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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att ge en översikt över hur textilslöjdslärare bemöter det faktum att så många 

elever behöver hjälp samtidigt under lektionerna. Jag har studerat frågan utifrån tre aspekter, nämligen  

hur turordningen bildas, hur lärarna ger instruktioner och slutligen hur lärarens och elevens sociala 

samspel ser ut. 

 

För att samla mitt material har jag använt både intervjuer och observationer. På så sätt fick jag både en 

egen bild av hur lärarna gjorde samtidigt som jag fick höra deras tankar bakom deras val av handlingar.  

 

Att den undersökta frågan är ett problem i slöjdsalen bekräftas av samtliga lärare i studien. I mitt resultat 

kommer jag fram till att det finns variationer i lärarnas tillvägagångssätt på alla de infallsvinklar jag valt att 

belysa i studien. Om man ser till turtagningen, kunde jag urskilja fyra olika mönster för hur den bildades. 

Vilket system som användes verkade påverkas av vilken grupp som undervisades. Hur instruktionerna 

gick till verkade mer påverkas av vem som behövde hjälp och med vad eleven behövde hjälp. Utifrån det 

kunde instruktionerna ske på olika sätt individuellt eller i grupp. Jag uppmärksammar även två olika 

hjälpmedel som användes i förhållande till instruktion, nämligen datorn och skisser. De variationer jag 

fann inom det sociala samspelet mellan lärare och elever handlade främst om två olika funktioner, 

nämligen att skapa trygghet och förmedla kunskap. 
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1. Inledning  

Att elever ständigt ställs inför nya utmaningar och val hör skolslöjden till. I kursplanen för 

slöjd, Lgr 11, står att eleven själv ska vara delaktig i både formulering och val av möjliga 

handlingsalternativ för att driva sitt slöjdarbete framåt (Skolverket, 2011: 217). De ska med 

andra ord inskaffa förståelse för varför man gör på vissa sätt i specifika situationer för att 

kunna se alternativ och ta beslut. Detta ska sedan leda till ett lärande genom praktiskt utfört 

arbete. Att konkurrensen om lärarens uppmärksamhet blir stor i en sådan process ser jag som 

oundvikligt. Det jag ser som problematiskt är snarare hur man som lärare hanterar att så 

många elever behöver hjälp samtidigt. 

En känsla av att inte räcka till för alla elever i klassrummet är något som jag själv känt då jag 

varit ute som lärare. I den här uppsatsen kommer jag att belysa den problematiken utifrån 

textilslöjdlärares perspektiv. Genom att studera och fråga lärare i textilslöjden om hur de 

hanterar turtagning och det behov av hjälp som finns i klassrummet, vill jag visa på de 

variationer som finns för att bemöta elevernas uppmärksamhetsbehov.  

 

1.1 Syfte och frågeformuleringar 

Mitt syfte är att ge en bild av hur lärare i textilslöjd hanterar elevers behov av hjälp i 

slöjdsalen. För att studera detta tar jag hjälp av följande frågeställningar:  

 

 Hur ser turtagningen i slöjdsalarna ut?  

 På vilket sätt får eleverna vidare instruktioner?  

 Hur ser det sociala samspelet mellan lärare och elever ut under lektionstid? 
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1.2 Disposition 

I kapitel 1 motiveras och tydliggörs studiens syfte. Därefter, i kapitel 2, ges en bakgrund där 

jag presenterar forskning som berör problemområdet. Här förklaras även för studien relevanta 

begrepp löpande i texten. I uppsatsens tredje del, metoden, synliggörs tillvägagångssätt och de 

beslut som präglat undersökningens utformning och innehåll. Under fjärde kapitlet 

presenteras sedan de resultat som framkom i undersökningen under rubrikerna turtagning i 

slöjdsalen, instruktioner i slöjdsalen samt Läraren och elevens sociala samspel i slöjdsalen. 

Utifrån resultaten förs sedan en diskussion i kapitel 5 där lärarnas sätt att skapa turtagning, ge 

instruktioner och kommunicera med eleverna sätts i förhållande till den tidigare forskning 

som presenterades i bakgrunden. Avslutningsvis sammanfattas kortfattat studiens 

huvudsakliga resultat i kapitel 6. 
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2. Bakgrund 

För att sätta frågeställningarna i ett sammanhang kommer jag här nedan att presentera sådant 

som skrivits tidigare och kan vara intressant för mitt forskningsområde. Jag kommer dessutom 

att reda ut centrala begrepp jag använder mig av.  

 

2.1 Turtagning 

Ett begrepp som står i centrum för min undersökning är turtagning. I nationalencyklopedin 

beskrivs begreppet stå för det sätt som ordet fördelas mellan deltagarna i ett samtal 

(Nationalencyklopedin 1.). I min undersökning låter jag snarare turtagning beskriva hur 

ordningsföljden över vem läraren ska hjälpa i slöjdsalen skapas och fördelas.  

En som tidigare studerat hur lärare och elever kommer i kontakt med varandra under 

slöjdlektioner är Peter Hasselskog (2010: 199). Han kunde i sin undersökning urskilja fyra 

olika sätt som användes. Det var lärare som gick runt till varje elev, en i taget, bord för bord, 

men även på lärare som lät eleverna skriva upp sina namn på tavlan i den ordning de behövde 

hjälp. De två andra kontaktsökande processerna karaktäriserades av att ena parten sökte upp 

den andra. I vissa klassrum var det till största del eleverna som sökte upp läraren, vilket också 

var vanligast överlag, medan det i andra var läraren som sökte upp eleverna. I relation till 

dessa vägar att söka kontakt, upptäckte han ett mönster. Läraren som hela tiden hade en lång 

namnlista på tavlan över elever som behövde hjälp, ägnade mindre tid i taget åt varje elev 

(Hasselskog, 2010: 201). Han såg även att lärare som mest gav snabba svar till eleven och inte 

hade en dialog, de hade en tendens till att inte lyssna klart på eleven, missförstå och därmed 

ge fel instruktion och fick därför återkomma till samma elev kort därefter (Hasselskog, 2010: 

210).  

Maria Wester (2010) har även hon studerat turtagning hos elever. Till skillnad mot 

Hasselskog så har hon inte varit i slöjdpraktiken utan studerat andra skolämnen. Hon har 

funnit att det skiftar om det är läraren som söker upp eleven för att erbjuda hjälp eller om det 

är eleven som ber läraren om hjälp (Wester, 2010: 53-56, 59).  

Då eleven vill ha kontakt med läraren beskriver hon två vanliga sätt att söka uppmärksamhet. 

Dels, den största gruppen av elever, de som ropar efter hjälp eller hejdar läraren på vägen, 

dels de tysta som sitter och räcker upp handen. En lärare uttalar sig i studien om att båda 

sätten är okej men att det är en förutsättning att eleverna ska kunna vänta då läraren är 
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upptagen för att det ska kunna fungera. En annan lärare säger att det är svårt att se de tysta 

som räcker upp handen. I och med det kan de eleverna ofta behöva vänta länge (Wester, 2010: 

61).  

Att det istället var läraren som sökte upp en elev för att erbjuda hjälp kunde bero på flera 

saker. Wester (2010: 59) framhåller hur läraren hänvisade till elevers beteenden och 

ansiktsuttryck då de sökte kontakt. Det kunde exempelvis vara att någon såg fundersam ut. 

Hon märkte även att lärare ofta erbjöd overksamma elever hjälp, vilket hon tolkade som en 

slags vänlig tillsägelse.  

Lärarna i studien beskriver också sin strävan efter rättvisa. Men de framhåller också att 

rättvisan är relativ. Det finns många aspekter som ska vägas in för att ge eleverna hjälp på ett 

rättvist sätt. Saker som nämns i förhållande till det är tillexempel om eleven är svag eller stark 

i ämnet (Wester, 2010: 61).  

 

2.2 Lärarrollen 

I ett klassrum får eller tar alla en roll, både elever och lärare. Hur lärarrollen ser ut påverkar 

rimligtvis hur slöjdundervisningen bedrivs. I sin avhandling belyser Hasselskog (2010) 

problematiken kring hur faktumet att slöjdlärare ofta arbetar ensamma med sitt ämne på sin 

skola kan bli ett hinder för lärarens utveckling av sin didaktiska kompetens. Han vill 

synliggöra lärares skilda förhållningssätt till undervisningen och därigenom även visa på vilka 

förutsättningar dessa olikheter kan bidra med för olika elevers möjlighet att lära (Hasselskog, 

2010: 17). I sin undersökning finner han fyra olika slöjdlärarroller.  

Den roll han kallar servicemannen utmärks av att läraren stöttar eleven genom att använda 

sina egna kunskaper i ämnet. Det kan handla om att serva med rätt material och verktyg, men 

även att hjälpa eleven handgripligen. Dock är det eleverna som till stor del tar initiativ i sin 

egen process (Hasselskog, 2010: 150-152). Vidare presenterar han instruktören, som till 

skillnad mot servicemannen, blir mer styrande över elevens process. Detta sker genom att 

läraren hela tiden visar nästa steg för eleven i dess arbete och läraren är till stor del 

initiativtagare för arbetsgången för att arbetet ska resultera i en bra produkt (Hasselskog, 

2010: 152-153). Handledaren däremot är mer mån om elevernas förståelse i 

skapandeprocessen, men även här är slutprodukten viktig. I sitt handledarskap ställer läraren 

gärna frågor till eleven istället för att ge direkta svar och det sker hela tiden en dialog mellan 
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lärare och elev. Även om handledaren i första hand koncentrerar sig på dem som behöver 

hjälp så har den en större medvetenhet om vad alla elever i klassrummet gör än de två rollerna 

som beskrivs ovan (Hasselskog, 2010: 154-155). Sist tar han upp Pedagogen. Det som 

karaktäriserar pedagogen i sin lärarroll är, liksom hos handledaren, fokuseringen kring 

elevernas förståelse. Det som däremot skiljer sig är att pedagogen snarare tar utgångspunkt i 

elevens egna förslag då de resonerar över tillvägagångssätt än att själv vara den som ger 

förslagen. Betydelsen av att ha kontakt med alla elever i klassrummet, är även det något som 

skiljer sig från de tre lärarroller som beskrivs ovan (Hasselskog, 2010: 155-157).  

Förutom goda ämneskunskaper, och didaktisk kompetens så måste en lärare ha förmåga att 

leda. Det menar Christer Stensmo (2000: 9) i sin bok om lärarstilar. Han framhåller fem 

kompetenser som en lärare bör ha för att på bästa sätt kunna fungera som ledare i skolan. Den 

första kompetensen handlar om kontroll, dels över lärandesituationen men även över att 

relationerna med eleverna fungerar. Att kunna hålla grupperingar som används i 

undervisningen fungerande är också är kompetens läraren bör inhämta. Att hålla eleverna 

motiverade och kunna anpassa undervisningen för varje elev har även det något han 

framhåller har stor betydelse i sammanhanget. Den sista kompetensen han nämner är 

planering. Han menar att det är viktigt att i ledarrollen kunna planera inför ett lärtillfälle, men 

även att kunna anpassa sin planering efter situation och reflektera över den efteråt (Stensmo, 

2000: 9-11). 

