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Sammanfattning 
Studien har genomförts i syfte att undersöka vad en arbetsmetod som utgår från 
aktivitetslådor kan tillföra elever i undervisningen av textilslöjd. 
Forskningsfrågorna har varit: Hur arbetar eleverna med aktivitetslådorna i 
textilslöjden? Hur kan de fungera i undervisningen av textilslöjd? Vilka personliga 
förmågor kan arbetet med aktivitetslådor ge elever övning i? Undersökningen har 
utförts genom att observera tre elevgrupper vid tre tillfällen, på två olika 
grundskolor. De observerade eleverna svarade efter avslutad övning på tre frågor 
och samtliga deltagare fyllde i en ”känsloenkät”. Resultatet visade att 
aktivitetslådorna skapade nyfikenhet hos eleverna och att detta motiverade till 
arbete. Det visade sig att eleverna övade sig i samarbete, att kommunicera med 
varandra samt att självständigt lärande kräver självtillit. Läraren fick ta rollen som 
en handledare och i vissa fall räckte det att stötta eleverna i deras lärande. 

Sökord: Självständighet, samarbete, kommunikation
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Inledning 
Det finns en fascination kring det obekanta som lockar mig. Min erfarenhet säger 
mig också att det lockar andra. Det vi inte känner till gör oss ofta nyfikna och vi 
vill ta del av det. Nyfikenheten tar oss ut i det okända, det blir som en resa, eller 
ett äventyr men däri finns även lärdomar att ta del av. Av den anledningen har jag i 
min egen undervisning av ämnet textilslöjd ibland haft med mig en ”hemlig låda”. 
Denna låda har oftast innehållit material som jag introducerat i undervisningen. 
Att förmedla en känslan av att något spännande är på gång, något som väcker 
elevernas nyfikenhet, har varit mitt mål. Min uppfattning är också att detta 
arbetssätt fallit väl ut i mitt arbete med de lägre årskurserna. Att använda mig av 
lådorna på annat sätt än så har inte slagit mig in, ända tills nu... 

I undervisning av svenska och matematik för lågstadieelever, har jag sett att mina 
kollegor ibland använder sig av någon typ av aktivitetslåda som ett 
undervisningsmaterial. De går alla ut på att eleverna på ett självständigt sätt ska 
lösa uppgifter knutna till ämnet. En arbetsmetod som tagit steget fullt ut och som 
utgår ifrån aktivitetslådor, finns i ämnena Naturvetenskap och Teknik för årskurs 
1-6, vilket är den så kallade Skellefte-Tekniken (BJA-Asplund, 2013). Denna 
metod har jag tagit del av, funderat vidare på samt ställt mig frågan om 
aktivitetslådor som arbetsmetod även skulle kunna fungera i undervisning av 
textilslöjd. Även Montessoripedagogiken (Amanto, 2011) använder sig av 
aktivitetslådor i sin undervisning. Där utgår man ifrån elevens självständiga arbete 
och vill uppmuntra till ett lärande som innefattar eget ansvar och problemlösning.

Slöjdämnet är för de flesta elever  i de yngre åldrarna, ett ämne där de behöver 
mycket stöd och hjälp för att skapa ett föremål. Det flesta tekniker och material är 
nya för dem och både tanke och hand behöver introduceras i ämnet. 
Arbetsprocessen från idé till färdig produkt rymmer så mycket skiftande kunskap 
att läraren ofta undervisar eleverna i varje steg, ibland in i minsta detalj. Många 
elever arbetar under lektionerna så långt att de vet med sig att de gör ”rätt” och 
inväntar sedan hjälp av läraren. Slöjden är utifrån det här perspektivet ett ämne 
där läraren ofta står i centrum och står för den kunskap som skall överföras till 
eleverna. Häri ligger en utmaning, nämligen att som lärare undervisa sina elever 
till att bli självgående individer i sitt arbete. Peter Hasselskog (2010) beskriver 
lärares sätt att undervisa utifrån tre olika didaktiska förhållningssätt i arbetet med 
slöjd. Han menar att lärares olika fokus ligger i att ”instruera, att skapa förståelse 
respektive att stötta” (Hasselskog, 2010, 247). Den instruerande läraren ser i 
huvudsak till elevens nästa steg i slöjdarbetet och instruerar därefter. Läraren som 
vill skapa förståelse hjälper eleven genom att identifiera problemet och i samråd 
med eleven utvecklas arbetet. Det tredje förhållningssättet, att stötta, innebär 
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oftast att eleven redan har identifierat behovet och ber läraren om hjälp för att 
komma vidare (Hasselskog, 2010). I arbetet med yngre elever, som ännu inte 
skapat sig tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta helt självständigt, får läraren 
ofta ta rollen som instruktör som steg för steg visar eleven hur arbetet ska komma 
vidare. Därför vill jag undersöka en arbetsmetod utifrån aktivitetslådor och se hur 
det skulle kunna befrämja det självständiga arbetet i slöjden. 

För att se det ur ett didaktiskt perspektiv så vilar ämnet slöjd i grundskolan på en 
tradition av hantverkskunnande och en pedagogik som till största delen ser till den 
tillverkande processen i skapandet av ett föremål. Att kunna hantera de verktyg 
och material som ämnet rymmer är i högsta grad relevant, likaså att kunna arbeta 
med  processen i framställning av ett föremål. Den nya läroplanen för 
grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2011b), beskriver dock 
ytterligare mål i ämnet slöjd att ta hänsyn till. Lärare ska i sitt arbete med 
undervisningen förbereda elevers möjligheter att utveckla sina personliga 
förmågor. Detta beskrivs som att”kursplanen syftar på ett förhållningssätt som 
innefattar självtillit, självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt 
samarbets- och kommunikationsförmåga - det vill säga att kunna se möjligheter 
och lösningar” (Skolverket, 2011b, 8). Då jag insett att Skellefte-Tekniken utger 
sig för att behandla dessa kunskapsmål, inkluderat tanken på självständigt lärande 
vill jag undersöka vad en arbetsmetod utifrån aktivitetslådor kan ge eleverna i 
arbetet med slöjdämnet. 

I Läroplanen finns målen uppställda men de didaktiska metoderna lämnas åt 
läraren. Vad eleven ska lära sig finns beskrivet, men hur? är en fråga som läraren 
ständigt får återkomma till i sin undervisning. Det finns därför anledning att prova 
nya arbetsmetoder och se vad det kan tillföra eleverna och undervisningen i 
slöjdämnet som helhet. Enligt Skolverkets lägesbedömning (2011c) så är det 
också av vikt att lärare har en förmåga att utveckla sin undervisning. I rapporten 
tar man hjälp av utbildningsforskaren John Hatties uppmaning att rikta fokus mot 
vad som sker i klassrummet, vilket har fått genomslag internationellt. Hans studie 
har visat på att viktiga faktorer för elevers prestationer har att göra med vad som 
sker just i klassrummet, det vill säga hur själva lärandeprocessen går till. Ur det 
här perspektivet anser jag att det finns ett underbyggt syfte att undersöka och se 
vad en kompletterande arbetsmetod kan tillföra ämnet textilslöjd samt att se om 
eleverna härigenom ges möjlighet att öva sina personliga förmågor men framför 
allt det självständiga arbetet.
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Frågan är således hur aktivitetslådor som arbetsmetod kan fungera i 
undervisningen av textilslöjd och vilka förmågor som eleverna därigenom övar. 
För att söka svaren utgår undersökningen ifrån hur eleverna arbetar med 
aktivitetslådorna i textilslöjden.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om en arbetsmetod som utgår 
ifrån aktivitetslådor i ämnet textilslöjd. 

