på i skolan, utan de fick fundera på och berätta om hur de 

ansåg att användningen av sådana instruktionsformer skulle kunna fungera i deras 

slöjdundervisning. Genom analysen av materialet kom det fram två huvudsakliga uppfattningar om 

digitala instruktionsvideor, en positiv där informanterna gärna ville använda sådana 

instruktionsformer och en negativ, där informanterna såg fler nackdelar än fördelar med att använda 

denna form av instruktioner.   

   Två av informanterna, informant 1 och 4, hade testat instruktionsvideos från Youtube hemma för 

att lära sig virka och sticka nya sorters maskor. Båda ansåg att det var en bra instruktionsform och 

att det skulle kunna vara ett bra tillskott till de olika instruktionsformer som användes i deras 

textilslöjdsundervisning. Fördelen med instruktionsvideor, enligt informanterna, var att de såg 

tydligt på filmen hur man skulle hålla redskapen och utföra de olika momenten och om de inte såg 

ordentligt eller råkade göra fel, så kunde de repa upp felet, spola tillbaka filmen och titta på samma 

filmsekvens igen. (I1;I4, intervjumaterial) 

   Två av informanterna ansåg, att det som gjorde att de inte skulle kunna använda 

instruktionsvideor i deras slöjdundervisning, var att många av eleverna i deras slöjdgrupp skulle 

behöva använda datorer samtidigt för att titta på instruktionsvideor. Detta skulle resultera i att de 

skulle behöva fler datorer i slöjdsalen, vilket skulle bli dyrt för skolan och ge intrycket att slöjdsalen 

var en datasal istället för en plats för kreativt textilt arbete. Samtidigt ansåg de informanter som 

uttryckte farhågor angående problem med antalet datorer i slöjdsalen att om man kunde reda ut 

dessa problem skulle det vara en god idé att använda digitala instruktionsvideor i 

slöjdundervisningen. Informant 2 sade uttryckligen att hon ansåg att det inte skulle gå att använda 

digitala instruktionsvideor i verkligheten eftersom det skulle vara svårt att själv göra efter 

momenten från filmen och att man inte kunde, som med en lärare, fråga om när man inte förstod. 

Hon ansåg att digitala instruktionsvideor inte skulle kunna ersätta muntliga och skriftliga 

instruktioner (I2, intervjumaterial). En annan informant, informant 3, ansåg att deras 

slöjdundervisning var så bra för tillfället så hon ansåg att digitala instruktionsvideor inte skulle 

tillföra något till kvalitén på undervisningen (I3, intervjumaterial).    
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   Två av informanterna hittade fler nackdelar än fördelar med digitala hjälpmedel, så som datorer i 

slöjdsalen, vilket nämndes tidigare och antalet elever som skulle kunna använda dem. Men 

samtidigt var de positiva och skulle gärna använda de digitala hjälpmedlen i skolan om det gick att 

praktiskt genomföra. De informanter, informant 2 och 3, som såg problem med instruktionsvideos 

tänkte mycket på antalet datorer som skulle behövas för att täcka den egna gruppens behov. 

Informanterna i studien var övervägande positiva till andra sätt att få instruktioner i textilslöjden än 

muntliga och skriftliga. Även om de själva inte testat till exempel digitala hjälpmedel kunde de 

tänka sig att testa och kunde snabbt se både fördelar och nackdelar.  

Anledningar till olika instruktionsformer 

I detta avsnitt kommer några anledningar till varför informanterna i undersökningen vill ha olika 

former av instruktioner i textilslöjden tas upp. Detta tema togs fram genom de essenser som 

upptäcktes vid bearbetningen av materialet som rörde anledningar som informanterna gav till varför 

de ville ha olika instruktionsformer. Genom intervjuerna kom det fram att en stor anledning till att 

informanterna ville ha olika former av instruktioner var att de inte skulle behöva slösa tid på att 

vänta och be läraren om hjälp utan kunna jobba vidare med sina uppgifter i fall läraren var upptagen 

med andra elever. En av metoderna för att få instruktioner var den vanligt förekommande ”fråga en 

kamrat- metoden” som kort beskrevs i ett tidigare avsnitt.  Vissa valde snabbt denna metod, medan 

andra valde att vänta eller göra något helt annat, såsom att prata med en kamrat om andra, ej 

slöjdrelaterade ämnen. 

   Informant 3 valde ibland att vänta på att läraren skulle komma istället för att fråga kamrater, 

eftersom hon tyckte att det var så korta väntetider innan läraren kom. Men om hon såg att en 

klasskamrat var före henne kunde hon be om hjälp, eftersom hon kunde vara ganska säker på att 

verkligen få hjälp. Genom att ibland vända sig till en kamrat som kommit längre och ta emot 

instruktioner av henne löste denna informant sitt problem genom social interaktion. Detta stärkte då 

båda eleverna genom att den ena fick hjälp och den andra fick bevisa sin kunskap genom att lära ut 

den.  
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  Informant 2 ansåg att deras lärare kunde rita bilder på tavlan som hjälp vid instruktioner. Hon 

ansåg att det skulle hjälpa henne att se hur det skulle se ut så hon slapp använda lektionstid till att 

vänta på att läraren skulle komma och hjälpa henne (I2, intervjumaterial).  