 

2.3 Instruktioner 

Om man ser till betydelsen av ordet i sig så förklaras instruktion i nationalencyklopedin med 

ord som uppställning, ordnande och utrusta (Nationalencyklopedin 2.). När jag talar om ordet 

instruktion kommer jag att syfta på olika sätt att förklara saker. Det handlar om vilka olika 

tillvägagångssätt och hjälpmedel som används för ge eleven förståelse för att kunna arbeta 

vidare.  

Att det som lärare är nödvändigt att kunna vara flexibel och mångsidig i hur man presenterar 

och instruerar uppgifter är något som Ken Robinson (2010) uppmärksammat. Han har en teori 

om att lusten till lärande finns inom oss. För att kunna locka fram den inre motivationen och 

elevernas bästa prestationer krävs att de får möjlighet att hitta något som de är bra på och först 

då kunna lära mest effektivt. Han hävdar att skolan försummar barns kreativitet genom att inte 

skapa möjligheter för elever att hitta sin talang (Robinson, 2010: 8). 
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Ett sätt att hjälpa elever att hitta sin talang i ämnet och därmed locka fram elevens intresse 

skulle kunna vara att utgå från elevens intressen. I den Nationella utvärderingen 2003 

synliggörs en skillnad mellan elever och lärares syn på huruvida slöjdlärare faktiskt gör 

kopplingar till elevernas vardag utanför skolans väggar (Skolverket, 2004: 126). Lärarna 

tycker att det är något som de arbetar med i slöjden medan nästan hälften av eleverna säger 

det motsatta. När Marlene Johansson (2002: 118) studerat elevers arbete i slöjden har hon 

dock sett tydliga intryck från elevernas vardag i deras produkter.  

Vidare har hon belyst den roll bilder, skisser, ritningar och arbetsbeskrivningar har i slöjden 

(Johansson, 2002: 169-170). Hon menar att sådana dokument kan vara ett stöd för eleven då 

eleven för resonemang kring sin produkt och process. De kan även fungera som ett redskap då 

en dialog ska föras kring produkten med till exempel läraren. Att skissen är viktig i en 

skapande process framhåller också Pirjo Birgerstam. Han problematiserar begreppet skiss i 

förhållande till ritning och förtydligar att en skiss är ett sätt att samla tankar och idéer. Att 

skissa är att gestalta en pågående process. Det skiljer sig mot ritningen som istället presenterar 

den slutliga idén (Birgerstam, 2000: 165-187). Han skriver att skissandet är viktigt på så sätt 

att det kan framhäva svårigheter i förtid så att man slipper konfronteras med dem i själva 

arbetet. Skissen ger då en klarare bild av hur den konkret skapande processen kommer att 

kunna se ut (Birgerstam, 2000:14). 

Ett annat redskap vars möjligheter uppmärksammats i slöjden på senare år är datorn. Att 

utveckla slöjdprogram till datorn blev Inger Degerfälts (Degerfält & Porko-Hudd, 2008: 113-

116) lösning då hon hade svårt att räcka till som lärare i slöjdsalen och samtidigt ge eleverna 

bra handledning. I läromedlet @slöjda har hon tagit fram instruktionsfilmer, 

inspirationsbilder, beskrivningar och presentationer om olika textila fibrer. Programmet finns 

med tre olika inriktningar, nämligen, virka, sticka och brodera.  

Att interaktiva läromedel är något som borde höra till slöjdlärarens undervisning i 

klassrummet uttrycker även Mia Porko-Hudd (2005: 225-226) i sin avhandling under ytan, 

vid ytan och ovanför ytan. Hon ser möjligheter till att multimodala resurser skulle kunna 

skapa en helhetsbild över tekniker och material för elever. Hon tror på att ta avstamp i en 

helhet istället för i en produkt är rätta vägen att gå för slöjdundervisningen. Samtidigt påtalar 

hon att det är något som traditionella lösryckta arbetsbeskrivningar över enskilda produkter 

inte kan ge.  
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2.4 Klassrumskommunikation 

Mitt i lärandeprocessen finns lärare och elever. För att kunna studera hur deras förhållande till 

varandra påverkar undervisningen kommer jag här genom forskning belysa det sociala 

samspel som sker mellan lärare och elever.  

Charlotta Einarsson (2003) vill i sin avhandling Lärare och elevers interaktion i klassrummet 

ge mer kunskap om interaktion i klassrummet. En av de variabler hon har studerat är 

gruppstorlekens påverkan på kommunikationen. Hon kommer bland annat fram till att lärare 

upplever att stora grupper svåra att undervisa eftersom lärarna då känner att de inte hinner 

med att ha personlig kontakt med alla (Einarsson, 2003: 162). När hon varit ute på fältet har 

hon dock lagt märke till att gruppstorleken egentligen inte har så stor betydelse när det gäller 

att uppmärksamma alla elever. Hon har sett att hur stor eller liten gruppen än är, så verkar det 

alltid vara någon eller några elever som inte har lärarkontakt (Einarsson, 2003: 163). Även om 

gruppstorleken inte verkar ha något samband med hur mycket kontakt varje elev får och hur 

många som får uppmärksamhet så påpekar hon att gruppens storlek ändå påverkar lärandet. 

Detta på grund av att det påverkar faktorer i miljön som exempelvis ljudnivån (Einarsson, 

2003: 163). 

I avhandlingen Lärares arbete och kunskap ger Ann-Sofie Wedin (2010) en bild av hur 

lärares dagliga arbete kan se ut och vad det egentligen består av. Hon uppmärksammar bland 

annat hur viktig relationen mellan lärare och elever är för fungerande undervisning. Hon 

skriver att det inte bara är att lära känna varje individ som är viktigt, utan även att lära känna 

och kunna läsa olika konstellationer av grupper är av betydelse (Wedin, 2010: 71-74). För att 

skapa och upprätthålla dessa relationer nämner hon småprat och skämtande som betydelsefull 

kommunikation (Wedin, 2010: 59-66). Genom småprat kan läraren lära känna eleverna och 

sedan använda det relationella kapitalet för att väcka elevers intresse när motivationen sviker. 

Genom att skämta och skoja kan läraren också sprida en god stämning. I vissa fall har hon 

även sett skämtandet som ett sätt att säga åt elever istället för att reagera med ilska eller 

irritation mot dem. En annan viktig egenskap hos läraren som kommer fram i avhandlingen är 

betydelsen av att visa vem man är bakom lärarrollen (Wedin, 2010: 60-62). En av hennes 

informanter har uttryckt att dela med sig av sig själv kan skapa ett förtroende som gör att 

eleverna ser läraren som en medmänniska och inte bara en roll eller "kunskapsbank". Att vara 

någon som bryr sig, lyssna och vara lyhörd är egenskaper som tillskrivs betydelse i hennes 

undersökning (Wedin, 2010: 66-70). Det är ömsesidig respekt som ska eftersträvas (Wedin, 

2010: 114). 
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Något man bör komma ihåg vad det gäller relationsarbetet i skolan är att alla elever inte är 

intresserade av att skapa en nära kontakt med läraren (Wedin, 2010: 14). Dock menar Wedin 

att en sådan relation underlättar. "Bakom en handling hos läraren i undervisningssituationen 

finns ofta en relationsbaserad förklaring" (Wedin, 2010: 115)  

Hon har vidare urskiljt några punkter med vad hon kallar för taktisk didaktisk kunskap som 

hon kommit fram till är värdefulla för läraren att ha i undervisningen (Wedin, 2010: 124-125). 

Den första egenskapen lärare med förmån ska kunna, är att behålla lugnet och kunna hantera 

stökiga situationer utan stress och utan att höja rösten. På så sätt ska läraren förebygga att 

stökiga situationer eskalerar och blir utom kontroll. Att variera lektionsinnehåll för att hålla 

elevers intresse uppe och att kunna vara flexibel för att kunna hantera när elever börjar bli 

okoncentrerade är också sådant som nämns i förhållande till fungerande lektioner. Men redan 

i planeringsstadiet menar hon att man måste tänka på vilka situationer som kan uppstå och 

planera efter dem men ändå hålla sig flexibel. 

Även Lars Gustavsson (2007) har uppmärksammat betydelsen av elev- och lärarrelationen. I 

en artikel skriver han att dagens unga har bestämt sig för att inte göra som vuxna säger. Han 

menar att därmed är striktare disciplinära regler inte den rätta vägen att gå för att nå ut till 

dem. På de skolor han arbetat har det funnits många elever med trassliga hemförhållanden och 

tragiska minnen. Det han upptäckt skapar ett lugn för dem i klassrummet är snarare då lärare 

lyckas skapa tillit (Gustavsson, 2007: 5).  
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3. Metod 

Här nedan kommer jag att beskriva och motivera de val jag gjort angående tillvägagångssätt 

under arbetets gång.  

 

3.1 Avgränsningar 

Fokus för studien är att studera hur läraren möter elevernas behov av hjälp i textilslöjden. För 

att avgränsa ämnet, har jag valt att fokusera på de tre frågeställningarna ovan som berör hur 

turtagningen ser ut i slöjdsalen, hur läraren driver eleverna vidare samt hur kommunikationen 

ser ut lärare och elev emellan. En annan avgränsning som jag gjort rör de undervisade 

elevernas ålder. I studien har jag begränsat mig till att studera elever i grundskolans senare år 

eftersom det är den åldersgruppen som jag utbildar mig mot och därmed också representerar 

det ålderspann jag kommer att undervisa som färdig lärare. 

 

3.2. Metodbeskrivning 

För att få ett material där variationer i både handling och tankegångar skulle kunna bli 

synliga, valde jag en kvalitativ ansats. Trost (2010: 32) skriver att man genom ett kvalitativt 

material får möjlighet att finna gemensamma mönster eller få förståelse för vissa resonemang 

eller reaktioner, vilket också var min avsikt med undersökningen. För att samla in mitt 

material tog jag hjälp av två verktyg, både observation och intervju.  

Under mina observationer intog jag rollen som öppen och icke-deltagande observatör. Det 

innebär att min roll som observatör var känd av deltagarna och att jag inte deltog i gruppens 

olika aktiviteter och samspel (Holme & Solvang, 1997: 111, 115). Istället satt jag antingen på 

en stol längs väggen eller rörde mig runt i slöjdsalen för att kunna följa lärarna i dess arbete. 

Själva observationerna var ostrukturerade till sin karaktär, då jag valt att anteckna fortlöpande 

vad som hände i rummet utan att använda något observationsschema (jmf. Bryman, 2002: 

176). Detta för att kunna vara mer öppen till vad som hände i klassrummet utan att bli låsa 

mig vid vad jag trodde kunde hända och påverka turtagning och instruktionssätt. I litteraturen 

nämns både för och nackdelar med att dokumentera fortlöpande. Fangen och Sellerberg 

(2011: 146) lyfter fram fördelen att slippa ett så komplext material som det annars blir med 

bild eller ljudupptagning. Samtidigt nämns vikten av att värderingar, idéer om mönster och 

tankar kring analytiska perspektiv skrivs ner i anteckningarna och markeras just som det för 
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att observatörens seende, intressen och förutfattade meningar alltid påverkar hur 

anteckningarna förs (Holme & Solvang, 1997: 117, Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007 :33-

34). 