�Hur arbetar eleverna med aktivitetslådorna i textilslöjden?

�Hur kan aktivitetslådor fungera i undervisning av textilslöjd?

�Vilka personliga förmågor kan arbetet med aktivitetslådor ge elever övning i? 

Bakgrund

Undervisningsmetoder där aktivitetslådor ingår
Skellefte-Tekniken (BJA-Asplund, 2013) är i huvudsak en arbetsmetod som med 
ett medföljande arbetsmaterial inriktar sig på praktiska elevövningar med fokus på 
problemlösning, vilket presenteras i aktivitetslådor. Undervisningsmaterialet har 
funnits tillgängligt för grundskolan sedan 1998 och inriktar sig på ämnena 
naturorientering och teknik för åkurs 1-6. Arbetsmaterialet innefattar arbete inom 
områden som bygge och konstruktion, sociala övningar, praktiska övningar i 
vardagsteknik, problembaserade laborationer och systematik. 

Eleverna arbetar två och två i samma par, en gång i veckan under en 15 veckors 
period, vilket materialet avser. Läraren skall i möjligaste mån låta eleverna arbeta 
självständigt och eleverna ska tillsammans hitta lösningar genom att diskutera och 
prova sig fram, det framkomna skall även dokumenteras. Målet med metoden är 
förutom att öka intresset för ämnet, skapa självständiga och företagsamma elever. 
Det skall även ge eleverna förutsättningar att arbeta med förmågorna självtillit, 
empati och kreativitet samt främja inre motivation. Även det social samspelet, 
kommunikation och dokumentation övas (BJA-Asplund, 2013).

Eftersom det inte finns så mycket skrivet kring Skellefte-Tekniken, saknas det 
aktuella uppgifter kring attityder och utvärdering kring metoden. Jag har därför 
fått gå tillbaka i tiden och tagit del av ett examensarbete från lärarutbildningen i 
Luleå 2004, utfört av Marie Eman och Marita Löfgren, vilka genomfört en 
undersökning kring Skellefte-Teknikens arbetsmetod. De tar i arbetet upp positiva 
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och negativa effekter ur både lärar- och elevperspektiv. Ur elevperspektiv 
framstod det mest positiva som ett annorlunda sätt att arbeta på, experimentera, 
jobba med en kompis, prova själv och utföra bygguppgifter (i det här fallet i No-
ämnet). Det negativa med metoden som framkom var att låduppgifterna upplevdes 
som tråkiga, att man inte fick någon hjälp, brist på tid att utföra uppgifterna och 
att inte förstå vad man skulle göra. Lärarnas positiva synpunkter var att de såg en 
koppling mellan metoden och att eleverna utvecklade sin dokumentationsförmåga, 
vågade prova mer och att de klarade av att arbeta mer självständigt, de ansåg 
också att materialet kunde utvecklas efter elevernas behov och förutsättningar
(Eman och Löfgren, 2004).

För att få en mer aktuell bild av uppfattningarna av metoden, frågade jag olika 
lärare som är utbildade i arbetsmetoden kring deras uppfattningar av materialet 
och de är till stor del samstämmiga med det som Eman och Löfgren (2004) tar upp 
i sin undersökning. Vid ett gruppsamtal jag hade tillsammans med några lärare 
lyfte de fram vikten av de sociala kompetenserna, som att kunna arbeta 
tillsammans och hjälpa varandra men även att eleverna fick möjlighet att växa i 
sina roller. Som ett exempel på det sociala samspelet mellan eleverna gav en av 
lärarna att, två ”tysta” elever eller två ”starka” elever fick öva sig genom att pröva 
sig fram med varandra. Lärarna var positiva till metoden utifrån de goda effekter 
man kunde se i det sociala samspelet mellan eleverna.1 

En annan undervisningsmetod som jag kom i kontakt med när jag utförde min 
undersökning var Montessoripedagogiken. På den mindre skolan2 fanns en lärare 
som utbildat sig till Montessoripedagog och denne uttryckte att det fanns likheter 
med mina aktivitetslådor och arbetsmaterialet i Montessoripedagogiken. Jag blev 
då nyfiken att ta reda på mer om detta för att vidga mina erfarenheter kring 
aktivitetslådor som arbetsmetod.

Montessoripedagogiken lägger stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande i 
undervisningen och ta eget ansvar för sitt lärande. Lärarens roll är att observera 
barnet och fungerar sedan som en handledare som stödjer och motiverar barnet i 
inhämtningen av kunskap. Pedagogiken bygger på några grundläggande principer 
som utgår ifrån en förberedd miljö, frihet/ansvar, individualisering/samarbete, 
hjälp till självhjälp, konkretion/motorik och helhet/fredstanke. Grundtanken är att 
förbereda för ett lärande som stödjer utvecklingen av självständiga människor som 
är engagerade i sina egna liv (Amanto, 2011).
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Läraren berättade för mig vid ett personligt samtal att arbetsmiljön i klassrummen 
där man arbetar efter montessoripedagogiken är inbjudande med en mängd olika 
material och läromedel. Med hjälp av dessa, som bland annat presenteras med 
hjälp av aktivitetslådor, är syftet att väcka barnets nyfikenhet och motivera till 
arbete. Uppgifterna är konkreta och ofta självrättande samt utformade så att barnet 
i möjligaste mån ska kunna utföra uppgifterna utan hjälp och på så sätt är de 
anpassade för självständigt lärande. Eleverna väljer själva av det material som står 
till buds och får även möjlighet att arbeta i sin egen takt. Den pedagogiska tanken 
är att läraren finns tillgänglig för barnen men att utgångspunkten är att barnet ska 
lära sig själv, vilket kallas hjälp till självhjälp.3

För att ta del av en kritisk motpol till uppgifterna sökte jag upp ett examensarbete 
genomfört med fokus på Montessoripedagogiken av Malin Hallberg och Ann-
Kristin Roskvist utfört på Lärarutbildningen vid Högskolan i Kristianstad 2004.
De har funnit att pedagogiken ansetts vara för individualiserat och därmed inte 
skapat situationer för social samverkan samt att arbetsmaterialet inte uppmuntrat 
det kritiska tänkandet, kreativiteten och fantasin hos barnet. Anledningen till det 
senare är att arbetsmaterialet är så styrt och undervisningsmiljön alltför förberedd. 
(Hallberg och Roskvist, 2004)