   För informant 4 fungerade det bäst med skriftliga och muntliga instruktioner i kombination, 

eftersom hon ibland tyckte att det kunde vara svårt att förstå det skriftliga. Hon tyckte det var skönt 

att ha ett papper och kunna läsa vad som skulle göras, men hon tyckte det var konstigt förklarat i de 

skriftliga instruktionerna ibland. Därför valde hon att också fråga läraren så hon var säker på att hon 

gjorde rätt (I4, intervjumaterial). 

Uppfattningar om skriftliga instruktioner 

I detta avsnitt kommer essensen av informanternas syn på just skriftliga instruktioner i textilslöjd 

lyftas fram. Detta tema arbetades fram utifrån intervjumaterialet, min tredje frågeställning och 

intervjuguiden. Alla informanterna ansåg att en viktig anledning till att de hade skriftliga 

instruktioner eller arbetsbeskrivningar var för att bli mer självgående och ge läraren mer tid för dem 

som behövde få hjälp. Informant 1 och 2 såg mest på de skriftliga instruktionerna som en 

påminnelse för mått och liknande.   

   Informant 1 trodde att meningen med skriftliga instruktioner var att komma ihåg måtten på 

produkten man skulle göra så man slapp fråga läraren om det, eftersom det var så hon använde 

skriftliga instruktioner. Men hon trodde också att man använde skriftliga instruktioner i 

textilslöjdsundervisning för att eleverna skulle bli självgående. Informant 2 trodde att man använder 

skriftliga instruktioner i textilslöjdsundervisning för att man som elev ska bli mer självgående och 

att läraren ska få mer tid till att hjälpa dem som behöver hjälp för att komma vidare med sina 

slöjdprojekt. När informant 3 frågades vad hon trodde meningen med skriftliga instruktioner i 

textilslöjden var, svarade hon att man säkert kan göra mer självständigt arbete om man har skriftliga 

instruktioner och förstår vad som står i dem (I1,I2;I3, intervjumaterial).  
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   Informant 4 trodde att meningen med de skriftliga instruktionerna i textilslöjden var att man som 

elev ska jobba ganska självständigt med dem, men personligen trodde hon att hon hade lite 

svårigheter med att enbart läsa instruktioner. Hon brukade fråga för sig själv ”ska jag verkligen göra 

så och så”(I4, intervjumaterial) och därför valde hon att hellre fråga läraren en extra gång så att hon 

var säker på att hon förstått rätt. 

   Alla informanter ansåg alltså att meningen med skriftliga instruktioner i textilslöjd var att man 

som elev skulle bli mer självgående och ge läraren mer tid till de elever som behöver praktisk hjälp. 

Samtidigt ansåg informant 1 och 3 att det nästan blev mer jobb för läraren, eftersom vissa elever 

behövde hjälp för att helt förstå instruktionerna. Informanterna ansåg att det var bra att de skriftliga 

instruktionerna fanns men de hade inte kunnat utföra alla moment som instruktionerna beskrev utan 

lärarens hjälp.  

Resultatsammanfattning   

Det jag tog upp i kapitlets inledning var att eleverna som varit mina informanter i undersökningen 

undervisades av en textillärare som eleverna ansåg hade en instruktiv lärarroll. Detta sågs som 

positivt av vissa av informanterna, de tyckte att hon undervisade bra, var tydlig och lättförstådd. 

Men det var inte bara lovord från eleverna. Några av informanterna ansåg att lärarens steg- för- 

steg- instruktioner var långsamma och saktade ner deras slöjdarbete.   

   Undersökningens informanter hade störst vana av muntliga och skriftliga instruktioner, men några 

hade också lite erfarenhet av att använda instruktionsvideos från Youtube vilket de testat på egen 

hand där hemma. Multimedia med textilslöjdsinstruktioner i skolmiljö var något informanterna inte 

hört talas om tidigare. De flesta informanterna var positiva till tanken på digitala bilder och filmer 

som alternativa sätt att få instruktioner i textilslöjden än enbart muntliga och skriftliga och skulle 

gärna vilja testa om det gick att praktiskt genomföra. De såg dock två nackdelar med digitala 

instruktioner, det var risken att man inte skulle kunna se momenten klart och tydligt så man kunde 

göra om dem själv och det var tillgången på datorer i slöjdsalen. Informanterna ansåg att om man 

skulle kunna använda digitala instruktioner i slöjdsalen skulle det behövas fler datorer, det skulle bli 

mycket dyrt för skolan och slöjdsalen skulle mer likna en datasal.    
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   Under bearbetningen av materialet framkom det att en stor anledning till att informanterna ville ha 

olika former av instruktioner var att de slapp använda lektionstid till att vänta på läraren för att be 

om hjälp och bli färdig med sina slöjdalster på så kort tid som möjligt. En annan anledning, 

läsförståelse, som en informant lyfte var att hon ville ha muntliga instruktioner som komplement till 

de skriftliga, eftersom hon sällan förstod det skrivna fullt ut utan behövde bekräftelse på att hon 

förstått det skrivna rätt.  