Krag Jacobsen (1993: 74) skriver att en grupp som till en början ser ut att ha samma åsikt kan 

inunder dölja individuella motiv. För att kunna synliggöra lärarnas egna tankar bakom deras 

handlingar valde jag att komplettera mina observationer med intervjuer. Jag utförde det Trost 

(2010: 39-40) benämner ostrukturerade intervjuer med låg standardisering. Med andra ord så 

har jag använt mig av öppna frågor på ett antal intresseområden. Frågorna hade ingen given 

ordningsföljd utan jag försökte beröra dem i den ordning som kändes mest naturlig i 

situationen. Samtliga intervjuer varade mellan 10-15 minuter. Jag valde att dokumentera dem 

genom att spela in dem och sedan transkribera vad som sades ord för ord. I metodlitteraturen 

har jag stött på argument både för och emot att spela in intervjuer. Vissa tycker att 

bandspelaren stör intervjuarens koncentration på samtalet till skillnad mot att anteckna (Krag 

Jacobsen, 1993: 65) medan andra framhåller den som ett hjälpmedel för att just kunna 

koncentrera sig på vad som sägs (Trost, 2010: 74-75). I mitt fall så valde jag att spela in för att 

jag trodde att det skulle passa mig bäst och för att ha möjlighet att gå tillbaka till lärarnas 

formuleringar för att inte lita på min första tolkning av vad jag trodde de sa i stunden. 

3.2.1 Analys 

Att använda flera metoder för att kunna få ett rikare material är enligt Patel och Davidson 

(2011: 107) ett sätt att tillämpa triangulering. Anledningen till att jag valde två olika sätt att 

samla information var att jag på så sätt skulle kunna jämföra lärarnas ambitioner med 

undervisningen med hur det faktiskt såg ut i klassrummen. I mina studier besökte jag en lärare 

i taget. Först gjorde jag de observationer jag hade för avsikt att göra hos läraren och senare 

samma dag genomförde jag en intervju. Med observationerna färskt i minnet kunde jag då 

anpassa mina frågor genom att knyta an till situationer som skett under lektionerna som jag 

observerat. Efter att ha transkriberat materialet började min sammanställningsprocess. Jag 

valde att först granska det material jag hade om varje enskild lärare för att sedan jämföra det 

som kommit fram mellan de olika lärarna. På så sätt kunde jag få en bild av vilka likheter och 

skillnader som fanns i lärarnas bemötande av elevers behov av hjälp. 

När jag analyserade materialet förhöll jag mig till en tematisk analys (Braun & Clarke, 2008: 

77-101 ). Efter att ha sammanställt materialet sökte jag ut tre teman som motsvarar de 

rubriker under vilka jag presenterat mitt material. I resultatet lyfter jag sedan fram de 
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skillnader och likheter jag funnit inom varje tema. Dessa utmärkande drag är det som ligger 

till grund för min diskussion. 

 

3.3 Urval och presentation av informanter 

Mitt urval har varit vad Bryman (2002: 114) kallar för ett bekvämlighetsurval. Med det menas 

att urvalet bestäms utifrån vilka informanter som finns tillgängliga för forskaren vid det 

aktuella tillfället. I mitt fall är deltagarna för undersökningen personer jag kommit i kontakt 

med under min utbildning. Jag kontaktade samtliga via mail där jag presenterade mitt ärende 

och hur de skulle vara till hjälp för min studie. Jag skrev vilken vecka jag skulle vilja utföra 

observationerna och intervjuerna, varpå de fick föreslå dag och tid. De fyra lärarna jag 

besökte arbetade på två olika skolor. Samtliga är kvinnor som har fler år bakom sig i yrket. 

Alla undervisar elever från ett brett åldersspann men under de lektioner jag observerade 

undervisades årskurs sex sju och åtta och elevantalet varierade mellan sex till elva elever per 

grupp. Jag följde dem två lektioner var, förutom läraren jag kallar Karin. Henne fick jag 

endast tillfälle att besöka under en lektion. Samtliga lärare i studien har fingerade namn. 

På den första skolan jag besökte arbetar läraren jag valt att kalla för Hanna. På skolan, som är 

en F-9 skola, har Hanna en egen slöjdsal men har en textilslöjdlärarkollega i salen bredvid. I 

Hannas sal hänger exempel på sådan eleverna kan tillverka i slöjden. Hon uppdaterar ständigt 

materialet efter vad hon stöter på i tidningar och dylikt. Längst fram på kortsidan, vid tavlan i 

hennes klassrum finns ett bord vilket hon har fyllt med saker som ofta kommer till 

användning under lektionerna. Eleverna är placerade vid två långa bord som löper längs 

salens långsidor. 

På den andra skolan jag besökte arbetar lärarna som jag i uppsatsen valt att kalla för Karin, 

Åsa och Sara. Även den skolan är en F-9 skola. Lärarna delar här på två salar som ser 

likartade ut. De har båda ett avlångt bord som delar salen på mitten och som rymmer diverse 

redskap. På var sida finns grupper av bord med plats för fyra stycken vid varje. På väggarna 

hänger elevarbeten som lämnas kvar en vecka efter att de blivit färdiga. Mellan de båda 

salarna finns ett rum med böcker, tyger och exempelmaterial för inspiration. 

3.4 Forskningsetiska principer 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har utarbetats fyra etiska principer som 

forskaren ska förhålla sig till. Dessa har jag självfallet tagit hänsyn till i min forskning.  
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Samtyckeskravet som innebär att deltagande är frivilligt och nyttjandekravet som garanterar 

att informationen endast används i forskningens syften, informerade jag mina informanter om 

redan då jag tog kontakt med dem via mail för första gången. Jag uttryckte min önskan om att 

de skulle delta i min undersökning, vad det skulle innebära för deras del samt vad materialet 

skulle användas till och hur det skulle publiceras. Den informationen och möjligheten till att 

tacka ja eller nej fanns redan då. 

 Informationskravet, som rör informantens vetskap om forskningens syfte tillgodåsågs dock 

inte med en gång. Jag väntade medvetet med att avslöja exakt vad jag skulle titta på för att 

inte påverka deras vardagliga klassrumsbeteende. Syftet med undersökningen förtydligade jag 

först i samtalet efteråt. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen inte ska kunna spåras utifrån 

undersökningen och att det material som finns inte ska bli tillgängligt för någon annan. Detta 

har jag tillgodosett genom att använda fingerade namn och genom att inte beskriva skolan de 

arbetar på eller orten där skolan finns. 

(Vetenskapsrådet) 

 

3.5 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av både intervjuer och observationer som verktyg för att samla in 

mitt material. Jag tyckte att det fungerade bra eftersom det gav mig verkligheten ifrån två håll. 

Dels vad jag såg och dels lärarnas tankar bakom handlingarna. Det svåra med metoden såg jag 

främst i observationerna. Trots förberedelser var det svårt att i stunden avgöra vilka händelser 

i klassrummet som var av betydelse för undersökningen. Även om jag förde löpande 

anteckningar kan jag missat något av betydelse i stunden som jag inte hann reflektera över 

och skriva ner. Det kunde även vara svårt att höra läraren och elevernas konversationer ibland 

på grund av den höga ljudnivån som blev av symaskinerna i salen.  

Om man ser till undersökningens tillförlitlighet så vill jag understryka att detta är en liten 

undersökning som inte kan göra några generaliseringar över hur det ser ut i stort i landet, men 

det ger som utlovat en bild av hur olika slöjdlärare kan behandla turtagning, instruktioner och 

det sociala samspelet. Skulle jag genomför en liknande studie igen så skulle jag uppehålla mig 

längre tid hos varje lärare för att kunna se vad som utmärkte lärarnas arbetssätt och vad som 

faktiskt mest var tillfälligheter. 
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Något som man kan vara kritisk till är mitt val av informanter, att tre av mina fyra informanter 

arbetar på samma skola. Det var ett bekvämlighetsurval och jag tyckte att det kunde vara 

intressant att se skillnader i lärarnas arbetssätt i praktiken trots att de delade lokaler och ofta 

samtalade om slöjdfrågor.  
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4. Resultat 

Ganska snart, efter att mina observationer och intervjuer hade genomförts, kunde jag 

konstatera att elevernas konkurrens om lärarens uppmärksamhet är ett stressmoment för både 

lärare och elever i klassrummet. Läraren som jag valt att kalla för Sara berättar om att det är 

som att det går en magisk gräns vid 13-14 elever. Blir det fler så är det svårt att hantera. 

Elevernas sätt att ständigt fråga "hur lång tid tar det" får mig att tro att även eleverna blir 

stressade då de inte får hjälp snabbt. När jag studerade mitt resultat kunde jag utläsa tre teman 

som tillsammans gav en bild av hur det såg ut hos de olika lärarna. Dessa kommer att 

presenters under rubrikerna turtagning i slöjdsalen, instruktioner i slöjdsalen samt läraren 

och elevens sociala samspel i slöjdsalen. Rent strukturellt presenteras varje upptäckt i mitt 

material med en beskrivning av vad jag såg som sedan följs av lärarnas kommentarer.  

 

4.1. Turtagning i slöjdsalen 

Samtliga lärare nämner ordet rättvisa i förhållande till turtagning i intervjuerna. Att vara 

rättvis är med andra ord en av de faktorer som styr hur turtagningen i klassrummet sker. 

Sedan skiljer det sig något åt i hur de olika lärarna anser att fördelningen av hjälp sker mest 

rättvist eleverna emellan. I mina observationer såg jag exempel på fyra olika former av 

turtagning som jag nu kommer att presentera. 

Den första tog sig uttryck i att läraren hade en förutbestämd turordning som hon rättade sig 

efter hela lektionen. Turordningen följde bord för bord och elev för elev. Lärarna Karin och 

Sara följde tydligt denna struktur lektionen igenom. Hanna sa sig inte använda systemet men 

jag kunde se viss tendens till att hon såg till att alla elever arbetade vid bordet där hon var 

innan hon gick till nästa även om hon inte gick till var och en av eleverna även om hon inte 

hade för avsikt att gå efter en sådan turordning. Den fjärde läraren, Åsa sa sig använda det här 

systemet. I början av lektionerna kunde jag se det, men ganska snart verkade turordningen gå 

över till att bli elevstyrd, vilket jag kommer att nämna nedan.  

När jag frågade lärarna om deras tankar kring turtagning så var det tre av de fyra lärarna som 

sa sig använda det här systemet konsekvent. De såg alla denna metod som det mest rättvisa 

sättet att fördela sin tid på. Sara uttryckte sitt val som följer: 

 "Jag går alltid, alltid runt i turordnig. För det tycker jag minskar stressen, för de 

 behöver inte sitta och räcka upp handen och de behöver inte pocka på min 



15 

 

 uppmärksamhet när jag instruerar andra och så. Och jag är jättekonsekvent med 

 det ändå från början, från de är små eller om de kommer hit i sexan eller så. Så 

 de behöver aldrig springa och dra i mig, utan jag kommer dit." 