Läroplanen om individens förmågor
Ser man historiskt tillbaka till slutet av 1800-talet, så hade slöjden som ämne inte 
någon självklar plats i skolan. Om detta skriver Lars Lindström (2008) som 
berättar att många inom folkskollärarkåren hade svårt att se vad undervisningen i 
slöjd hade med folkupplysning att göra, vilken man ansåg skulle förmedla bokliga 
kunskaper. Undervisningen i slöjdämnet var nämligen vid den här tiden inriktad 
på att ge hantverkskunskaper på ett yrkesmässigt sätt och motiverades till att 
främja husbehovsslöjd och husflit. Folkskolläraren Fridtjuv Berg (1851-1916) 
förespråkade däremot att slöjden borde ingå i folkskolans undervisningsämnen 
under förutsättning att den bedrevs pedagogiskt och inte yrkesmässigt. Berg ansåg 
att folkskolan även skulle vara en plats för ”bildning” och som mål för 
folkupplysningen uppställde han att människan skulle utvecklas genom allsidig, 
kroppslig och andlig utveckling. En annan förespråkare för slöjdämnets plats i 
folkskolan var Otto Salomon (1849-1907) vilkens grundtanke var att skolan 
genom slöjdämnet skulle uppfostra människor istället för att uppfostra slöjdare 
(Lindström, 2008). Sedan dess har läroplanernas mål i slöjdämnet varit riktade 
mot hantverket och produkterna i sig, men även mot de fostrande aspekterna och 
utveckling av individen genom det praktiska arbetet (Hasselskog, 2010).
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Även om målen i läroplanerna inte förändrats så mycket över tiden så har 
arbetsmetoderna gjort det. Vid slöjdämnets införande i skolan vid slutet av 1800-
talet var det strikt uppdelat på manlig och kvinnlig slöjd, så kallad goss- och 
flickslöjd. Gossarnas slöjd (trä- och metallslöjd) sågs främst utifrån pedagogiska 
aspekter och beskrevs som karaktärsdanande och förberedande inför yrkeslivet 
medan flickslöjden (textilslöjd) ansågs främja ekonomiska och moraliska aspekter 
då de skulle fostras i ”husflit”. Under första hälften av 1900-talet var ämnet också 
starkt påverkat av en metodisk undervisning byggd på instruktioner i steg tänkt för 
särskilda föremål, vilket utvecklades av Otto Salomon för den manliga träslöjden 
och kallades Näässystemet, samt av Hulda Lundin som stod som förespråkare för 
den kvinnliga slöjden. Denna undervisningsmetod pågick fram till 1955 då en ny 
undervisningsplan gjorde båda slöjdarterna obligatoriska i skolan och anvisningar 
till undervisning utifrån modellserier upphörde. När så den nioåriga grundskolan 
infördes 1962 skrevs det in i läroplanen Lgr 62 att både pojkar och flickor skulle 
ha bägge slöjdämnena genom att de fick växla mellan slöjdarterna, elevernas fria 
skapande sattes också vid denna tid i centrum. I och med Lgr 69 började man med 
könsblandade grupper och de skilda slöjdämnenas olika kunskapssyften 
ifrågasattes, vilket gjorde att de två inriktningarna slogs ihop till ett ämne. Här 
tonades också färdighetsträningen ned och elevernas allsidiga utveckling 
betonades (Hasselskog, 2010).

Sedan 1994 är svenska grundskolan målstyrd och det är upp till varje lärare att 
tolka läroplaner och kursplaner samt att bestämma metoder och 
undervisningsinnehåll så att de nationella direktiven och målen uppnås. 
Undervisningen av slöjd utgår nu från en tyngdpunkt på arbetsprocessen, vilket 
innefattar hela kedjan från idé till värdering av den färdiga produkten 
(Hasselskog, 2008). I läroplanen från 2000 ses också beskrivningen att 
slöjdarbetet innebär ”manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar 
kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa 
problem. Detta kommer till i uttryck i slöjdprocessen, som startar i en idé och 
resulterar i en färdig produkt” (Skolverket, 2000, 91). När vi nu står med Lgr 11 
anges fortfarande den personliga utvecklingen som slöjdens främsta syfte, men 
har nu bifogats med ytterligare detaljerade beskrivningar av de personliga 
förmågorna. Eleverna ska nu utöver de ovan givna målen även ta del av en 
undervisning som främjar entreprenörskap. Detta i sin tur beskrivs innehålla de 
personliga förmågorna självtillit, självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap 
samt samarbets- och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011b, 8). 
Historiskt sett och fortfarande står således den personlig utvecklingen som 
slöjdens främsta syfte. Utifrån ovan nämnda mål, frågar jag mig vilka förmågor 
som eleverna övar med hjälp av aktivitetslådor som arbetsmetod.
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Lärarens roll i slöjdarbetet
Slöjdarbetet är en process som rymmer många praktiska kunskaper för att man ska 
kunna arbeta med egna slöjdföremål. Men ämnet rymmer mycket mer än vad man 
skulle kunna kalla för ”slöjdkunskaper”. Läraren är länken mellan elevens arbete 
och det som ska läras, vilket ger läraren möjlighet att påverka undervisningen på 
ett sätt som i sig själv ger olika typer av kunskaper. Hasselskog (2008) frågar sig 
hur lärare över tiden påverkats av skolans styrdokument och om de därigenom 
också förändras i sin undervisande roll.

Slöjdlärares olika förhållnings- och synsätt är belysta, men är sällan 
diskuterade. I vilken mån påverkas exempelvis lärarna av att de två tidigare 
slöjdarterna vilar på olika traditioner och av hur ämnets legitimitet i 
styrdokumenten har förskjutits från fokus på material och slöjdtekniker, via 
arbetsprocessen till utveckling av individen? Även motiven till att bli lärare i 
slöjd skiljer sig åt med en förskjutning av fokus från ämnet till lärarrollen. 
(Hasselskog, 2008, 26)

Hasselskog (2010) beskriver, lärarnas förhållningssätt till undervisningen i slöjd 
genom sina ”lärarprofiler”, vilka han menar fokuserar på att instruera, att skapa 
förståelse respektive stötta. För tydlighetens skull skall nämnas att Hasselskog 
påpekar att en lärare inte alltid är det ena eller det andra, utan kan gå mellan 
rollerna i det behov eleverna har i sitt lärande.  

�Instruktören ger eleverna instruktioner till hur de ska gå till väga med sitt 
arbete, ofta steg för steg. När eleven stöter på ett problem så inväntas läraren tills 
denne har tid att hjälpa till, vilket kan medföra att eleven blir sittandes en del av 
lektionen innan arbetet kan fortsätta. Den instruerande läraren bidrar till att 
eleverna utvecklas i ett föremåls tillverkningsprocess samt att kunna framställa 
liknande föremål, hantera de använda redskapen eller upprepa en hantverksteknik.

�Lärare som har fokus på att skapa förståelse, vilken även kallas handledaren, 
skapar mer självständiga elever och inriktar sig  i större utsträckning på det 
övergripande arbetet än på nästa steg i processen. Här ges kunskaper som att låta 
eleverna upptäcka och uppleva vad som är möjligt att göra med de kunskaper de 
har. Läraren för också en dialog med eleverna och ger respons på dennes egna 
idéer och förslag. Detta arbetssätt ger även förutsättningar för att utmana 
elevernas tänkande.
�Den stöttande läraren ger eleverna hjälp när de anser sig ha behov av hjälp men 
att de i huvudsak står för sitt eget lärande. Kontakten med eleverna utgår ofta inte 
från helheten i elevens arbete utan läraren hjälper till med det specifika momentet 
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som eleven vill ha hjälp med. Detta kan upplevas som att läraren inte utmanar sina 
elevers tänkande men genom att initiativet helt och hållet ligger hos eleverna ställs 
krav på elevernas egna föreställningsförmågor och tankar kring hur arbetet ska 
fortskrida. (Hasselskog, 2010)

Lärarens roll kan därmed se ut på olika sätt, vilket kan vara ett medvetet val i 
vissa situationer. Hasselskog (2010) visar också i sin rapport att yngre elever har 
ett stort behov av hjälp, varför flera lärare använder sig av olika hjälpsystem för 
att alla elever ska få lärarhjälp på ett rättvist sätt. Detta kan vara hjälplistor där 
elevernas namn står i viss ordning eller att eleverna själva skriver upp sig vid 
hjälpbehov. Det kan också vara att läraren cirkulerar mellan eleverna i bestämd 
ordning eller att eleverna själva ropar eller söker upp läraren när de vill ha hjälp 
(Hasselskog, 2010). I samtliga fall står läraren i centrum. Att som lärare räcka till 
tidsmässigt i undervisningen är en utmaning om man utgår ifrån Hasselskogs 
beskrivning av en instruktör, där eleverna ska ”ges” kunskapen. Eleverna tvingas 
vänta länge om nästa steg i arbetet alltid ska komma från läraren. Lärare måste 
härmed arbeta för att göra sig själv ”onödig” genom att ge eleverna träning i 
självständigt arbete. Läraren behöver fundera över sin roll som handledare 
respektive instruktör, samt i vilka situationer man behöver vara det ena eller det 
andra.