   När det insamlade materialet bearbetades framkom synen informanterna hade på skriftliga 

instruktioner. En informant såg på de skriftliga instruktionerna som en kom – ihåg – lapp, ett stöd, 

så att hon inte skulle glömma bort måtten på sin slöjdprodukt. Alla informanterna ansåg att 

textilslöjdsläraren använde sig av skriftliga instruktioner för att eleverna skulle till en viss grad bli 

självgående och ge läraren en chans att hjälpa dem som behövde hjälp. Men eleverna lade också 

märke till att de skriftliga instruktionerna nästan innebar mer arbete för läraren, eftersom några av 

informanterna var tvungna att få hjälp av läraren för att förstå instruktionerna helt och fullt. 
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Diskussion 

I detta kapitel ska jag diskutera undersökningens resultat. Undersökningen har genomförts, 

bearbetats, redovisats och nu ska dess resultat till slut diskuteras. 

Läraren 

Det framkom i intervjuerna att eleverna påverkades av lärarens undervisningssätt och hur hon gav 

eleverna instruktioner. I det här avsnittet av diskussionen ska jag diskutera viken inverkan läraren, 

och dennes förhållningssätt till undervisningen, har på instruktioner inom textilslöjden.  

   I Lgr 11 läste jag om kunskapskraven för årskursernas olika betygsnivåer. Det första 

kunskapskravet, i alla betygsnivåer i alla årskurser, går ut på att eleverna ska genomföra sina 

slöjdprojekt med hjälp av instruktioner (Lgr 11, 2011, s 216-218). Sedan läste jag om Hasselskogs 

kategorier/idealtyper och han kunde från sina intervjuer med slöjdlärare urskilja en idealtyp som 

Hasselskog (2010) döpte till ”instruktör”. Eftersom instruktioner nämns i skolans styrdokument, 

och Hasselskog hittade ett instruktivt förhållningssätt till slöjdundervisningen, drar jag slutsatsen att 

slöjdlärare, och speciellt textilslöjdslärare, gärna tar på sig en instruktiv roll för att eleverna ska lära 

sig att följa instruktioner. Enligt min åsikt kan läraren minska på instruktionerna varefter eleverna 

lär sig mer och vet hur moment går till, men för att eleverna ska klara av slöjdprojekten och ämnet 

måste de få och kunna ta till sig instruktioner på olika sätt. 

   Elevernas möjligheter att ta till sig instruktioner styrs av, enligt Porko-Hudd (2005), dels enligt 

vilken ideologi läraren leder undervisningen och dels av tillgången på läromedel i slöjdsalen. Har 

läraren inställningen att han/hon är den som kan ge och ska stå för instruktionerna får eleverna, 

enligt mig, en ganska begränsad tillgång, i och med att läraren bara kan vara på ett visst ställe vid 

varje given tidpunkt. Är läraren av den åsikten att ju fler källor till instruktioner som finns, desto 

bättre och skaffar böcker, arbetsbeskrivningar och kanske till och med instruktionsvideos, då anser 

jag att eleverna lättare kan tillgodogöra sig instruktioner och på egen hand inhämta kunskap. 

   Vid bearbetningen av det insamlade materialet fick jag en känsla av att eleverna förlitade sig mer 

på lärarens eller kamraternas muntliga hjälp än de skriftliga instruktioner som de hade att tillgå. En 

anledning till denna lärarcentrering från elevernas sida, anser jag, kan bero på lärarens instruktiva 

sätt att undervisa. Eleverna får instruktioner med förklaringar av läraren och möjlighet till att bli 

visad hur de ska göra så att de hellre väntar på läraren än försöker själva eller läser sig till vad/hur 

de ska göra.     
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   Informanternas slöjdlärare verkade, enligt deras egen utsago, vara väldigt instruktiv till sitt 

undervisningssätt. Eleverna berättade under intervjuerna att när de bad läraren om hjälp med sitt 

slöjdprojekt berättade hon utförligt och instruktivt hur de skulle utföra nästa moment i processen 

och enbart nästa moment. Detta sätt att fokusera på arbetsprocessen är enligt Hasselskogs (2010) 

studie typiskt för en instruktör.  

   Utifrån informanternas utsago sätter jag deras slöjdlärare och dennes sätt att undervisa under lupp 

i ljuset av Hasselskogs (2010) slutsatser om slöjdlärares förhållningssätt till slöjdundervisningen. 

Hon berättade vad eleverna skulle göra ett steg i taget, ofta i samband med att hon visade på 

materialet med de redskap eleven skulle använda hur han/hon skulle göra, för att sedan gå vidare till 

nästa elev i behov av hjälp och låta den nyss hjälpta eleven genomföra det instruerade steget. Detta 

överensstämmer ungefär med Hasselskogs idealtyp instruktören vars fokus ligger på att instruera 

sina elever.  