 (Intervju Sara 8/11 2012) 

Hon anser alltså att det minskar stressen med en sådan förutbestämd ordning och att det ger 

ett större lugn till henne som lärare eftersom eleverna aldrig behöver springa efter henne för 

att få hjälp. Karin berättar om att hon brukar göra en markering för vem hon började hos förra 

lektionen och hos vem hon slutade för att kunna ta vid där hon slutade sist och inte alltid börja 

hos samma elev. Till skillnad mot de andra tre, så beskriver Hanna denna metod som 

tidskrävande och rent orättvis. På min fråga om det finns något turtagningssätt som fungerar 

mindre bra svarar hon som följer:  

 "Ja det är när de sitter på sina platser och räcker upp hand eller då man försöker 

 hålla en viss turordning. Ja att man går efter raderna eller så. För då kan man gå 

 förbi och se att men lilla Kalle behöver ju bara hjälp att trä nålen. Och så trär 

 man nålen fast det kanske är tre andra som väntat längre. Det kan jag uppleva 

 orättvist och därför tycker jag att det blir mer rättvist att de söker upp mig då de 

 behöver hjälp." (Intervju Hanna 6/11 2012) 

Hon framhåller alltså att det finns elever som kan få vänta så mycket längre på hjälp än andra 

om man gör på detta sätt. En elev kan behöva lärarens hjälp just då hon kommer medan någon 

annan kan få vänta en halv lektion på att få hjälp. När hon själv provat ett sådant system så 

har hon dessutom sett hur vissa elever struntar i att jobba, för att de ser att läraren ändå har 

fullt upp och inte ser om de sitter av tiden. Dessutom upplevde hon att det blev mer spring då 

eftersom hon fick gå genom hela klassrummet för att hämta saker hela tiden.  

Det andra systemet som jag fick se exempel på var i Hannas klassrum där hon använde sig av 

kösystem. Eleverna fick då söka sig till läraren som stod längst fram i salen bakom ett bord. 

Där fick de sedan ställa sig på led för att få hjälp. Mestadels av lektionen så var det flera som 

stod i kö, men det var inga elever som bråkade, blev högljudda eller verkade stressade. Endast 

vid fåtal stunder fick läraren tid att gå ut i klassrummet för att kolla runt hos eleverna innan 

kön bildades igen. 

Att använda kösystem är ännu ett av de turordningssystem som lärarna har skilda åsikter om. 

Hanna, som använder systemet, ser det som mest rättvist för eleverna. Eftersom allt material 
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finns runt där hon står menar hon att tiden inte behöver gå till att springa och hämta saker. De 

tre andra lärarna har däremot andra erfarenheter. De kopplar samman kösystem med bråk och 

stök. Sara berättar om sina erfarenheter om hur mycket som kunde hända för eleverna då de 

fraktade sitt arbete från läraren tillbaka till sin plats.  

 "Så tappade de nålen eller vände sticket på fel håll. Då hände det nånting som 

 gjorde att de ändå inte kunde fortsätta utan var tvungna att ställa sig i ledet 

 igen." (intervju Sara 8/11 2012) 

Hon säger att det i och med incidenter som de som nämns i citatet, blev för mycket ogjort 

arbete för henne som lärare.  

Den tredje formen av turtagning jag såg var då eleverna till stor del styrde vem som skulle få 

hjälp härnäst genom att söka upp läraren. I flera av de observerade grupperna fanns ett fåtal 

elever som gärna ropade och gick efter läraren för att få hjälp. Om de hade en snabb ja eller 

nej fråga hanterade lärarna det omedelbart genom att svara eleven. Handlade det däremot om 

en fråga som krävde mer uppmärksamhet från lärarens sida kunde läraren antingen be eleven 

vänta på sin tur eller säga att hon snart skulle hjälpa eleven. Denna form av turordning blev 

tydlig främst i en grupp där läraren hade för avsikt att gå runt och hjälpa eleverna i den 

ordning de var placerade i klassrummet, men där jag upplevde att eleverna snart tog över. 

Läraren i fråga verkade bli stressad över elevernas sätt att söka upp henne. I intervjuerna var 

detta inget system som kom på tal, utan läraren i fråga hävdade att hon använt ett 

turordningssystem likt det förutbestämda turtagningssystem beskrevs ovan. 

Det fjärde system jag kunde urskilja under mina observationer var då ordningen verkade 

styras av vem läraren ansåg behövde hjälp för stunden. Stundvis i vissa grupper har läraren 

gått fram till elever som inte kallat på hjälp men, som det visat sig, har behövt det. De verkade 

känna av elevers frustration och tysta rop på hjälp, men även uppmärksamma då någon var på 

väg att göra fel. Ibland gick lärarna bara förbi och gav elever spontana tips. Ett exempel på det 

var då Sara gick förbi en elev och stoppade henne med orden " nu syr du lite långt in där" 

(Observation Saras klassrum 8/11 2012). Därpå följde tips om att fästa ordentligt, fem fram 

och fem bak, och att hålla pressarfoten i kanten som de brukar. Innan hon lämnade eleven 

frågade hon även var hon tänkt ha vändöppningen vilket fungerade som en liten påminnelse 

av att det måste finnas en öppning någonstans när man vändsyr. Hanna beskrev hur hon 

brukade gissa sig fram ungefär hur långt en elev hade kommit i sitt arbete och på så sätt veta 

vem hon skulle gå till härnäst. 
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Ett känt traditionellt turordningssystem i skolans värld är handuppräckning. I varje grupp som 

observerades fanns alltid någon elev som under lektionen räckte upp handen för att tillkalla 

lärarens uppmärksamhet för att få hjälp. Att detta inte var något system som användes i de 

slöjdsalar som besöktes för observation märktes snart. De som använde handuppräckning gick 

inte före i det förutbestämda turordningssystemet och syntes inte i konkurrensen där eleverna 

verkade bestämma turordningen. Möjligtvis kanske det hade någon effekt där läraren gick till 

dem hon tyckte verkade behöva hjälp, men det var inget jag tydligt kunde se.  

I övrigt talar alla lärarna om turordning som något man måste känna in, vad som passar en 

själv som lärare. Karin säger att "Jag tror det är viktigt att man gör upp med sig själv och sina 

klasser hur man ska ha det. Man ska ju hålla i många år" (Intervju Karin 6/11 2012). Hanna 

påpekar även att "I vissa klasser så fungerar inte någon metod av turordning" (Intervju Hanna 

6/11 2012). Och de poängterar alla att det säkert finns lika många metoder som lärare. 

4.1.1 I väntan på hjälp 

Att sysselsätta eleverna under tiden de väntade på hjälp var också någonting som två av 

lärarna talde om. Åsa beskrev att hon brukade se till att det fanns "bredviduppgifter", som hon 

uttryckte det. De fanns till hands för att eleverna att arbeta med så länge de väntade. Under 

min observation fick jag se exempel på att det fanns möjlighet att öva på att sticka under 

tiden. Det var ett antal påbörjade stickningar som de fick fortsätta på. I intervjun nämnde hon 

även korsord, att rita något eller göra någon slöjduppgift via datorn som exempel på 

bredviduppgifter. Även Sara tyckte att det var bra att ha extrauppgifter då hon undervisade i 

stora grupper där många ville ha hjälp. I sådana grupper beskrev hon att det inte sällan la sig 

en stress och oro över klassrummet annars då väntetiden blev lång. Men hon säger också att 

de egentligen inte hjälper så mycket för eleverna "vill ju få färdigt sin sak"  

(Intervju Sara 8/11 2012).  

Sammanfattningsvis så kunde jag urskilja fyra olika turtagningssystem hos mina fyra 

informanter. De använde kösystem där eleverna fick stå på led och system där läraren gick 

runt till var och en i turordning. Det fanns även mer spontant myntade system där eleven sökte 

läraren eller läraren sökte upp eleven. Mina observationer tydde även på att handuppräckning 

inte var något som lärarna uppmärksammade i de slöjdsalar jag besökte. Lärarnas val av 

turtagningssystem motiverade de själva med ord som rättvisa och vad som passade både lärare 

själva och gruppen. 
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4.2. Instruktioner i slöjdsalen 

Att leda en elev vidare kan låta enkelt, men det hela verkar försvåras av att lärarna inte tillåts 

koncentrera sig på en elev i taget. Här nedan kommer jag att beskriva hur de olika lärarna 

hanterade instruktionstillfällen, både för elever enskilt och i grupp. Jag kommer också att 

beskriva två olika sätt som lärarna tagit hjälp av datorn för att ge elever instruktioner.  

Något jag uppmärksammade under mina observationer var att lärarna alltid hade "flera bollar 

i luften". Med det menar jag att läraren aldrig riktigt fick koncentrera sig på att hjälpa en elev i 

taget utan att svara på frågor från andra elever samtidigt. Oftast handlade det om att eleven 

sökte bekräftelse och bara behövde klartecken för att kunna fortsätta på egen hand. Vissa av 

lärarna tog det med ett lugn medan andra verkade bli stressade av att inte kunna ägna sig 

ostört åt en elev i taget. Karin beskrev att hon lät eleverna fråga om saker som hon kunde 

svara ja eller nej på under tiden hon hjälpte en annan elev, annars fick de vänta.  

Att kunna behålla lugnet när eleverna skriker efter uppmärksamhet ser Åsa som en viktig 

egenskap. Själv känner hon att hon gärna skulle vara bättre på att vara lugn i klassrummet 

men berättar om hur stressen av att undervisa i fler ämnen, behöva springa fram och t illbaka 

samtidigt som alla elever behöver hjälp på en gång i klassrummet gör en lite uppjagad. Hon 

betonar också att behålla lugnet är viktigt för att som lärare kunna "både bromsa och gasa" 

(Intervju Åsa 8/11 2012) en elev i dess arbete. Genom att vara lugn som lärare menar hon att 

man kan behålla en lugn stämning hos eleverna och att stressen då inte påverkar kvaliteten i 

elevernas arbeten negativt.  

Under mina observationer fick jag se exempel på olika sätt att instruera. Det verkade inte vara 

så att en lärare hade ett sätt utan hur de gick tillväga verkade variera efter elevernas behov och 

vad de höll på med för teknik och moment för stunden. När jag frågar Åsa om vad som 

påverkar vilket instruktionssätt hon använder svarar hon följande:  

 "Dels vad de håller på med och dels hur det ser ut i salen, vad den inbjuder till. 

 Sitter de och broderar så blir det ju ett annat lugn i rummet än om de ska göra 

 andra saker, springa och hämta och sådär. Då blir det ju lite mer dynamik och 

 så. Och så beror det på vad det är för grupper, sammansättning av elever och så" 

 (Intervju Åsa 8/11 2012).  
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Det jag upplevde vanligast var att läraren instruerade eleverna individuellt. Sedan kunde den 

individuella instruktionen skilja sig åt till karaktären, om den var muntlig, visuell, hänvisning 

till skriftlig instruktion, direkt uppmanande eller resonerande i samråd med eleven.  

Lärarna verkade till största del använda sig av muntliga instruktioner i kombination med att 

de visade konkret direkt på elevens produkt eller genom att peka. Jag observerade att Karin 

gärna visade på elevernas produkter hur de skulle göra. I intervjun senare berättade hon också 

att hon brukade göra så. Hon fortsätter med att säga att " det optimala skulle väl vara att man 

själv har något uppsytt att visa på, men så funkar ju inte verkligheten riktigt" (Intervju Karin 

6/11 2012). Sara kommenterar också varför hon gärna visar eller pekar i samband med 

instruktion "Muntlig instruktion utan att kunna peka eller visa är ju inte jättemånga som klarar 

av faktiskt" (Intervju Sara 8/11 2012).  