Kajsa Borg (2001) skriver också att sättet man ser på kunskap faktiskt återspeglar 
sig i undervisningsmetoder och arbetssätt. I vissa fall förutsätter man att eleven 
ska lära sig genom att lyssna eller läsa, i andra fall genom att iaktta och imitera 
medan man i slöjden betonar handling som grund för förståelse. Allt lärande 
innefattar aktivitet i någon form, manuell eller intellektuell eller båda tillsammans, 
men att det är eleven själv som skapar sin kunskap. I sin undersökning från 2001 
kom Borg fram till att slöjdlärare inte ansåg att innehållet i slöjdämnet behövde 
förändras utan endast anpassas, men att arbetssättet däremot kunde utvecklas. De 
uttryckte också att de behövde låta eleverna arbeta mer självständigt och att de 
skulle försöka driva eleverna att tänka mer själva och ta egna beslut (Borg, 2001).
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Anders Marner (2004) knyter här ihop min didaktiska tanke på aktivitetslådorna 
med sina teorier:

I estetiska lärprocesser är eleven medskapande snarare än endast en 
behållare för obearbetad information. Läraren är en iscensättare av 
kunskapssituationer och handledare snarare än en förmedlare av redan färdig 
kunskap. Kunskap finns i och genom olika medier och genrer snarare än 
endast inom skriftspråket och skolboken. Kunskap växer ur dialoger elev- 
elev och lärare- elev snarare än ur lärarens monolog och är engagerande och 
förvånande snarare än förväntad och från början given. (Marner, 2004, 44)

En väg för lärandet
Vad är det som gör att vi lär oss något? Om lärande finns många teorier men då 
ingen enhetlig syn finns, får vi själva utveckla ett förhållningssätt till vad som 
beskrivs i litteraturen och vi kan låta oss påverkas av olika teorier kring lärande. 
Teoretikern Bernt Gustavsson (2004) skriver om en kunskapsprocess som startar i 
nyfikenhet och som sedan sker över omvägar i vilka upptäckterna och insikterna 
kommer i det ofta helt oväntade. Att undersöka och experimentera men också att 
leka eller att få använda sig av sin nyfikenhet är möjliga arbetsverktyg för att 
finna nya vägar till kunskaperna. Detta ger i sig möjlighet att vara eller bli öppen 
för tanken att kunna upptäcka nya saker eller att se världen ur nya perspektiv och 
att ständigt vara beredd att lära något nytt. Han  menar också att 
spänningsförhållandet mellan det kända och det okända också är en av 
grundmekanismerna bakom intresse och motivation, nyfikenhet, förundran och 
därmed förmågan att ställa frågor, vilket utgör drivkraften för kunskap 
(Gustavsson, 2004). Att använda sig av arbetsmetoder som väcker elevernas 
nyfikenhet och som utmanar dem att själva pröva, ompröva och upptäcka ger 
således övning i undersökande och självständigt arbete.

Multimodalt och dialogiskt lärande
Alla elever är unika individer och alla har olika inlärningsstilar, vilka vi ska möta 
med undervisningen. Caroline Liberg (2007) menar därför att det är viktigt att 
undervisningen erbjuder en rik och varierad lärmiljö som ger möjlighet att skapa 
kunskap på många olika sätt. Eftersom vi hela tiden påverkas av det vi har 
omkring oss så sätts att lära sig, i ett större sammanhang än att lära sig ett 
specifikt ämne. Vi använder oss bland annat av tal, skrift och bild när vi 
kommunicerar med varandra men våra sinnen är också ständigt närvarande och 
uppmanar oss att lyssna, se, lukta, smaka och känna. Då vi lär med alla sinnen, vi 
är multimodala och dialogiska i vårt lärande, behöver undervisningen öppna upp 
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för olika undervisningsmetoder som kan möta elevers olika sätt att lära sig. Liberg 
menar också att det är i mötet med andra människor vi skapar mening och att 
meningsskapandet är en social process som äger rum i ett socialt rum. Därför styrs 
inte bara lärandet av innehållet i undervisningen utan vi lär oss också av och med 
varandra. 

Samspelet mellan elever och det sociala klimatets betydelse belyses ytterligare av 
Mara Westling Allodi (2010), som menar att det finns ett samband mellan 
elevernas resultat i skolan och undervisningsmiljön. Westling Allodi drar 
slutsatsen utifrån flera studier och utvärderingar som visat att det sociala klimatet 
påverkar elevernas välbefinnande, skolresultat och framtid. Ett faktum är de skilda 
förutsättningar som eleverna möter på olika skolor. Påverkande faktorer är bland 
annat attityder hos lärare, organisatorisk struktur, elevsammansättning samt 
elevernas delaktighet och ansvar. Skillnaderna kan i sin tur bidra till elevers 
beteende, prestationer, attityder, skolk och fortsatta studier. Det är därför viktigt 
att arbeta för positiva sociala relationer och samarbete mellan eleverna, då detta 
visat sig ge goda resultat på lärandet (Westling Allodi, 2010).

Ur ett sociokulturellt perspektiv, beskriver även Roger Säljö (2000) att kunskap 
skapas i samspel med andra människor för att sedan bli en del av den enskilda 
individen och dennes tänkande, för att sedan återskapas i andra kommunikativa 
sammanhang. Här kommer språket in som en central del av lärandet och det är på 
så vis vi blir delaktiga i kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad andra talar 
om och hur de föreställer sig saker och ting, blir vi medvetna om vad som är 
intressant och värdefullt att urskilja vid varje situation. Vi tar till oss information 
och händelser och genom bearbetning av det vi lärt oss (medvetet eller omedvetet) 
gör vi om kunskapen till vår egen (Säljö, 2000).

Elevernas språkutveckling är också ett gemensamt ansvar för samtliga ämnen i 
grundskolan (Skolverket, 2011a) där syftet är att utveckla elevens möjligheter att 
kommunicera de olika ämnenas specifika språk i form av ämnestypiska ord och 
uttrycksformer (Liberg, 2007).
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Metod
För att söka svaret på mina frågeställningarna kring hur aktivitetslådor kan 
fungera som arbetsmetod i textilslöjden och vilka förmågor som eleverna ges 
möjlighet att öva, har jag använt mig av olika metoder. Jag beskriver här närmare 
om urvalet av informanter samt hur den information som ligger till grund för 
analys och reflektion har samlats in.