   Jag funderar över vilka kommentarer eleverna gett i intervjuerna om deras lärare haft mer av ett 

förståelseskapande förhållningssätt. Hade de tyckt att hon pratade för mycket om projektet utan att 

visa praktiskt? Eller hade de tyckt att det var bra att hon lät dem arbeta mer på egen hand för att 

sedan diskutera vad eleverna lärt sig av projektet? Efter de genomförda intervjuerna kan jag utifrån 

informanternas kommentarer utläsa att vissa av informanterna skulle uppskatta och troligtvis 

gynnas av en lärare med ett mer förståelseskapande förhållningssätt. Samtidigt var några av 

informanterna starkt färgade av det instruerande förhållningssättet till slöjdundervisningen, 

troligtvis det enda undervisningssätt de upplevt, och kunde inte tänka sig att något annat kunde 

fungera.  

   Utifrån resultaten från min egen undersökning, Porko-Hudds (2005) och Hasselskogs (2010) 

studier drar jag slutsatsen att lärarens ideologi och förhållningssätt till undervisningen är mycket 

viktigt. Det påverkar hur eleverna ser på slöjdämnet i stort, om de kommer att fortsätta slöjda efter 

skoltiden och hur de använder beskrivningar eller instruktioner i sitt slöjdande.  Borg kom fram till i 

sin studie att ju mer elevcentrerad undervisning eleverna upplevt, desto gladare minnen hade de av 

den pedagogiska slöjden även långt upp i åldrarna (Borg, 2001). Dessutom påverkar lärarens 

förhållningssätt till undervisningen hur eleven vänder sig till läraren för hjälp och instruktioner, 

beroende på om läraren har fokus på att instruera, skapa förståelse eller stödja. Om läraren 

instruerar behöver eleven hjälp för varje steg på vägen, om läraren vill skapa förståelse vänder sig 

eleven dit för att få diskutera problem i projektet och om läraren fokuserar på att stödja hjälper 

läraren eleven med moment som eleven inte kan/får göra själv, som att stryka ett värmekänsligt tyg 

eller slå i öljetter (Hasselskog, 2010).            
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Instruktionsformer 

I det här avsnittet av diskussionen ska jag diskutera essenserna av vilka uppfattningar informanterna 

hade om de olika instruktionsformerna.  

   Utan undantag tyckte alla informanterna att det bästa, av informanterna mest använda, sättet att få 

instruktioner på är att läraren muntligt berättar och visar för eleven/eleverna vad man ska göra. 

Fördelen med detta instruktionssätt var, enligt eleverna, att om man inte förstod första gången var 

det bara att fråga om så fick man en förklaring till. Denna uppfattning är inte så svår att förstå då det 

muntliga berättandet och visandet med händerna har varit det huvudsakliga sättet att lära sig slöjda 

från generation till generation (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s 113).   

   En annan välanvänd metod inom samma genre är vad jag kallar ”fråga en kamrat”- metoden, som 

går ut på att eleven helt enkelt frågar en kamrat som kommit längre och redan gjort det moment den 

frågande fastnat på. På så sätt befäster den tillfrågade eleven sin kunskap genom att få tradera den 

vidare till sin frågande kamrat (Johansson, 2002). Detta skapar, enligt mig, också ett ”tjänster och 

gentjänster”- förhållande mellan eleverna som frågar varandra, den som blir frågad kanske behöver 

hjälp någon annan gång, med ett annat projekt, och då kanske det är den som frågar som ligger före 

och som får tillfälle att befästa sin kunskap. Den som tillfrågas, om hon tillfrågas ofta om samma 

sak av flera kamrater, får troligtvis till slut en känsla i kroppen av att hon kan momentet hon frågas 

om och kan visa och/eller förklara utan att tänka efter(Illum 2004, Illum & Johansson, 2009, s 69).    

   Den andra formen av instruktioner som användes i informanternas slöjdsal var skriftliga 

arbetsbeskrivningar. Dessa användes på flera olika sätt av informanterna. Meningen med dessa 

skriftliga instruktioner, enligt vad jag har förstått, är att eleverna ska läsa arbetsbeskrivningen, 

utföra momenten i den följd som står beskrivet och be läraren om hjälp om det är något moment 

som är oklart. Informanterna använde sina skriftliga arbetsbeskrivningar till allt, från kom – ihåg – 

lapp för måtten på slöjdprodukten till diskussionsmaterial angående arbetsgången.  

   En instruktionsform som informanterna var intresserade av när de fick den presenterad var 

digitala multimedia – instruktioner, och då speciellt digitala instruktionsvideos. Jag anser, utifrån de 

flesta informanternas reaktioner, att det skulle gå att öka användandet av digitala instruktionsvideor 

inom vissa områden inom textilslöjden, bara man som lärare implementerar dem och visar sina 

elever när det kan vara lämpligt att använda dem. Lämpliga teknikområden att använda 

instruktionsvideos anser jag vara såsom stickning och virkning och till viss del det fria broderiet. 