Något som utmärkte sig i Karins klassrum var att hon ägnade så lång tid åt varje elev. Hon 

gav instruktioner, visade ingående hur eleverna skulle göra och varnade och gav tips för 

sådant som kunde bli problematiskt. Efteråt när hon ombads berätta om hur hon brukade tänka 

när hon instruerar blev svaret att "Ja, dom ska ju kunna jobba så länge som möjligt 

självständigt. Och så ska dom kunna förklara för en kompis" (Intervju Karin 6/11 2012). Hon 

förtydligade också att de inte skulle kunna förklara för en kompis för att minska hennes 

arbetsbörda, utan snarare för att befästa sin kunskap genom att uttrycka det de gör i ord. 

Användning av skriftliga instruktioner såg förekom vid några tillfällen. Åsa hänvisade till att 

läsa instruktionsbok då en elev behövde hjälp med hur man trär symaskinen och hon 

hänvisade även till skriftliga instruktioner då eleverna gjorde klädesplagg som det fanns steg 

för steg beskrivning till. Här kändes det som om eleverna inte alls var vana att få sina 

instruktioner skriftligt. Läraren fick senare komma till eleven med symaskinen för att läsa 

beskrivningen högt samtidigt som hon hjälpte eleven att trä maskinen. Instruktionerna till 

klädesplaggen verkade inte användas av eleverna alls, trots att läraren hänvisade till dem. De 

frågade läraren hur de skulle gå tillväga istället.  

Hos Hanna såg jag skriftliga instruktioner i två andra sammanhang, nämligen till 

korsstygnsbroderi och knyppling. Istället för att bara hänvisa till mönstret verkade hon arbeta 

aktivt för att eleverna själva skulle kunna läsa och förstå mönstren. Denna tolkning gör jag 

utifrån hur läraren introducerade texten för eleven som aldrig hade knypplat tidigare. Läraren 

visade handgripligen hur man gjorde samtidigt som hon läste högt ur beskrivningen. Sedan 

fick eleven ta över knyppeltrådarna och göra de olika momenten med händerna samtidigt som 
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läraren fortsatte att läsa högt från beskrivningen. Därefter fortsatte eleven läsa på egen hand 

samtidigt som hon gjorde de olika knyppelslagen. När läraren senare gick förbi eleven med 

korsstygnsbroderi bad hon honom att peka var han skulle ta upp nålen för att börja och vad 

det motsvarade i mönstret. På så sätt fick hon bekräftelse på att han förstod hur han skulle 

utläsa mönstret i förhållande till sitt arbete.  

Något som verkade skilja sig åt hos lärarna var hur de gjorde då de hade instruerat en elev. 

Några tog sig tid att stanna kvar hos eleven för att se så att de kom igång, medan andra gav en 

instruktion och snabbt gick till nästa. I vissa fall verkade det fungera att gå direkt efter att ha 

gett instruktion medan i andra förblev eleven sysslolös då läraren gick. 

I Hannas fall förvånade det mig att hon visade varje elev hur stjälkstygn gick till, trots att det 

stod flera elever efter varandra i kön som behövde hjälp med samma sak. Efteråt berättade 

hon att det var ett exempel på en sak som hon gärna instruerade individuellt. Det verkar vara 

en praktisk fråga om vad som faktiskt passar att instruera i grupp och vad som passar att visa 

för var och en.  

Ett exempel då gruppinstruktioner användes var i Åsas klassrum där några elever höll på med 

klädsömnad. De var flera som samtidigt stod inför momentet att lägga ut mönstret på tyget 

och markera ut sina delar. Hon samlade dem då i grupp runt en av elevernas tyg och lånade 

elevens mönster för att illustrera processen. Genom att peka på tyg och mönster samtidigt som 

hon förklarade begreppen sömsmån och trådrak introducerade hon hur det skulle gå till och 

vad man borde tänka på. Efteråt ställde eleverna fler frågor vilket visade på att eleverna inte 

riktigt hade förstått. Då gick Åsa istället iväg och hämtade en markeringspenna för att visa än 

mer konkret. Att arbeta med gruppinstruktioner med just mönsterutlägg är något som även 

Hanna nämner i sin intervju. Hon tycker att det är ett passande tillfälle att samla flera elever 

under instruktionen. Hon hade även provat att dokumentera processen från mönsterutlägg till 

utklippta delar i foton och sedan använt PowerPoint för att introducera en hel grupp samtidigt. 

Att använda PowerPoint för att instruera har hon kommit på är ett bra medel. Även knyppling 

har hon instruerat för en hel grupp samtidigt på detta sätt. Sara berättar att även hon ser 

instruktioner i grupp som en tillgång. Särskilt om det är en teknik som eleverna stött på innan 

och de behöver repetition för att komma igång. Hon menar att på så sätt så kan några sedan 

komma igång på egen hand medan hon kan lägga mer tid på de som behöver det istället. Hon 

har provat att instruera på det sättet i broderi, med stor nål och tjock tråd för alla skulle se, 

vilket fungerade bra. Svårare tyckte hon det var med stickning och uppläggning av stickning. 
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Då hade eleverna svårt att se. Fast hon påpekar att dessa instruktioner mest fungerar i början 

på terminen för sedan brukar eleverna hålla på med så mycket olika saker.  

Något som stack ut i Hannas klassrum var hennes förmåga att förutse vad elever behövde 

hjälp med. På så sätt kunde hon förbereda själva instruktionstillfället. Ett exempel var då en 

elev kom gående mot bordet vid vilket läraren stod. Läraren plockade då snabbt fram en låda 

med band och sa "Jag tror du söker den här" (Observation Hannas klassrum 6/11 2012) varpå 

eleven skrattade till, tackade så mycket och återgick till sin plats. Även i kön tog hon 

möjligheten att vara förutseende. Hon kunde ge korta instruktioner till elever längre bak i kön 

som att hämta saker så länge, välja färg på tråd från en specifiklåda eller liknande. På så sätt 

var de mer förberedda när de kom fram och det var deras tur.  

Att elevernas tankar var viktiga i processen visade sig hos samtliga lärare. Det hände att 

lärarna gav direkta instruktioner till elever utan att låta eleven vara med i tankegången om 

varför man valde ett visst handlingsalternativ. Men ofta bestämdes nästa steg i samråd med 

eleven. Det kunde yttra sig i form av frågor som ställdes av läraren. Frågorna kunde vara; 

"Vad gjorde du nyss?", "Vad ska du göra nu?" och "Var ska du börja tycker du?", eller av mer 

estetisk och praktisk karaktär som "Har du tänkt att göra botten på din kasse?" eller "Vad tror 

du blir bäst, att sy i ett blixtlås eller att göra knapp och knapphål?". (Observationsutdrag) De 

första frågorna tolkar jag som att läraren försökte hjälpa eleven att se sin egen process, hur 

saker hängde ihop för att inte bara se osammanhängande moment. Efter att de var överens om 

vad nästa steg borde vara började lärare och elever i flera fall diskutera alternativa lösningar, 

konsekvenser av dessa för att sedan komma fram till hur eleven själv ska arbeta vidare.  

4.2.1 Kommunikativa hjälpmedel 

Som jag skrev tidigare så kom datorn in i bilden då Hanna instruerade i grupp via 

PowerPoint. På den andra skolan användes datorn mer av eleverna individuellt i förhållande 

till instruktion. Förutom att ge inspiration till eleverna och användas för att skriva ut mönster 

så berättade lärarna att den fanns där till elevernas förfogande för att se instruktionsfilmer 

genom programmet @slöjda. Under en lektion med Åsa fick jag se hur en elev gick till datorn 

för att påminna sig om hur man gjorde de stjälkstygn som hon höll på med i sitt broderi. Både 

Åsa, Sara och Karin beskriver programmet som en tillgång, En plats dit eleverna kan gå och 

få hjälp om de vill ha hjälp snabbt med hur man stickar, virkar eller hur man gör olika 

broderistygn. Sara säger att filmerna kan vara svåra för en elev att ta till sig om det är första 

gången de ska göra något, men att de kan fungera bra då en elev behöver repetera något de 
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gjort tidigare "Så det är ju nästan som att ha en extra person med sig lite ibland" (Intervju Sara 

8/11 2012), säger hon. Karin påpekar också fördelen med att det på så sätt kan bli mer tid över 

till de som verkligen behöver lärarens hjälp.  

Hos Lärarna Åsa och Sara såg jag att skisser användes genom hela processen och att de även 

kom till användning vid instruktionstillfällen. Genom skisserna uppfattade jag det som att 

läraren och eleven fick en tydligare gemensam förståelse och lättare att diskutera kring 

processen då de hade något konkret att relatera till. Jag upplevde då även eleverna som mer 

engagerade i sin process och det den skulle resultera i. 

Sammanfattningsvis så har jag fått se både enskilda instruktioner och instruktioner i grupp. 

Jag har även kommit fram till att slöjdlärare behöver behålla sitt lugn för att klara av stressen 

av att hela tiden ha elever som behöver ens uppmärksamhet. Hur instruktionerna gick till 

verkade bero på vilka eleverna var, vad de höll på med och vem läraren var som person. Hur 

lång tid varje lärare uppehöll sig vid varje elev skiftade. Det mest förkommande 

instruktionssättet i denna undersökning var enskilt genom att läraren muntligt talade om vad 

eleven skulle göra samtidigt som hon pekade eller handgripligen visade på elevens produkt. 

Vid instruktion såg jag också hur skisser verkade fungera som ett kommunicerande redskap 

mellan lärare och elev. Jag fick även ta del av två olika funktioner som datorn kunde ha i 

instruktionssammanhang.  

 

4.3. Läraren och elevens sociala samspel i slöjdsalen  

Enligt Åsa är textilslöjden ett ämne som "inbjuder till lite småprat" (Intervju Åsa 8/11 2012). 

Men hur pratet om sådant som inte berör ämnet påverkar slöjdundervisningen råder delade 

meningar om bland lärarna jag träffat.  

Under Åsas lektioner pratade eleverna bara om sådant som rörde skolarbetet. Åsa berättade att 

hon inte gärna uppmuntrar till samtal om annat, utan brukar berätta för eleverna att de måste 

utnyttja tiden till slöjdarbetet. Att prata med grannen vid bordet var dock okej enligt henne om 

de höll sig inom ämnets ramar i sina samtal. Hon framhåller dock att det finns undantag. Om 

en elev exempelvis tar initiativ att berätta något för henne så visar hon sitt intresse för det 

eleven vill säga. Men hon menar att det lätt kan gå överstyr då eleverna pratar om annat vilket 

lett till att hon ofta hört mycket hon egentligen inte velat höra.  
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Till skillnad mot Åsa så märkte jag att Hanna gärna skojade med eleverna, diskuterade saker 

och berättade om egna upplevelser. Jag upplevde en vänskaplig ton mellan lärare och elever. I 

intervjun beskrev hon den personliga kontakten hon hade med elever så här: 

 "Den tycker jag nästan är det roligaste med det här jobbet faktiskt. När man får 

 sådana grupper som man ena stunden kan prata allvar med och nästa så har man 

 lite latjo, pratar, skojar och sådär." (Intervju Hanna 6/11 2012).  

Den kontakten hon beskriver ovan, framhåller hon bäst skapas i små grupper som man haft 

länge. Hon säger också att en klass man har med sig och kan prata om allt möjligt i är mer 

lättarbetad.  