Metodval
Jag valde att arbeta utifrån ett kvalitativ synsätt. Bo Johansson och Per Olov 
Svedner (1998) beskriver detta som att man inriktar sig på att undersöka och 
beskriva något som sker i några enskilda fall. Vid vissa utvalda tillfällen 
observerade jag elever som arbetade med de aktivitetslådor som undersökningen 
utgått ifrån. För att få en så samlad bild som möjligt av det som skedde använde 
jag mig av varierade undersökningsmetoder. Fördelen med detta är enligt 
Johansson, Svedner (1998), att olika metoder ofta ger ett mer allsidigt material 
och detta gör att det som skall undersökas kan belysas ur olika synvinklar och 
detta i sin tur ger mer komplett information. En kritik till det kvalitativa synsättet 
är annars risken att den som utför undersökningen blir subjektiv, det vill säga att 
resultaten är i beroende av den som samlat in materialet. Det är därför viktigt att 
vara konsekvent, kritisk och distanserad vid själva undersökningen. Med 
anledning av detta försökte jag som undersökare stå utanför det planerade 
lektionstillfället och i möjligaste mån vara en passiv åskådare. När eleverna 
arbetade, utfördes observationerna genom ett löpande protokoll samt ifyllande av 
ett frågeformulär som jag tagit fram som ett extra stöd för mig själv. I anslutning 
till att eleverna avslutade övningarna fyllde de i en enkel utvärdering. Jag valde att 
utgå från tre aktivitetslådor vilka jag observerade under tre tillfällen var, för att 
kunna utvärdera om lådornas innehåll på något sätt påverkade elevernas sätt att 
arbeta. De elever som arbetade med den låda jag fokuserade på fick i direkt 
anslutning till avslutad uppgift muntligen svara på tre frågor kring aktiviteten. 
Detta för att jag sökte omedelbar respons från eleverna för att få veta något om 
deras uppfattningar kring arbetsmetoden.

Urval
I min undersökning valde jag att observera elever i årskurs 4, vilka gick på två 
olika grundskolor i en mindre kommun i mellersta Norrland. En av skolorna 
inrymde förskoleklass till årskurs 9 och hade cirka 260 elever, varvid årskurs 4 
utgjordes av 15 elever. Den andra skolan bestod av förskoleklass till årskurs 5 och 
hade cirka 80 elever. På den här skolan var årskurs 4 sammanslagen med årskurs 
5, vilket gjorde 23 elever. Slöjdundervisningen skedde också med blandade 
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årskurser, vilka delats i två grupper med 11 elever i den ena och 12 i den andra. 
Grupperna fick undervisning vid två olika lektionstillfällen samma dag. 
Sammanlagt ingick 54 elever i undersökningen, varvid några elever deltog mer än 
en gång. Anledningen till att jag valde de båda skolorna var att de undervisades av 
samma lärare i textilslöjd. Jag såg det som en fördel att samma lärare följde 
undersökningen, då jag behövde dennes hjälp för att organisera 
undervisningstillfällena.

Forskningsetiska principer
Då en undersökning utförs, är det enligt Vetenskapsrådet (2011) viktigt att alla 
som är inblandade i undersökningen har kännedom om vad som kommer att ske. 
Jag började därför att inhämta samtycke från de båda skolornas rektorer och de 
berörda elevernas klassföreståndare, så att de var införstådda med vad som pågick 
kring deras elever. Vetenskapsrådet (2011) informerar att om man genomför en 
undersökning som inte är av etisk känslig karaktär samt inom ramen för ordinarie 
arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid, så kan samtycke inhämtas från företrädare 
för undersökningsdeltagarna. Då undersökningen passade in i det kriteriet, 
inhämtades godkännandet av skolornas rektorer. Då deltagarna i denna 
undersökning inte var myndiga så informerades även målsman. Föräldrarna fick 
ett brev skickat hem till sig, med en förklaring om att deras barn skulle ingå i en 
undersökning (bilaga 1). Där lämnades information om att deltagandet var helt 
frivilligt och att eleverna garanterades anonymitet. Brevet gick ut till föräldrar en 
vecka innan undersökningen så att de skulle ha möjlighet att ta ställning till 
deltagandet. Ingen förälder hörde av sig vare sig före eller under den period som 
undersökningen pågick. Den undervisande läraren i slöjdämnet var införstådd med 
undersökningen och min roll som observatör. Denne hade även i förväg berättat 
för eleverna att de skulle delta i en undersökning kring en arbetsmetod med 
aktivitetslådor. Eleverna fick även de information kring att deltagandet var helt 
frivilligt och att övningen kunde avbrytas närhelst de önskade.

Avgränsningar 
Studien genomfördes vid ett begränsat antal lektioner och årskurser, varför det 
inte går att generalisera några uppfattningar kring metoden utan de gäller endast 
för de elever som deltagit i undersökningen. Skellefte-Tekniken utger sig vara 
inriktat till årskurs 1-6 medan denna studie har fokuserat på årskurs 4. Antalet 
aktivitetslådor i Skellefte-Tekniken är totalt 15 men för att jag skulle klara av att 
observera arbetet vid varje låda valde jag att begränsa antalet till tre. Min ambition 
var heller inte att utveckla ett material som kunde ingå i Skellefte-Tekniken, utan 
att undersöka hur arbetsmetoden som sådan kunde fungera i undervisning med 
textilslöjd. 
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Observationsmetod 
Jag använde mig av två observationsmetoder som jag ansåg kompletterade 
varandra och som jag använde vid varje observationstillfälle. Det ena var att föra 
egna anteckningar om det som pågick, det andra var att fylla i ett formulär med 
frågor som jag ställt till mig själv. 

Elevernas arbeten studerades genom att jag befann mig en bit ifrån aktiviteterna, 
jag antecknade ned det som skedde för mina ögon och det jag kunde höra. 
Elevernas agerande och det jag kunde uppfatta av deras samtal skrevs således ned. 
Johansson, Svedner (1998) beskriver denna observationsmetod som ett löpande 
protokoll och anger också att den är lämplig när man vill observera ett skeende i 
ett klassrum. Detta för att observatören beskriver med egna ord vad som hänt och 
kan därigenom beskriva samband mellan olika händelser som kan ha inverkat på 
situationen, vilket beskrivs som att ”metoden bevarar det faktiska skeendet och 
ger förutsättningar för ett konkret och livfullt resultatavsnitt”. (Johansson, 
Svedner, 1998, 54). Något som kan hända är att man som observatör inte hinner 
med att se allt som sker i rummet och mellan eleverna, därför valde jag att följa en 
aktivitetslåda vid varje tillfälle. Det betydde inte att jag blundade för saker som 
skedde runt om kring mig utan det jag uppfattade antecknades ned.

För att vara säker på att jag samlade information utifrån samma frågeställningar 
vid de olika observationstillfällena, utformade jag ett frågeformulär ställt till mig 
själv med ett antal frågor (bilaga 2). Då observation, enligt Ann Kristin Larsen 
(2012) är en mycket krävande metod att insamla information på, kan det 
underlätta att hålla fokus på vad som ska undersökas genom att stödja sig på ett 
antal frågor. Det är då också lättare att kontrollera vad man observerat (Larsen, 
2012). Vad som kan ses som ett problem med de frågor jag ställt är att de är styrda 
mot ett ja eller nej, vilket endast ger svar på själva frågan. Jag valde ändå att ta 
med det som en uppstart vid varje undersökning, för att friska upp mitt minne av 
det jag skulle studera och för att i efterhand kunna se vilka svarsalternativ som 
dominerat i undersökningen. Frågorna som ställdes var följande:

�Verkar eleverna intresserade av lådan?

�Läser de instruktionerna?

�Klarar de av att följa instruktionerna?

�Kan eleverna koncentrera sig på uppgiften?

�Hjälper de varandra?

�Verkar eleverna intresserade av att lösa uppgiften?