Dessa tekniker är mycket stressande för textilslöjdslärare att introducera, vilket jag vet av egen 

erfarenhet. Som lärare vill man visa genom att göra, så alla elever måste kunna se vad läraren gör 
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med sina händer, materialet och redskapen, vilket gör garntekniker svårt att introducera för fler än 

tre elever samtidigt. Vid användande av en instruktionsvideo när man introducerar garnteknikerna 

kan eleverna få en aning om hur de till exempel ska hålla stickor/virknål och hur man formar 

maskorna. När man introducerar det fria broderiet skulle en video göra det enklare för många elever 

att se hur man ska hantera nål, tråd och hur man lägger stygnen för att få det av eleven önskade 

resultatet. Sedan kanske eleverna behöver hjälp av läraren för att verkligen få in handlaget och 

förstå hur de ska göra, men jag anser att det kan vara bra för elever att titta på en instruktionsvideo, 

försöka lite själva, få hjälp av läraren för att sedan kunna jobba vidare själv och eventuellt gå 

tillbaka till instruktionsvideon om de behöver påminnas om hur ett visst moment gick till. Genom 

detta resonemang drar jag slutsatsen att jag håller med Degerfält och Porko-Hudd (2008) om att 

digitala multimedialäromedel kan vara en lösning och hjälp för läraren att få tid att handleda alla 

elever, och eleverna får instruktionsformer som de kan uppsöka själva och ta in information från 

olika sinnen samtidigt.      

   Jag anser att instruktioner/arbetsbeskrivningar i textilslöjden bidrar till den allsidiga bildning som 

Borg och Lindström beskriver (Borg & Lindström, 2008, s 7). Genom användandet av instruktioner 

anser jag att eleverna lär sig, bland annat, att tillverka slöjdföremål, förbättrar öga- hand- 

koordination, tränar finmotorik och att planera sitt arbete. Med detta menar jag att eleverna genom 

att läsa/höra/se instruktioner lär sig de olika slöjdteknikerna, hur de ska styra sina händer och olika 

maskiner, hur lång tid olika saker tar och hur de därigenom ska lägga upp sitt arbete. Jag menar inte 

att eleverna lär sig enbart av instruktionerna men att det är en stor del av det speciella arbetssätt som 

man använder sig av i slöjdarbetet.   

Anledningar till olika instruktionsformer 

I det här avsnittet av diskussionen ska jag diskutera varför informanterna vill ha olika, och vilka 

som enligt dem fungerade bäst, av instruktionsformerna inom den textila pedagogiska slöjden. 

   När informanterna berättade om hur de vill få instruktioner i textilslöjdssalen var de snabba att 

tala om vilka former som fungerade för dem själva och varför. Hälften av informanterna ansåg att 

kombinationen av skriftliga och muntliga instruktioner fungerade bäst för dem på grund av deras 

läsförståelse. De tyckte att de skriftliga instruktionerna kunde vara lite otydliga ibland men i 

kombination med lärarens förklaringar blev det ett lyckat koncept.    
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   En stor förutsättning för att kunna använda skriftliga instruktioner inom textilslöjd, och all annan 

undervisning, är att eleverna har sådan läsförståelse att de förstår undervisningsmaterialet som 

används. Beroende på elevernas grad av läsförståelse får läraren justera sitt sätt att undervisa och 

göra som informanternas lärare gjorde, förklara och diskutera de punkter som eleverna med mindre 

läsförståelse hade problem med. Olika elever tar dessutom till sig information på olika sätt, genom 

att lyssna, se på bilder eller läsa text. Därför måste läraren kunna ge eleverna flera sorters 

instruktioner, från bilder med beskrivna moment, textbeskrivningar och muntliga instruktioner, 

antingen från läraren eller mer kunniga kamrater.     

   En annan anledning till att eleverna ville ha olika instruktionsformer till hjälp i det textila 

slöjdarbetet var tiden. Informanterna ville inte att de skulle vara tvungna att vänta på läraren när de 

ville få reda på vad de skulle göra härnäst. Denna önskan att få hjälp på kort tid visade sig också i 

valet av slöjdföremål, innan eleverna funderade på om de ville göra ett föremål undrade de hur lång 

tid det skulle ta för dem att färdigställa föremålet ifråga.  

   En fundering som väcktes vid denna andra anledning till användandet av olika instruktionsformer 

var denna: varför blir elever så fixerade vid tidsåtgång när de kommer in i en textilslöjdssal? Vill de 

hinna med att göra så många slöjdföremål som möjligt? Försöker de bedöma om de kommer orka 

med att färdigställa det valda föremålet?  

   Jag fann några anledningar genom analysen och bearbetningen av intervjuerna till att mina 

informanter, elever i grundskolans senare år, vill ha olika former av instruktioner till hjälp i arbetet 

inom textilslöjden. De två anledningar jag fick fram var för det första hur eleverna tog till sig 

information och deras läsförståelse, för det andra tidsåtgången, hur lång tid det tar att få hjälp vid 

behov och hur lång tid det tar att i helhet genomföra slöjdalstret. Den första anledningen 

uppdagades när jag frågade informanterna om hur de vill få saker förklarade i textilslöjden. Hälften 

av informanterna berättade då att de helst ville ha både muntliga och skriftliga instruktioner 

eftersom de sällan förstod de skriftliga helt och fullt. Den andra anledningen uppdagades genom att 

flera informanter berättade att de helst ville ha instruktionssätt som de förstod och kunde falla 

tillbaka på när läraren för tillfället inte hade tid för dem, så att de slapp vänta och kunde bli färdiga 

med sina slöjdalster snabbare. Dessa anledningar till varför informanterna ville ha olika 

instruktionsformer var vad jag kunde utröna med hjälp av mina intervjuer och den analys jag gjort 

med hjälp av det insamlade materialet.    
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Uppfattningar om skriftliga instruktioner  

I det här avsnittet av diskussionen ska jag diskutera essensen av elevernas uppfattningar om 

skriftliga instruktioner i den textila delen av pedagogisk slöjd.   