Karin var mer avvaktande vad det gällde att dela med sig av sig själv till sina elever. Hon 

påpekade att det är viktigt att vara sig själv och att man visst kunde vara personlig, men känna 

efter var ens egen gräns går för att inte bli privat. Vid ett observationstillfälle frågade hon en 

elev om hon hade varit i simhallen dagen innan för hon tyckte att hon mött henne. Eleven var 

sen till lektionen och läraren berättade efteråt att hon vid det aktuella tillfället försökte få den 

till synes uppstressade eleven att slappna av lite genom att prata om någonting annat. Här 

tolkar jag det som att Karin valde att vara personlig för att skapa förutsättningar för att eleven 

skulle kunna komma igång och arbeta utan att känna oro. 

Sara framhåller liksom Hanna att små grupper man haft länge blir de grupper man kan tillåta 

pratar med mer om sådant som går utanför slöjdens ramar. Hon säger att man alltid får vara 

strikt i början innan man lärt känna gruppen och individerna, men att man sedan kan släppa 

lite på reglerna om det fungerar. Hon håller också med om att en sådan grupp blir mer 

lättarbetad. Jag observerade hur hon i en av sina små grupper satt med som en i gruppen då 

eleverna satt i rummets soffa och stickade. Eleverna visade att de kunde arbeta och prata 

samtidigt. Även om Sara hela tiden var i närheten och stundvis var med i elevernas samtal så 

deltog hon inte i alla samtalsämnen.  

Den mer vardagliga kommunikationen som beskrivs i föregående stycke, tyckte Sara var 

viktig även för att nå elever som inte gärna tar kontakt med läraren på egen hand. Genom att 

fråga om annat menar hon att man lär känna eleven bättre och därmed får mer saker att prata 

om vilket kan bygga upp en trygghet. De andra lärarna har även de sätt för att se alla. Åsa och 

Karin säger att de genom att gå runt i turordning ser alla. Hanna påpekar att "många är ju så 

självgående att de behöver ju inte det för att få hjälpen, men just det här att någon ser är ju 
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viktigt" (Intervju Hanna 6/11 2012). Om hon kommer på efter lektionen att hon missat att 

prata med en elev, går hon till elevens låda för att titta på arbetet och sedan lägga i en liten 

lapp för att uppmärksamma eleven och hur långt hon kommit.  

Något jag kan konstatera efter att studerat mitt material är att vad som talas om i slöjdsalen 

mycket beror på lärarens acceptans och hur läraren jobbar. Att tala om annat än slöjd ses både 

som en tidsbov och som något som skapar trygghet och god stämning. Vad än elever och 

lärare samtalar om så är alla de lärarna som deltog i min studie överens om att det är viktigt 

att se alla elever, oberoende om de söker kontakt eller inte. 

 

4.4 Resultatsammanfattning  

För att förtydliga den bild som framkommit genom min undersökning, över hur lärare i 

skolans textilslöjd hanterar elevers behov av hjälp i slöjdsalen, kommer jag nu kort 

sammanfatta resultatets huvuddrag. Det är sedan dessa upptäckter som jag kommer att ta med 

mig vidare ner till diskussionen. 

Efter att ha studerat hur turtagningen skapades i de olika slöjdsalarna hittade jag fyra olika sätt 

som lärare och elever använde för att komma i kontakt med varandra. För det första handlade 

det om ett kösystem som bestämdes efter den ordning som eleverna behövde hjälp, för det 

andra fanns det tillfällen då eleverna ropade eller sökte upp läraren på andra sätt då hon 

behövde hjälp. Det tredje sättet utmärktes av att läraren gick runt till var och en i förutbestämd 

ordning och det fjärde turtagningssättet skapades genom att läraren som sökte upp eleven för 

att hon tycktes se att eleven behövde hjälp. 

Den andra faktorn som studerades i förhållande till lärarens sätt att hinna med att hjälpa alla 

elever i klassrummet är de sätt lärarna instruerar eleverna på. Instruktionssätten som lärarna 

använde varierade beroende på flera yttre faktorer, men även beroende av vilka eleven och 

läraren var. Instruktionerna förekom vanligtvis enskilt men det fanns även tillfällen där 

lärarna föredrog att genomföra instruktion i grupp. De förekom både muntligt, skriftligt och 

visuellt. Ett hjälpmedel som användes för att visualisera instruktioner för eleverna var datorn.  

Hur lärarna och eleverna konverserar och om vad de talar med varandra, är även det något 

som framkommit ur mitt material. Det har visat sig att samtalsämne och lärarnas syn på 

funktion för samtal med eleverna varierar. I mitt material såg jag i huvudsak två olika 

funktioner av läraren och elevernas kommunikation. Den första är att lärarna och eleverna 
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bara talar om sådant som är slöjdrelaterat för att eleverna ska behålla fokus och lära så mycket 

som möjligt om ämnet. Det andra var då samtalen var mer relationella och dess funktion var 

snarare att skapa trygghet. Genom att lärarna talade om sådant som eleverna var intresserade 

av kunde lärarna skapa en trygghet och lätt stämning. Trygghetsfunktionen, som en lärare 

menade skapades då hon pratade med elever och lärde känna dem, såg hon som ett hjälpmedel 

för att uppmärksamma elever som inte gärna själva tog kontakt med läraren. En annan slags 

kommunikation som även den användes för att läraren skulle uppmärksamma elever var 

genom att läraren lämnade meddelanden via lappar i elevens låda.  
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5. Diskussion 

Här kommer jag nu att diskutera det jag funnit i förhållande till litteraturen och mina egna 

tankar. Rubrikerna följer de jag använde under resultatet och underrubrikerna representerar 

mina huvudsakliga resultat inom varje tema. 

 

5.1 Turtagning i slöjdsalen 

I mitt resultat fann jag fyra olika former av turtagning som lärarna skiftade mellan, till synes 

beroende på vilken grupp de undervisade. Här i diskussionen har jag även försökt placera in 

Hasselskogs (2010) lärarroller på de olika turtagningssystemen. Det betyder inte att alla som 

använder ett visst turtagningssystem måste handleda eleverna på ett visst sätt, men jag tyckte 

det var intressant att försöka se ett mönster.  

5.1.1 Förutbestämd turordning av läraren 

Första formen av turtagning som förekom var då läraren gick runt till alla eleverna i en 

bestämd turordning. Fördelarna som nämndes var att det var mest rättvist eftersom alla fick 

lärarens uppmärksamhet och hjälp någon gång under lektionen. Att eleverna inte behövde 

springa och göra väsen för att läraren skulle komma nämndes också som något som minskade 

lärarens stress. Som nackdelar togs upp att elever kunde få en lång väntan om de inte behövde 

hjälp just då läraren gick förbi och att det blev mycket spring efter grejer för lärarens del.  

Om man ser till Hasselskogs (2010) lärarroller så fick jag till största del en bild av att det 

rörde sig om Handledaren som ger förslag, diskuterar med eleven och är mån om att eleven 

förstår varför de gör på ett visst sätt. Samtidigt kan jag se hur karaktärsdrag som snarare liknar 

Pedagogen framträder hos en av lärarna ibland i de situationer då hon utgår från elevernas 

egna skisser. Jag upplevde att eleverna genom att använda skisser blev mer insatta i sin egen 

process och själva gav förslag på hur de skulle gå tillväga.  

I de klassrum jag besökt och det här systemet fungerat så har jag upplevt att lärare och elever 

var väl medvetna om hur turtagningen fungerade så att ingen direkt stress uppstod. I ett 

klassrum verkade dock läraren släppt lite mycket på reglerna så att systemet inte fungerade 

någon längre stund vilket jag upplevde skapade oro. I och med det så tror jag det är bra att 

vara medveten om hur man vill att det ska gå till och göra reglerna klara för eleverna. Jag kan 

också, liksom en av informanterna, se problemet med att en elev kan vara i behov av hjälp då 

läraren till exempel har två eller tre hela bord med elever kvar innan det är dess tur. Det var 
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dock ingen svårighet som jag la märke till under min observationsstudie. Om någon behövde 

hjälp när läraren var hos en elev längre bort, handlade det mest om att de behövde bekräftelse 

vilket läraren oftast kunde ge eleven utan att gå dit. 

5.1.2 Att stå på led 

Den andra formen av turtagning som jag fann var ett kösystem då eleverna ställde sig på led i 

väntan på hjälp. Läraren Hanna såg systemet som mest tidseffektivt då hon hade nära till det 

material hon kunde behöva för att instruera eleverna samtidigt som eleverna fick hjälp när de 

faktiskt behövde till skillnad mot ovanstående system. Nackdelarna som de andra lärarna 

nämnde i förhållande till ett sånt här system var bråk och stök och problem som kunde uppstå 

då eleven hade fått hjälp och skulle tillbaka till sin plats innan hon kunde fortsätta på egen 

hand.  

Eleverna jag såg använda systemet väntade tålmodigt på sin tur och stämningen var god. Den 

lektionen jag fick vara med på där detta system användes var en lektion för årskurs sju. Det är 

möjligt att det hade sett annorlunda ut om det var yngre elever. Hasselskog (2010) såg också 

exempel på ett kösystem under sin studie, där turordningen bestämdes av att eleverna skrev 

sina namn på tavlan. Jag ser likheter mellan systemen då båda innebär att de styrdes av vem 

som behövde hjälp för stunden och att listan i Hasselskogs fall och kön i mitt, konkret 

påminner läraren om hur många som behöver hjälp. Han såg ett mönster som tydde på att 

läraren som använde detta system ägnade kortare tid åt varje elev och oftare gav en felaktig 

instruktion till eleven för att läraren trodde sig förstå elevens problem innan eleven fått 

precisera det (Hasselskog, 2010: 201, 210). Även i min studie kunde jag se att Hannas 

instruktioner, när hon använde detta system, ofta var korta och direkt beskrivande av nästa 

steg i processen liksom den lärarroll som Hasselskog (2010: 150-152) kallar för instruktören. 

Instruktionerna blev mer lika uppmaningar än att vara uppmuntrade till att eleverna skulle 

tänka själva.   

Något jag kan tänka mig att man behöver vara uppmärksam på om man ska använda det här 

systemet är att ingen elev bara sitter av lektionstiden. Om läraren har ständig kö och inte rör 

sig runt i salen så ser jag en risk att elever som inte ser något intresse i slöjdarbetet bara skulle 

sitta sysslolösa. Samtidigt så har ju läraren ganska bra översikt över klassen när hon står på 

samma ställe hela tiden. Möjligheten för läraren att kunna stå bredvid eleven och se till att hon 

kommer igång tror jag dock kan försvinna i och med kösystemet. Men jag ser rättvisan i att 
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eleverna får hjälp då de behöver utan att det ska bli en röra av att elever ropar förföljer läraren 

för uppmärksamhet, vilket talar till turtagningssystemets fördel. 

5.1.3 Elever som söker upp läraren 

Den tredje faktorn som jag upptäckte påverkade turordningen var då eleverna till stor del 

styrde vem som skulle få hjälp härnäst. Det var elever som gick efter läraren eller ropade för 

att de skulle uppmärksammas. Detta verkade vara stressande för läraren. Det fanns även 

elever som sökte hjälp på ett diskretare sätt, genom att räcka upp handen. 