�Arbetar eleverna på ett självständigt sätt?
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Frågor till elever vars låda jag observerat
Jag var också intresserad av att försöka se aktiviteterna utifrån elevernas 
perspektiv och få veta något om elevernas uppfattningar kring aktiviteten. Därför 
ställde jag tre olika frågor till de elever vars låda jag observerat. Eleverna var helt 
slumpmässsigt utvalda och frågorna ställdes i direkt anslutning till att övningen 
avslutades för att få ett svar ur ”friskt minne”. Jan Trost (2010) beskriver att barn 
inte har samma förmåga att abstrahera som vuxna, det vill säga att de har svårare 
att föreställa sig något eller att minnas hur det var och att ”för dem är världen mer 
konkret i nuet och just här” (Trost, 2010, 61). Risken med detta var att de elever 
jag ställde frågorna till, inte kunde sätta sig in i vad frågorna handlade om och 
därigenom ha svårigheter att svara på dem. Ordspråket ”Som man frågar, får man 
svar” blev i det här fallet extra påtagligt. Eleverna svarade tillsammans, då jag 
ansåg det alltför konstlat att skapa en individuell intervjusituation mitt i pågående 
undervisning. Frågorna var som följer:

�Har du arbetat med aktivitetslådor förut?

�Hur gick det att arbeta utan lärarens hjälp?

�Vad tyckte du att du lärde dig?

Enkät
När uppgifterna i aktivitetslådorna var genomförda, fick eleverna göra en enkel 
utvärdering i form av en enkät (bilaga 3). Enkäten var utformad med tanke på 
elevernas ålder och det faktum att barn kan uppleva det vara svårt att sätta ord på 
hur man upplevt något. Jag utgick därför ifrån en metod bestående av fyra 
smileys. Dessa visade känslouttrycken glad, mindre glad, något ledsen och ledsen. 
Trost beskriver att genom att låta eleverna välja mellan fyra olika omdömen kan 
man förmå dem att ta ställning till någon sida (Trost, 1994). Jag ville utifrån detta 
få en uppfattning kring vad eleverna tyckte om aktiviteten de nyss utfört. Eftersom 
det var en ”känsloenkät” gav den endast information kring deras upplevelse med 
aktiviteten. 

Loggbok
Observationerna utfördes i textform genom anteckningar av det som pågått, 
därigenom lades också de egna åsikterna åt sidan. För att inte glömma mina egna 
reflektioner och reaktioner i anslutning till varje observationstillfälle följde jag ett 
råd som Trots (2010) givit. Detta är att man kompletterar sina anteckningar genom 
att göra en loggbok. I loggboken sparar man sina personliga reaktioner i 
anslutning till undersökningen. Jag valde att göra den i ljudform, för att på så sätt 
snabbt kunna sätta ord på mina reflektioner och få ett mer detaljerat minnesstöd. 
Loggboken renskrevs samtidigt med de löpande anteckningarna.  

18



Aktivitetslådornas innehåll 
Själva lådorna som ingick i undersökningen innehöll uppgifter tänkta att ge 
skiftande kunskaper i ämnet textil där var och en utgick från läroplanen i slöjd. 
Anledningen var tanken att ge läraren möjlighet att välja undervisningsmaterial 
utifrån vad eleverna behöver tränas i och styra innehållet i en viss riktning. Då 
undersökningen begränsats till att följa och dokumentera tre aktivitetslådor valde 
jag medvetet ut övningar som gick i olika riktningar exempelvis hantverksteknik, 
textiltermer och materiallära. Aktivitetslådorna som jag utvecklat innehöll således 
praktiska övningar i dessa områden. 

Aktivitetslådorna kan utifrån sitt innehåll bedömas som kompletterade eller 
inkluderande, det vill säga, momenten kan ingå utifrån målen i slöjd på lång sikt 
eller vara nödvändiga för det man lär sig just nu. Ytterligare en tanke med lådorna 
var att de innehåller moment som utmanar elevernas sinnen samt uppmuntrar till 
experiment och lek. Innehållet i lådorna är utbytbart allt eftersom eleverna 
behöver nya övningar eller då större utmaningar krävs.  

Nedan följer en kort beskrivning av innehållet. En fördjupad information av 
kunskapsmålen samt de instruktioner som ligger i lådorna finns i bilagorna 4-8.

Aktivitetslåda 1: Hitta lika
Denna aktivitet utgick i från läroplanens (Skolverket, 2011b) beskrivning av de 
kunskaper om materialkännedom som eleverna ska lära sig. En del av målen är att 
eleverna ska kunna välja material till sina arbeten och som en del i detta ligger hur 
vi upplever att tygerna känns. Uppgiften gick ut på att söka rätt på två tygbitar 
som är lika varandra i kvalité. Den som utförde övningen hade en ögonbindel på 
sig och fick därmed använda sig av sin känsel för att lösa uppgiften. Tanken var 
också att kamraten skulle hjälpa till och på så vis få en del kunskaper att använda 
sig av när de bytte roller. Övningen avslutades när alla bitar hittat varandra.

Aktivitetslåda 2: Memory
Spelet fokuserade på textila ord, vilket man här övade genom ett memoryspel. 
Slöjdspecifika ord lyfts i läroplanen (Skolverket, 2011b) som något som elever 
bör ha kännedom om. Då textilslöjden har en mängd specifika ord på både 
material, redskap och hantverkstekniker valde jag ut några av de vanligaste 
förekommande. En grupp med kort visade ett skrivet ord (gul baksida) och den 
andra gruppen visade orden i bild (rosa baksida). Syftet var att passa ihop ord och 
bild. Man vände en gul och en rosa bricka och såg om de hörde ihop. Gjorde de 
det behöll man paret, om inte lade man tillbaka dem på bordet. Turen gick sedan 
över och när alla kort var tagna så var spelet över. Spelet innehöll 22 par.
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Aktivitetslåda 3: Vänskapsband
I den här lådan återfanns en arbetsbeskrivning på en så kallad vänskapsknut, 
vilken utgör en av grunderna med arbeten i makramé. Utifrån målen i läroplanen 
(Skolverket, 2011b) ingår den i området hantverkstekniker. Övningen gick ut på 
att läsa beskrivningen tillsammans med sin kamrat och komma underfund med 
hur man knöt knuten. I lådan låg också det material som krävdes för 
genomförandet, anledningen till att det var förberett var att eleverna skulle kunna 
koncentrera sig på övningen och inte på att skaffa material. Eleverna fick göra ett 
arbete var, vilket resulterade i ett armband som de också behöll som en 
”belöning”. 

Undersökningens genomförande
Läraren informerade eleverna i de olika klasserna om att de skulle arbeta med de 
uppgifter som fanns i aktivitetslådorna. Eleverna arbetade i tre olika par, vilka 
läraren delade in. Då läraren utgick ifrån att eleverna skulle arbeta självständigt 
med aktiviteterna ägnade sig denne åt att undervisa de elever som inte ingick i 
undersökningen. När eleverna utfört uppgiften i ”sin” låda återgick de till 
ordinarie undervisning, detta för att tidsåtgången varierade mellan uppgifterna och  
det inte fanns något syfte för eleverna att invänta övriga grupper. Eleverna 
roterade varje lektionstillfälle och arbetade med en ny låda. Jag valde att 
observera en låda med ett nytt elevpar vid varje tillfälle, detta för att 
undersökningen skulle röra aktiviteten som sådan och inte specifika elever. 