   Alla informanterna i undersökningen bar på uppfattningen att meningen med de skriftliga 

arbetsbeskrivningar de ibland använde sig av i slöjden var att man som elev skulle arbeta 

självständigt med dem och ge läraren mer tid att ge hjälp till dem som behövde, istället för att gå 

från elev till elev och ge instruktioner. Samtidigt ansåg informanterna att de skriftliga 

beskrivningarna oftast gav läraren mer arbete eftersom eleverna ofta behövde hjälp med att tyda och 

förstå instruktionerna.  

   Det lättaste sättet att lära sig en slöjdverksamhet är enligt Degerfält och Porko-Hudd (2008) att få 

se någon annan genomföra densamma, höra en förklaring på hur man ska gå tillväga och sedan själv 

få genomföra verksamheten under handledning (2008, s 113). Men eftersom textilslöjdsläraren är 

endast en person med endast en persons möjligheter att vara på endast en plats vid en viss tid brukar 

han/hon få falla tillbaka på skriftliga arbetsbeskrivningar som, efter författarens troligtvis bästa 

förmåga, har formulerats så utförligt och pedagogiskt som möjligt. De skriftliga instruktionerna ska 

då, enligt mig, i viss mån ersätta den enskilda handledningen från läraren och hålla eleven sysselsatt 

tills läraren kan komma och diskutera instruktionen och/eller det eleven behöver få hjälp med. Jag 

instämmer helt i mina informanters åsikt, att meningen med skriftliga arbetsbeskrivningar är att 

eleverna ska arbeta självständigt med dem för att ge läraren möjlighet att hjälpa dem som fastnat vid 

något moment istället för att vara tvungen att springa runt och ge instruktioner hela tiden. Jag håller 

också fullständigt med informanterna om att de skriftliga instruktionerna kan ge läraren mer arbete, 

eftersom många elever behöver hjälp med att förstå vad beskrivningarna menar.  

   En fundering som väcktes efter intervjuerna är om informanternas lärare arbetade aktivt med de 

skriftliga arbetsbeskrivningarna för att eleverna skulle kunna använda dem självständigt eller om 

hon ansåg att självständigheten kom som en följd av arbetet med beskrivningarna. Men eftersom 

fokus i undersökningen har legat på elevernas synpunkter och uppfattningar intervjuade jag inte 

informanternas slöjdlärare för att få veta hur hon tänkte runt de skriftliga beskrivningarna. 
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Metoddiskussion  

Metoden jag använde till min undersökning var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer och 

kvalitativ analys med den fenomenologiska ansatsen att jag ville få veta essenserna i hur 

informanterna uppfattade instruktioner i textilslöjden. Jag anser att den valda metoden fungerade 

väl eftersom jag genom de semistrukturerade intervjuerna fick svar på mina intervjufrågor utan att 

tvinga informanterna att hålla sig till enbart frågan. Informanterna fick prata av sig om ämnet och 

jag kunde få information som rörde min undersökning som jag missat att formulera en fråga om och 

kunde ställa följdfrågor. Den kvalitativa analysen anser jag passade väldigt bra till min 

undersökning då jag kunde analysera alla essenserna hos mitt valda fenomen.  

   Om jag valt att tillfråga fler elever om de ville delta i min studie hade jag kunnat få ett större och 

mer varierat urval till min undersökning, till exempel vad pojkar i grundskolans senare år anser om 

instruktioner i textilslöjd. Samtidigt gjorde jag mitt urval utifrån mina beräkningar på tiden som 

skulle gå till intervjuer, transkribering av intervjuer och bearbetning av det insamlade materialet. 

Därför kom jag fram till att mitt urval var tillräckligt för uppsatsens omfattning och den tid jag hade 

till mitt förfogande.     

   Om jag valt ett annat verktyg för att samla material, till exempel en enkät med flersvarsfrågor och 

tittat på likheterna mellan informanternas svar, hade jag fått reda på vad mina informanter från en 

och samma skola och grupp tycker om instruktioner i textilslöjd. Det hade gett en väldig tunn och 

ytlig bild av informanternas åsikter och gett mig ett inte speciellt stort material att bearbeta.  

   Om jag skulle göra en liknande undersökning med liknande syfte och tillvägagångssätt igen skulle 

jag troligtvis använda samma kvalitativ- induktiva ansats med kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och kvalitativ analys igen, eftersom det är en metod som fungerar med tanke på syfte och 

mitt sätt att arbeta. Men val av metod är såklart något man måste ta från undersökning till 

undersökning eftersom det kan skilja sig hur väl en metod fungerar från fall till fall. 
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Diskussionssammanfattning  

I detta avsnitt skall diskussionen sammanfattas och undersökningen avslutas. Syftet med den 

genomförda undersökningen var att undersöka hur elever i grundskolans senare år vill ha 

instruktioner i textilslöjd och det är det jag nu ska i korthet sammanfatta utifrån de frågeställningar 

jag formulerade. 