Under den lektion hos Åsa då detta turtagningssätt förekom, upplevde jag att lektionen var 

stökig och läraren stressad. Trots stressen behöll hon till viss del rollen som Hasselskog 

(2010: 154-155) benämner handledaren, där hon hade med sig eleven i sina resonemang och 

resonerade med eleven om vad som skulle ge bäst resultat. 

Wester (2010) har uppmärksammat att denna form av turtagning är vanlig även i andra av 

skolans ämnen. Hon beskriver också hur handuppräckning sällan syns i ett sådant klassrum, 

utan att de eleverna ofta får vänta länge (2010: 61). Det var även något som jag 

uppmärksammade. Elever som räckte upp handen fick ofta vänta länge, oavsett vilket 

turtagningssystem som användes. 

På något sätt måste ju eleverna kunna visa för läraren att de behöver hjälp. Men att behöva 

göra sig hörd och synlig för att få hjälp känns orättvist i mina ögon, för dem som inte vill slå 

sig fram. Då tror jag personligen att det är bättre att de sätts upp något kösystem där eleverna 

hamnar i turordning på en lista, har förutbestämd turordning eller ställer sig i kö istället, för 

att hjälpen riskerar gå till den elev som stör lektionen mest. 

5.1.4 Läraren som söker upp elever 

Det sista systemet liknar ovanstående på så sätt att turtagningen sker lite efterhand, men här är 

det istället läraren som söker upp eleven. Vad som egentligen avgör vilken elev läraren går till 

är svårt att säga då läraren säkert omedvetet väger in olika faktorer över vem som kan behöva 

hjälp härnäst.  

I Westers (2010: 59, 61) studie talade lärarna om rättvisan som relativ. Vilken elev som 

prioriterades kunde bero på vad eleven hade för ansiktsuttryck, hur de betedde sig eller om 

läraren såg eleven som svag eller stark i ämnet. Exakt vilka olika saker mina lärare tittade på 

och prioriterade när de gick fram till en elev kan jag inte svara på med det material jag fått 

fram. Men det jag kunde se var att de kunde gå till en elev som höll på att göra ett misstag 
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eller elever som var passiva, men enligt en intervju fick jag även höra att tankar om att en elev 

borde hunnit till ett visst svårare moment i sitt arbete kunde påverka vem läraren gick till.  

I det här systemet såg jag skymtar av flera av Hasselskogs (2010) lärarroller och kan därför 

inte ta ställning till om turtagningssystemet skulle väga över till att hanteras på ett specifikt 

sätt från lärarens sida. Däremot så ser jag en risk med att läraren går runt till dem hon anser 

behöver hjälp. Det skulle kunna resultera i onödiga förtydliganden för eleven, som i sin tur 

skulle kunna leda till att eleverna inte riktigt alltid får chans att tänka och se möjligheter 

själva. Samtidigt så skulle läraren i en lugn grupp verkligen kunna utmana elever att tänka ett 

steg längre, att starta en tankeprocess hos eleven och sedan kunna komma tillbaka efter en 

stund för att resonera kring elevens tankar.  

Efter att ha sett situationer då detta system använts, ser jag en möjlighet att använda det i små 

mer självständiga grupper i kombination med att eleverna söker upp läraren. För är eleverna 

mer självständiga så kanske läraren kan få tid att ge tips och råd längs vägen som de inte hade 

fått veta annars. För att de eleverna söker ju inte upp läraren för att få hjälp då de tror att de 

gör det enda rätta. Jag tror dock inte att det kan fungera i grupper där efterfrågan på hjälp är 

stor. 

 

5.2 Instruktioner i slöjdsalen 

I min studie upptäckte jag att lärarna skiftade mellan olika sätt att instruera beroende på vilka 

eleverna var, vem läraren var som person och vad eleverna gjorde för slöjdarbete. Här 

kommer jag nu att ta upp de olika instruktionssätt som förekom, men slutligen också ett 

stycke om vilka förhållanden elevernas behov av hjälp skapar för läraren att hantera vid 

instruktion. 

5.2.1 Individuella instruktioner 

Instruera muntligt, skriftligt eller visuellt? Jag såg exempel på dem alla under mina 

observationer. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det jag upplevde som mest 

förekommande var muntliga instruktioner som kombinerades med att läraren antingen pekade 

eller demonstrerade hur man skulle göra genom att handgripligen visa på elevens arbete.  

Liksom min informant Sara sa, så kan jag tänka mig att det är svårt för en elev att förstå en 

instruktion som bara förmedlas muntligt. Att den kombineras med någon form av 

visualisering tror jag är bra. På vilket sätt denna visualisering sker effektivast kan jag tänka 
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mig beror på både vad som ska förklaras och för vem. Det kan säkert räcka med att peka och 

förklara men om läraren även visar eller om eleven har en instruktion i skrift eller bild att 

förhålla sig till när hon arbetar tror jag kan göra eleven säkrare i sina handlingar.  

Vilket sätt man än väljer att förmedla kunskapen på, så är det nog viktigt att lära eleverna att 

ta emot det läraren försöker säga. Här har jag främst skriftliga instruktioner i åtanke. Att 

eleven får bekanta sig med den formen av beskrivningar tillsammans med läraren eller en 

kompis tror jag är viktigt för att de ska lära sig tyda dem och kunna använda dem. I mitt 

resultat kunde jag se två lärare som använde skriftliga beskrivningar. Den ena hänvisade bara 

till dem medan den andra läraren satte sig med eleven och hjälpte dem att tyda instruktionen 

innan hon lämnade dem med den. Bara i det senare fallet användes instruktionen av eleven. I 

det första såg eleven bara frågande ut och frågade ändå läraren vidare om hjälp.  

Något annat jag uppmärksammade i mitt material var att lärarnas handlingar skilde sig åt efter 

att de gett individuella instruktioner. Någon stannade kvar hos eleven för att se att hon förstod 

och kom igång medans någon annan hastade vidare för att hjälpa nästa elev. Frågan som 

uppkom hos mig då var om det är bra att stanna för att se till att eleven förstått eller om det 

gynnar eleven att lämna för att hon ska få chans att våga prova på egen hand. Jag ser för och 

nackdelar med båda delar. Genom att stanna kommer eleven igång, och läraren behöver inte 

gå dit snart igen för att eleven inte riktigt hade förstått. Å andra sidan tror jag det kan vara 

utvecklande för eleven att få prova på egen hand, att våga prova sig fram och använda sina 

kunskaper i slöjd på detta sätt liksom kursplanen säger (Skolverket 2012: 217), men att 

läraren då måste få tid att kontrollera att eleven förstått. 

Christer Stensmo (2000: 9-11) skriver om hur viktigt det är att som ledare kunna motivera 

elever och kunna anpassa undervisningen för varje elev. Just att kunna motivera genom att 

relatera till en specifik elev kan man säkert göra bäst genom att ägna sig åt en i taget. Finns 

tiden så är det säkerligen ofta effektivt. Som mina informanter påpekade så är det ju ofta lite 

pilligt arbete man håller på med i slöjd vilket då kan försvåra att spontant visa flera samtidigt 

vilket talar för individuella instruktioner. 

5.2.2 Instruktioner i grupp 

I mitt resultat fick jag se gruppinstruktion användas då Åsa skulle visa hur man lägger ut 

mönster på tyg och hur man markerar ut delarna. Det var ett moment som ännu en av lärarna 

nämnde som exempel på något hon också gärna instruerade i grupp. Varför just det momentet 

var så bra att visa i grupp, tänker jag kan bero på att det handlar om stora delar som alla kan 
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se när läraren visar och pratar i anknytning till dem. En annan anledning skulle kunna vara att 

det är flera begrepp, som till exempel sömsmån och trådrak, som relateras till momentet och 

läraren gärna vill förklara dessa för att trycka på vad som är viktigt. Då blir gruppinstruktion 

mer tidseffektivt och säkert mer utförligt förklarat än om läraren ska hinna runt till alla elever 

en och en. Även Sara berättar om hur hon instruerat i grupp inom broderi med grova material 

och stor nål, vilket stärker min teori om att lärarna väljer gruppinstruktion då flera kan få 

chans att se tydligt samtidigt. 

Så gruppinstruktioner kan passa då det gäller något som kan göras synligt för flera samtidigt. 

Ett annat argument som kommer fram i min studie är att det kan fungera effektivt vid 

repetition. Genom att repetera till exempel en teknik kan några elever greppa det genom 

genomgången samtidigt som läraren då kan få tid över för att hjälpa dem som har svårare att 

förstå.  

5.2.3 Med datorn som redskap 

De möjligheter till datorn som redskap i instruktionssammanhang som framkom i studien var 

att lärarna använde sig av den på två skilda sätt. För det första användes PowerPoint för att 

Instruera flera samtidigt, och för det andra fick jag höra om programmet @slöjda som en av 

skolorna använde.  

Att använda PowerPoint såg Hanna som en fördel då man skulle instruera något i stora 

grupper. Jag ser också många fördelar med det. Just att så många kan se en process tydligt i 

närbild och har de då sett en helhet så tror jag att det blir lättare för eleverna att komma ihåg 

de olika momenten just för att de fått förståelse för helheten. Att det är viktigt med 

helhetsbilder och inte bara lösryckta arbetsbeskrivningar är något som Porko-Hudd (2005: 

225-226) skriver om. Hon tror att det är framtidens läromedelstänk.  

Slöjdprogrammen som Degerfält (2008) utvecklat är program med bland annat filmsekvenser 

visar hur man virkar, stickar och broderar. Här kan eleverna själva klicka runt på det de vill 

se. Sara beskriver programmet kan vara som att ha en extra person som hjälper till i 

klassrummet. Jag ser fördelar i att som lärare få in programmet som en naturlig källa för 

elever att titta i när de behöver eller om de bara är nyfikna, att det finns där för att väcka 

elevers nyfikenhet för vilka möjligheter som finns tillexempel inom broderi. Om man har 

tillgång till projektor finns ju även möjlighet att visa filmerna på storbild i salen för att alla 

ska se på en gång. Det tror jag kan vara en bra möjlighet för att skapa diskussioner och idéer i 

slöjdsalen. Genom att alla får utgå från samma filmmaterial ser jag som en chans för elever att 
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diskutera och även ge varandra idéer om vad man kan göra i en viss teknik och att de 

därigenom kan bli engagerade och hitta inspiration att lära.  

5.2.4 Med skissen som hjälpmedel 

Att använda skisser ser jag som ett värdefullt redskap om man strävar efter lärarrollen som 

Hasselskog (2010: 155-157) kallar Pedagogen, som är den lärarroll där eleven är som mest 

delaktig. Eftersom elevens delaktighet både är nödvändigt för att nå kursplanens mål och för 

varje elevs engagemang så tycker jag den är viktig att diskutera kring. På det sätt jag såg 

skisser användas under mina observationer, så fick jag bilden av att den verkade hjälpa läraren 

och eleven att tala samma språk. Även Johansson (2002: 169-170) uttrycker tanken om att 

skissen blir ett redskap som konkretiserar och gör det lättare för eleven att tala kring sin 

produkt. 