Vid lektionens start höll jag mig i bakgrunden och väntade på att läraren 
kontrollerade närvaron och inledde lektionen. När lektionen sattes igång gick de 
elever som skulle arbeta med aktivitetslådorna till dessa och började arbeta. Själv 
satt jag en bit ifrån, för att undvika ögonkontakt med eleverna när jag utförde 
mina observationer.
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Resultat 
Resultatet presenteras under olika rubriker för att förtydliga för läsaren vad som 
framkommit i undersökningen. I mina anteckningar benämnde jag eleverna i de 
arbetande paren som den ena och den andra, för att hålla isär personerna i 
undersökningen. Dessa benämningar har jag även använt mig av när jag fört fram 
resultaten.

Hur arbetar eleverna med aktivitetslådorna i textilslöjden?
Att aktivitetslådorna var något som intresserade flera elever visades både genom 
mina anteckningar, svaren på det hjälpformulär jag använt mig av samt den enkät 
som eleverna svarade på. Det framkom att samtliga elever som deltagit i 
undersökningen visade ett intresse för att få komma igång och börja arbeta med 
uppgifterna samt att de flesta under tiden agerade på ett nyfiket och engagerat sätt. 
Enkäterna som de 54 deltagarna svarade på, visade vid sammanräkningen att 
eleverna till övervägande delen (80%) tyckte att aktiviteterna var roliga. Mer 
detaljerat visade enkäten att 50% av eleverna tyckte att övningarna var värda det 
bästa betyget, 30% gav det näst bästa betyget, 13% det sämre betyget och 7 % det 
sämsta.

Under tiden eleverna arbetade med övningarna infann sig också en avslappnad 
och skämtsam stämning. I mina anteckningar har jag vid flera tillfällen funnit 
beskrivningen”eleverna skrattar och ler” och ”De verkar trivas”. Vid ett tillfälle 
blev dock två elever osams med varandra på grund av att den ena tyckte att den 
andra inte kunde koncentrera sig. Koncentrationen hos eleverna varierade också, 
mestadels på grund av vilken övning de genomförde. Arbetet med låda 1 (Hitta 
lika) förknippades mest med lek och där var koncentrationen hos eleverna mindre 
än vid de andra. Under tiden kamraten med ögonbindeln genomförde övningen 
uppstod en viss väntan, vilket gjorde att någon elev drömde sig bort eller pratade 
med en kompis. Lekaspekten medförde att ett elevpar utförde övningen mer som 
en sportaktivitet, där tygbitarna flög genom rummet. Mest koncentration var det 
vid låda 2 (Memory) där eleverna lätt kom igång och arbetade på ett lugnt och till 
största delen metodiskt sätt. Arbetet vid låda 3 (Vänskapsband) var inledningsvis 
svårt, då många elever av olika anledningar hade problem med uppgiften. 
Enkätens resultat visade dock att det var den populäraste övningen då den fick det 
bästa omdömet av flest elever. Efter avslutad övning var det flera elever som 
också ville prova innehållet i en annan låda och alla elever gavs tillfälle att efter 
själva observationstillfället arbeta med de uppgifter de hade lust till. Aktivitetslåda 
3 (vänskapsbandet) utfördes av flest elever, som gärna gjorde den flera gånger.
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Den första följdfrågan ”Har du arbetat med aktivitetslådor förut?” ställde jag för 
att få en uppfattning kring om eleverna kände till någon liknande arbetsmetod 
sedan tidigare. Anledningen till det var att jag ville veta om arbetsmetoden kändes 
bekant sedan tidigare. Ungefär hälften av eleverna mindes vid frågan att de haft 
uppgifter i ämnena matematik och svenska som varit i lådor, några mindes även 
konstruktionsövningar med hjälp av legobeskrivningar samt olika slags pyssel. 
Flera elever vid den större skolan mindes att de arbetat med Skellefte-Tekniken. 
En elev fyllde i med informationen ”Förra året gjorde vi det varje fredag”. 

Klassrummets organisation
Slöjdsalen på de olika skolorna skiljde sig åt. På den större skolan bestod den av 
ett stort rum där alla 15 elever hade en egen arbetsplats, samt att det fanns 
sidoutrymmen för exempelvis vävning, strykbord och arbetsbord för tyghantering. 
Den mindre skolan hade en slöjdsal som rymde 9 arbetsplatser, vilket medförde 
att eleverna ofta gick ut och använde sig av arbetsbord i det angränsande rummet 
som tillhörde biblioteket, för att få mer utrymme.

Vid den större skolan, arbetade alla elever i samma lokal och de hade bestämda 
arbetsplatser. Vid första tillfället fick eleverna byta platser med varandra för att de 
skulle kunna arbeta i de par som läraren bestämt. De elever som arbetade med 
lådorna arbetade med innehållet och koncentrerade sig på detta. De elever som 
skulle arbeta med andra uppgifter som läraren instruerade hade betydligt svårare 
att koncentrera sig på dessa. På grund av den nya organisationen, var det svårt för 
undervisande lärare att få en övergripande kontroll på elevernas arbeten och 
hjälpbehov. Vid nästa tillfälle genomfördes en omorganisation där de elever som 
arbetade med aktivitetslådorna gjorde detta i en annan del av lokalen. Detta 
innebar att läraren kunde koncentrera sig på ”sina” elevers arbeten på ett annat sätt 
och att de som arbetade med lådorna också fick göra det mer ostört.

Vid den mindre skolan arbetade eleverna i biblioteket. Aktivitetslådorna var 
utställda på bord som var avsedda för arbetet vilka var placerade en bit ifrån 
varandra, så att eleverna inte hade direkt kontakt med de andra grupperna. Under 
samma tid som undersökningen pågick var det bibliotekstid för andra årskurser på 
skolan. Detta medförde att det var många elever i rörelse. Detta störde vissa 
arbetande par medan det motiverade andra till arbete.

Den grupp som blev störd, satt vid ett stort bord i biblioteket och arbetade med 
låda 1 (Hitta lika). Vid observationstillfället fick de åskådare av förskoleklassen 
som hade bibliotekstid samtidigt som lådaktiviteterna utfördes. Detta distraherade 
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dem så till den grad att de tappade fokus och började ”tramsa”, varvid både låda 
och elev föll i golvet. Eleverna började också att springa runt bordet och kastade 
tygbitar mellan varandra och ”upp i taket”. Sammanlagt var det 9 förskolebarn 
som tittade på och de var mycket roade av det som pågick.

En annan grupp, som satt i biblioteket med låda 2 (Memory), drog fördel av 
åskådarna. De började övningen med svalt intresse då de uttryckte att ”nu gör vi 
klart det här fort”. Under tiden fick de ett par åskådare från årskurs 1. De visade 
bilderna för de mindre och förklarade vad som avbildats. ”Vad ska ni 
göra?”frågade en ur publiken, ”Vi ska hitta par” svarade eleverna, vilka nu 
verkade betydligt mer intresserade av att utföra uppgiften.

Samarbete
Läraren var den som delade in eleverna i par, vilket medförde att de inte fick välja 
sin arbetskamrat men även att de fick arbeta med olika kamrater varje gång. Detta 
var ett organisatoriskt ställningstagande som handlade om hur många och vilka 
elever som fanns i den aktuella gruppen men också om att de som redan gjort 
färdigt sin obligatoriska slöjduppgift, fick börja med aktivitetslådorna. När så 
eleverna började undersöka innehållet i lådan, var det vanligaste att en av eleverna 
tog fram instruktionerna och den andra plockade med det material som fanns. 
Eleven som tog instruktionerna var också oftast den som läste den högt för sin 
kamrat, medan kamraten lyssnade eller fortsatte att plocka fram materialet ur 
lådan. De flesta paren diskuterade under tiden med varandra hur de skulle gå 
tillväga för att lösa uppgifterna, två av de totalt 27 grupperna (sammanlagt 54 
elever) hade svårt att komma igång på grund av att de inte kommunicerade med 
varandra. 