   Jag kom, genom intervjuer och litteraturstudier, fram till att läraren har stor inverkan på både hur 

eleverna lär sig slöjd och hur de uppfattar själva ämnet. Hur läraren förhåller sig till undervisningen 

påverkar hur man undervisar, vilka läromedel och instruktionsformer man tar in och hur eleverna 

kommer att minnas själva skolämnet slöjd när de som vuxna ser tillbaka på sin skoltid.   

   Den första frågeställningen formulerades på följande sätt: Vilken form av instruktioner vill elever 

i grundskolans senare år få till hjälp i arbetet i textilslöjden? Efter bearbetandet av intervjumaterialet 

kunde jag dra slutsatsen att mina informanter helst ville ha en ganska traditionell 

textilslöjdsundervisning med mycket muntlig handledning från läraren och skriftliga instruktioner. 

De skriftliga instruktionerna skulle eleverna vända sig till när läraren inte var tillgänglig eller 

tillsammans med läraren starta diskussioner rörande det pågående slöjdarbetet med instruktionerna 

som utgångspunkt. Informanterna ansåg också att skriftliga instruktioner gärna fick ha många 

beskrivande bilder så det inte var bara text eftersom vissa elever har svårt att förstå enbart text. Efter 

en kort presentation av hur digitala instruktionsvideor fungerar och hur man kan använda dem i 

textilslöjden var de flesta informanterna positiva och skulle kunna tänka sig att testa denna 

instruktionsform i textilslöjden om de fick chansen. De nackdelar som kom upp med detta arbetssätt 

var dels att man inte skulle kunna se hur man skulle göra eller hinna med i videons tempo, dels att 

slöjdsalen skulle översvämmas av datorer eftersom alla elever skulle behöva en dator för att 

använda materialet.    

   Det är viktigt för mig som textilslöjdslärare att veta och ha i åtanke att det traditionella sättet att 

tradera slöjdkunskaper, genom muntlig och handgriplig handledning, är det än så länge mest 

efterfrågade instruktionssättet från elevernas sida. Jag tror inte att detta sätt att sprida slöjdkunskap 

någonsin kommer att försvinna helt men jag funderar på om det i framtiden kommer att bli 

vanligare och vanligare med digitala läromedel och att man kommer att ta mer teknik till hjälp i 

formgivandet av slöjdföremål. Designers, formgivare och slöjdare runt om i världen gör det redan, 

det kanske är dags att det kommer in i skolslöjden?   
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   Den andra frågeställningen formulerades så här: Vilka anledningar hittar jag till att eleverna i 

grundskolans senare år vill ha olika former av instruktioner i textilslöjden?                                      

Efter analysen av materialet kunde jag konstatera att informanterna i min undersökning hade två 

anledningar till att de ville ha olika instruktionsformer i textilslöjden: hur eleverna tar lättast till sig 

information, deras läsförståelse och tidsåtgång, både hur lång tid det tar att få lärarledd handledning 

och hur lång tid det tar att få slöjdföremålet färdigt.              

   Som lärare, oavsett i vilket ämne, måste man alltid tänka på elevernas läsförståelse och hur de tar 

till sig information. Så den lärdom jag och andra lärare kan dra av den anledningen till olika 

instruktionsformer är att jag/vi får vara ännu mer uppmärksamma på om eleverna förstår 

instruktionerna, och hitta andra sätt att ge instruktioner om de inte gör det. När det gäller 

tidsaspekten vet jag för tillfället inte hur jag ska gå till väga för att lösa den, i och med att man oftast 

är ensam textillärare i slöjdsalen är det extremt svårt att ge alla eleverna effektiv, traditionell 

slöjdhandledning utan att eleverna blir tvungna att vänta på sin tur.   

   Den tredje frågeställningen formulerades på följande sätt: Vilka uppfattningar har eleverna om 

instruktioner i textilslöjd? Redan vid insamlandet av materialet märkte jag att mina informanter 

hade samma uppfattning om skriftliga instruktioner. Alla informanterna ansåg att meningen med de 

skriftliga arbetsbeskrivningarna var att man skulle arbeta självständigt med dem för att ge läraren 

möjlighet att hjälpa dem som behövde hjälp.  Favoritinstruktionsformen bland eleverna var muntlig 

handledning eftersom eleverna kunde be läraren om en förklaring till om de inte förstod första 

gången. Detta är förståeligt, även de flesta vuxna jag stött på tar hellre en muntlig instruktion på 

något de är ovana vid, eftersom man kan be om flera förklaringar. De flesta av mina informanter 

skulle gärna vilja testa att använda digitala instruktionsvideor i sitt textila slöjdarbete, bara det finns 

datorer så det täcker behovet.  