Jag ser möjlighet till att eleven på så sätt kan bli mer delaktig i förhållande till lösningsförslag 

och liknande under arbetets gång. En fördel med att skissa som Birgerstam (2000: 14) 

framhåller är att man kan upptäcka eventuella problem innan de händer. Men det kräver ju 

också att läraren ger eleven redskap om hur man ska tänka när man använder den tekniken 

som är aktuell för att skissen ska kunna vara till hjälp för elevens väg mot produkten.  

Att förstå varandra är en nödvändighet för att eleven ska kunna lära sig saker och samtidigt 

vara ägare av sin egen process. Med det menar jag att läraren inte får bli allt för styrande  och 

bestämma över hur eleven ska göra, utan istället vara med och diskutera elevens förslag och 

även presentera alternativ. Eftersom många elever bara har slöjd en gång i veckan så fungerar 

skissen säkerligen även bra som en påminnelse vid varje lektionsstart för eleven om vad  som 

borde göras.  

5.2.5 Konsten att ha många bollar i luften 

Att hantera stress verkar vara en viktig egenskap hos en textilslöjdsslöjdlärare. lärarna i 

studien hade hela tiden hade många bollar i luften. Även om de var upptagna med att hjälpa 

en elev fick de hela tiden svara på frågor från andra elever i salen. Ett par lärare försökte 

ibland ha extrauppgifter till hands för att eleverna skulle ha något att göra då de väntade, men 

problemet var då att det bara var elevernas egna arbete som var intressant att arbeta med och 

få färdigt för eleverna. Något som Läraren Åsa sa, och som även kommit fram i Wedins 

(2010: 124-125) undersökning, är vikten av att kunna behålla sitt lugn i stressiga 

klassrumssituationer. Jagar man upp sig själv så blir alla i klassrummet uppjagade och då är 

det svårt att få vare sig arbetsro eller kvalitet på elevernas arbeten menar Åsa. För att skapa ett 
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lugn är det inte hårda disciplinära regler som fungerar i klassrummet skriver Gustavsson 

(2007: 5). Utan det är att det finns en tillit i förhållandet mellan lärare och elev som spelar 

roll. 

Jag tror också att lugn är en viktig egenskap i slöjdlärarrollen, men jag ser svårigheten i att 

uppnå det. Det är klart att man som lärare vill att eleverna ska hållas sysselsatta för att ta till 

vara på tiden och lära så mycket som möjligt, att ingen ska sitta sysslolös. Men å andra sidan 

så tror jag att man måste ge varje elev sin tid, för att de ska få en förståelse för vad de gör och 

inte bara göra på ett visst sätt för att läraren säger så. Att bara oreflekterat ta emot 

instruktioner är nog inte rätta sättet att skapa självständiga elever. Längre instruktioner kan 

säkert ge längre självständighet men bidrar möjligen också till att kön på de som behöver 

hjälp blir allt längre under tiden. Samtidigt som korta instruktioner säkerligen snabbt gör att 

eleverna vill ha hjälp igen. Kanske kan man finna lösningen genom att finna en balans i att 

variera mellan instruktioner enskilt och i grupp som jag skrev om ovan, och hitta den form av 

hjälpsystem som passar en själv. Sedan är det ju inte bara hur mycket tid varje elev får som 

spelar roll. Hasselskog (2010: 210) pratar om dialogens betydelse, att eleven får vara med i 

tankegångarna för att lära, och inte bara ta emot instruktioner. Det menar jag tar längre tid och 

därmed är tiden en viktigt faktor i sammanhanget. Jag tror det handlar om att som Porko-

Hudd (2005: 225-226) skriver, skapa en helhetsförståelse för tekniken i förhållande till de 

material och redskap man arbetar med.  

 

5.3 Läraren och elevens sociala samspel i slöjdsalen  

I mitt resultat har jag funnit skillnader i hur lärarna ser på kommunikationen mellan lärare och 

elever. Det är vad jag kommer att diskutera här nedan. 

5.3.1 Lärar- och elevrelationens påverkan på undervisningen 

Wedin (2010: 71-74) framhåller vikten av att lära känna sina elever både som individer och 

som grupper. Två av mina informanter uttrycker att undervisningen blir mer "lättarbetad" om 

man känner eleverna och kan prata om lite vad som helst med dem. Om lättarbetad bara syftar 

på en lättsammare stämning eller om undervisningen blir effektivare kan jag bara spekulera i. 

Men efter det jag såg så tror jag att lättarbetad kan syfta till båda bemärkelserna. Något som 

både mina informanter och Wedin såg var betydelsen av att inte släppa på gränserna innan 

man börjat lära känna eleverna och vet var man har varandra för att undervisningen ska 

fungera. Att låta eleverna lära sig vilka regler och gränser läraren vill arbeta efter i slöjdsalen 
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ser jag som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna släppa på gränserna och samtidigt 

ha en fungerande undervisning där eleverna är produktiva och inte bara se slöjdlektionerna 

som lek.  

I Wedins (2010: 115, 59-66) undersökning kommer fram att relationen är viktig för att kunna 

anpassa undervisningen till eleverna och att kunna locka deras intresse. I min studie var det en 

lärare som inte gärna pratade om annat än slöjd på lektionerna, någon som var sparsam med 

prat om annat och två där pratet flera gånger ramlade in på ämnen som handlade om allt annat 

än slöjd. Att vilja koncentrera småpratet till att beröra ämnet ser jag dock inte som att läraren 

inte skulle känna sina elever. Jag skulle snarare vilja säga att hon säkerligen känner dem 

liksom de andra lärarna, men att de känner dem på olika sätt. Om jag ska relatera det till 

påverkan på undervisningen, så är det kanske möjligt att hon inte kan använda sig av varje 

elevs intresse för att göra arbetet mer lockande i stunden och stämningen kanske inte blir lika 

avslappnad, men hon har säkert kunskaper om deras ämnesrelaterade kunskaper och 

färdigheter och med hjälp av dem kunskap för att driva eleverna framåt. Var man borde dra 

gränsen för vad man kan prata om och hur mycket prat som ska tillåtas under slöjdlektionerna 

är en fråga som inte inryms i denna undersökning. Dock kan jag konstatera att lärarna har 

olika tankar om vad som är okej att pratar om under lektionstid. 

5.3.2 Strävan efter att alla ska synas 

Enligt Einarsson (2003: 163) finns det nästan alltid elever som inte har någon kontakt med 

läraren under en hel lektion oberoende av gruppens storlek. Hur läraren behandlar de elever 

som inte själva söker lärarens uppmärksamhet var en fråga jag var nyfiken på. Då jag frågade 

lärarna så framkom det att det var en fråga de alla hade reflekterat över och hittat sina egna 

lösningar på. I studien framkom att samtliga lärare strävade efter att vara i kontakt med alla 

elever någon gång varje lektion, oavsett om eleven behövde hjälp eller inte. För att uppnå 

detta nämnde lärarna metoder som bestämd turordning, att lägga en lapp i elevens låda efteråt 

och att hitta eleven genom att prata om saker som låg eleven nära om hjärtat för att skapa 

trygghet.  

Att ha en förutbestämd turordning låter som ett lätt sätt att kontrollera att man pratat med alla. 

Har läraren gått ett varv så har hon. Svårare ser jag det att komma ihåg att stanna upp och 

reflektera över om det är någon man inte pratat med då lektionen är slut för att 

uppmärksamma eleven via ett skriftligt meddelande.  
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6. Sammanfattande kommentarer 

Syftet med denna uppsats var att ge en bild av hur textilslöjdslärare hanterar det faktum att så 

många elever behöver handledning samtidigt under lektionerna. Detta löste lärarna med skilda 

turtagningssystem som var mer eller mindre medvetna utifrån vad de ansåg vara mest rättvist. 

I slutändan verkar det inte handla om att ett system var bättre än något annat utan att det 

viktiga är att hitta något som passar en själv och ens grupper. Jag kom också fram till att även 

eleverna måste veta hur de ska göra för att få lärarens hjälp. Detta för att minska att det 

uppstår stress och oro i salen. 

Hur lärarna gav eleverna den hjälp de behövde för att komma vidare såg jag också flera 

varianter på. Det förekom både enskilt, i grupp och med hjälp av den dator som fanns 

tillgänglig i salen. Till skillnad mot turtagningssystem som till stor del verkade anpassas efter 

vad läraren trivdes bäst med, verkar instruktionssätt snarare handla om anpassning efter vad 

som skulle instrueras och för vem instruktionen skulle vara. Att endast ge muntliga 

instruktioner kunde fungera då det var tal om att eleven hade en egen teori och mest sökte 

bekräftelse. Annars verkade lärarna överens om att de flesta elever behövde en mer konkret 

instruktion där själva utförandemomentet synliggjordes. 

Påverkan på lektionen från lärarens och elevernas sociala samspel fanns också olika tankar 

kring. Huruvida det sociala samspelet lärare och elever emellan hade någon positiv inverkan 

för lärandet har jag svårt att uttala mig om efter en så liten undersökning. Jag kan dock 

konstatera att det uppkom två olika motiv för den kommunikation som förekom i lärarens och 

elevens samspel. Dels fanns det lärare som gärna blandade slöjdpratet med att prata om sådant 

som mer berörde eleverna och deras intressen för att påverka relationen. De menade att en 

mer personlig kontakt med eleverna kunde göra undervisningen mer lättsam. Och andra sidan 

fanns det lärare som inte alls ville lämna ämnet i sina konversationer med eleverna för att 

eleverna skulle behålla sitt fokus kring ämnet. I samtliga klassrum bedrevs ändå undervisning 

med aktiva elever som alla blev uppmärksammade på ett eller annat sätt i förhållande till 

lektionerna. 

I studien har jag kommit fram till tre teman som visat sig ha inverkan på de studerade lärarnas 

sätt att hantera det faktum att många elever behöver hjälp samtidigt. Det är turtagningssystem, 

instruktionssätt och läraren och elevens kommunikation som fått stå i fokus. För att samla 

bilden av mitt resultat ytterligare vill jag avsluta med att bekräfta att samtliga tre enligt min 

undersökning verkar ha betydelse. Jag kom fram till att hur turtagningen skapas och fördelas 
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påverkar lärarens arbete. En mer organiserad turordning i större grupper, verkar göra läraren 

mindre stressad. Hur läraren instruerar eleverna har även det en påverkan genom att olika 

instruktionssätt verkar påverka elevens förståelse för helheten och därmed också elevens 

förmåga att själv se nästa steg i sin process. Om kommunikationen håller sig till ämnet eller 

blandas med konversationer av mer personlig karaktär är även det något som tillsynes 

påverkar stämningen och lärarens förmåga att nå fram till elever och få dem intresserade. Med 

andra ord så ser jag hur en närmre relation kan göra eleverna mer förstående för läraren och 

därmed inte lika otåliga för att de får vänta på hjälp. 

Något jag fann intressant i mitt resultat var lärarnas syn på rättvisa vid turtagning. Samtliga av 

informanterna strävade efter rättvisa men deras syn på vad som var rättvist skilde sig åt. Här 

väcktes min nyfikenhet till om det finns fler variationer på vad som innebär rättvisa vid 

hjälpfördelning i slöjdsalen. Jag har inte kunnat utse något system i sig som mer rättvist än 

något annat, men jag ser hur ämnet skulle kunna utgöra en intressant utgångspunkt för vidare 

forskning.  
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