   Av den sista frågeställningen lärde jag mig något som jag egentligen redan visste: alla elever man 

som lärare undervisar tycker inte om samma instruktionsformer och för att få reda på vad som 

fungerar bäst för dem måste man låta dem testa de olika instruktionssätten och fråga dem vilken de 

tycker fungerade bäst. 
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   Genom att genomföra mina intervjuer, analysen och sammanställandet av resultatet har jag fått 

reda på hur just mina informanter, elever i grundskolans senare år, vill ha instruktioner i 

textilslöjden. Jag kan inte generalisera och säga att jag nu vet vad alla textilslöjdselever i Sverige 

anser om instruktioner i textilslöjden, men jag vet vad mina informanter ansåg om instruktioner när 

jag intervjuade dem. Då har jag fått svar på mina frågeställningar och därigenom fyllt det syfte jag 

hade med denna undersökning. Det har varit intressant, roligt, irriterande och långsamt att 

genomföra denna undersökning och skrivandet av denna uppsats, men jag skulle inte vilja ha den 

ogjord. Genom detta arbete har jag fått några fler redskap som jag nu kan börja använda i min 

karriär som främst textilslöjdslärare, men också historielärare för grundskolans senare år. 
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Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att genomföra en mer jämförande empirisk studie om vilka former av 

instruktioner som elever i grundskolans senare år bäst tar till sig och kan i större utsträckning 

användas självständigt. Ett lämpligt tillvägagångssätt för en sådan undersökning anser jag skulle 

vara experimenterande. 

   Med detta menar jag att man låter två eller fler grupper, en eller flera testgrupper och en 

kontrollgrupp, testa flera olika former av instruktioner för att genomföra samma uppgift, till 

exempel en enkel sydd påse, kanske en slöjdpåse. Sedan analyserar man resultaten för att se om det 

finns en eller flera former av instruktioner som elever lättare tar till sig. Men det skulle kräva mer 

tid och vara mer omfattande än vad man kan hinna med inom tidsramen för en c-uppsats.     

   I min undersökning upptäckte jag att elever i grundskolans senare år gärna blir fixerade vid 

tidsåtgången i en slöjdsituation. Det skulle kunna bli en mycket intressant undersökning om man 

intervjuade högstadielever om varför de blir så tidsfixerade i textilslöjdsalen och om samma 

beteende uppstår i träslöjdssalen. Ett annat ämne för vidare forskning skulle kunna vara att 

undersöka vad enbart pojkar i trettonårsåldern anser om instruktioner i textilslöjden.     

   För vidare forskning inom detta område skulle det vara mycket intressant att återkomma till mina 

informanter när de är i slutet av nionde klass och återigen ställa frågan: vad tror de meningen med 

skriftliga instruktioner är? Anser de fortfarande att meningen är att man ska arbeta självständigt med 

dem och tycker de att det självständiga arbetet fungerar bättre när de är äldre? Eller har de någon 

annan åsikt när de haft textilslöjd i några fler terminer än när jag träffade dem första gången? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missiv 

 

Hej. 

Jag heter Sandra Hanzon och är lärarstudent vid Linköpings universitet. För tillfället 

är jag på **-skolan hos *mentors namn* och håller i historieundervisning. Förutom 

historielärare skall jag bli textilslöjdslärare. Jag är i slutet av min utbildning och 

skriver nu mitt examensarbete. Dettaa arbete kommer skrivas i mitt andra ämne, 

textilslöjd. 

Syftet med min studie är att undersöka på vilket sätt elever i grundskolans senare år 

(högstadiet) vill ha instruktioner i textilslöjd. Detta vill jag ta reda på genom 

intervjuer med elever. Intervjuerna kommer genomföras med hjälp av diktafon på 

skoltid efter höstlovet under vecka 45 och 46. Anledningen till att jag kommer 

genomföra denna studie är att det är viktigt för mig och andra textilslöjdslärare att få 

lite mer insikt i på vilket sätt elever i högstadiet vill ha instruktioner. Så att vi som 

lärare vet mer om hur vi kan tänka när vi planerar vår undervisning och vilka 

instruktioner vi kan använda oss av. 

 Deltagandet är helt frivilligt, jag kommer avidentifiera intervjuresultaten så att de 

inte kan spåras till respektive elev och resultaten från studien kommer endast 

användas till och publiceras i min uppsats vid Linköpings universitet. Min handledare 

på Linköpings universitet är Bo Hinnerson, IKK, telefonnummer till växeln: 

013281000. 

Min fråga är nu denna: 

• Får ditt barn, om han/hon vill, intervjuas av mig för min studie? 

Jag är väldigt tacksam om ni meddelar mig om ni inte vill att ert barn skall intervjuas 

till min mailadress: 

sanha663@student.liu.se    

  Tack på förhand för att ni tar er tid! 

                    / Sandra Hanzon 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

1. Hur talar syslöjdsläraren här på skolan om hur du ska göra för att få din 

uppgift/sak färdig? 

2. Skulle du vilja få det förklarat på något annat sätt? 

3. Hur skulle du vilja få uppgifter/saker förklarade? 

4. Tycker du att det är bra att läraren står bredvid och berättar vad man ska göra?    

5. Kan det vara bra om det finns flera olika sätt att få instruktioner på? 

6. Vad tror du meningen med skriftliga instruktioner är? 