När eleverna arbetade med  uppgifterna hjälpte de flesta varandra. Vid låda 1 
(Hitta lika) hjälpte kamraten den som hade ögonbindel genom att ta emot tygbitar 
och sortera paren men  ”tipsade” och ”rättade” också under tiden. Jag noterade vid 
ett tillfälle att paren inte passade,”Tänk om du råkade ta fel?” sa eleven som 
vägledde sin kamrat. 

De flesta grupper som arbetade med låda 2 (memory), följde instruktionerna men 
för två grupper uppstod varianter på ”spelregler”. Den ena gruppen valde att 
samarbeta på så vis att de tillsammans samlade paren, vilka de lade till samma 
hög. De räknade heller inte ihop antal hittade par efter avslutad spelomgång, då de 
”vunnit” gemensamt. Den andra gruppen började med att lägga alla kort i en stor 
hög och när tog de kort som inte passade ihop, gömde de korten för sin kamrat i 
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den stora högen. Det tog lång tid för den här gruppen att hitta sina par. Efter ett tag 
gick de över till att spela på ett traditionellt sätt, det vill säga att man lägger 
tillbaka kortet där man tog det för att kunna hitta tillbaka till det med hjälp av 
minnet. De började också att samarbeta mera och en av eleverna sa till sin 
kamrat”Den är där någonstans” för att hjälpa till och tipsa om var kortet låg.

Ett exempel på bristande samarbete vid låda 3 (vänskapsband) var vid ett tillfälle 
där den ena eleven tog kommandot genom att börja läsa instruktionerna och den 
andra eleven lyssnade helt passiv och väntade på instruktioner. Den som försökte 
instruera förstod inte hur uppgiften skulle lösas och det syntes på kroppsspråket 
att detta upplevdes som mycket besvärande. Efter en stund hände något, den 
andra tröttnade på att det inte fungerade, varför denne tog över rollen som läsare. 
Den andra tittade på bilderna, studerade dem noga, läste igen och instruerade. 
Även om eleverna inte till fullo förstod uppgiften, så tog den passiva eleven på sig 
en aktiv roll och försökte så leda arbetet framåt.

När jag efter avslutad övning ställde frågan ”Vad tyckte du att du lärde dig?” 
svarade flera elever att de tyckte att de lärt sig att samarbeta och hjälpa varandra.

Kommunikation  
När eleverna arbetade med aktivitetslådorna pratade och diskuterade de flesta 
elever med varandra. Två elevpar som arbetade med Låda 3 (vänskapsbandet), 
kommunicerade inte med varandra och det var också svårt för dem att komma 
vidare med uppgiften. Uppgiften var också av sådan art, att eleverna behövde 
diskutera instruktionerna och pröva sig fram till lösningen. De flesta grupper 
behövde därför tid på sig för att komma igång med övningen. Vid en av lådorna 
(Memory) blev kommunikationen viktig på ett annat sätt. Så fort en elev tog en 
bricka med text upprepades ordet med hög röst för sin kamrat och de diskuterade 
livligt de olika orden,”Vadd? Vet du inte vad det är?””Nej, det där är en 
säkerhetsnål!” Något som också uppstod under tiden eleverna arbetade med 
uppgiften var ”allmänt småprat”, det vill säga att de engagerade sig i sådant som 
hörde till fritiden. En grupp blev sittandes ett bra tag i och med detta.

Att arbeta självständigt       
Alla elever kom igång och läste instruktionerna. Två av lådorna (1 och 2) gav 
eleverna korta instruktioner till uppgifterna och de eleverna kom också snabbt 
igång med uppgiften. I den tredje lådan (vänskapsband) var instruktionerna 
betydligt längre och eleverna vid den lådan använde sig av mer tid för att komma 
igång med arbetet. 
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Då eleverna arbetade två och två, var det flera par som utnyttjade detta genom att 
hjälpa varandra att läsa och tolka instruktionerna. När den ena eleven inte förstod 
tog den andra vid och förklarade. Förstod ingen av eleverna hur de skulle gå till 
väga vände de sig till en kamrat eller till en lärare. Vid några tillfällen litade 
eleverna inte på varandra utan sökte då bekräftelse av någon annan på att de gjort 
rätt. 

Vid arbetet med låda 2 (Memory) fanns några ord som var svåra för eleverna och 
de sökte bekräftelse av en lärare att de förstått ordet rätt. ”Vad är det här?””Jag 
vet att det är en broderinål!” (jag bekräftar) ”Jag måste fråga, gills det här som 
garn?” (eleven visar bilden på garntekniken virkning)”Vad är det här?” (jag 
svarar en knappnål)”Är det här broderinålen?”. För att kunna sätta ihop bild och 
ord var det väsentligt att förstå vad som menades och när de inte själva hade 
svaret sökte de upp det.

En grupp som arbetade med låda 3 (vänskapsband) började med att läsa 
tillsammans, men så hörde jag den ena eleven uppmana den andra genom att 
säga ”Läs!” Varpå den andra ropade ”Fröken!”. Jag svarade att ”Ni ska läsa det 
där”. Den andra såg ett stort motstånd med beskrivningen men den ena tog vid 
och fortsatte att läsa. De tog så instruktionerna steg för steg genom att följa text 
och bild, ”Punkt 4:a!” De läste och gjorde lika. ”Jag tror man ska göra så här 
hela tiden” sa den ena. Den andra ropade”Hur gör man?” till en klasskamrat 
”Du har ju gjort den här en gång”. Klasskamraten kom snabbt till hjälp ”Ja, du 
har gjort rätt” svarade kamraten och var snabbt därifrån igen. De läste vidare och 
diskuterade ”över-under” och löste på så sätt uppgiften. 

En annan grupp som arbetade med låda 3 (vänskapsband) kommunicerade inte 
med varandra och kom inte vidare i arbetet. De visste varken ut eller in och 
arbetet avstannade. För att lösa uppgiften var de tvungna att få hjälp av en lärare. 
 
När eleverna förstod vad de skulle göra kunde de arbeta självständigt genom hela 
uppgiften. När eleverna inte förstod vad de skulle göra så inträffade någon eller en 
kombination av följande saker. 

�De sökte hjälp av en lärare

�De sökte hjälp av en kamrat

�De började diskutera olika lösningar med varandra

�De slutade arbeta med uppgiften
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Flera elever svarade på frågan Hur gick det att arbeta utan lärarens hjälp? att det 
gick bra. Eleverna som arbetade med låda 1 (Hitta lika) förklarade att 
instruktionerna var lätta och att det var enkelt att förstå vad man skulle göra. Vid 
låda 2 (Memory) var svaren likartade med tillägget att man arbetade tillsammans 
och hjälptes åt. Eleverna som arbetat med den tredje lådan (Vänskapsband) 
uttryckte att det var svårt att förstå instruktionerna och en grupp beskrev det som 
att ”det var krångligt med just den här lådan”. En elev i gruppen som hade svårt 
med instruktionerna (låda 3) löste till slut uppgiften med hjälp av en lärare och 
lämnade in sin enkät med två svar, ett dåligt och ett bra, med motivationen ”först 
var det dåligt när jag inte förstod, sedan blev det roligt när jag förstod”.

Flera dimensioner av lärande
Eleverna arbetade utifrån lådornas innehåll med olika fokus på lärande, vilket 
resultatet också visat på. 

Låda 1 (Hitta lika)
De flesta elever var mycket avslappnade vid genomförandet av denna uppgift och 
flera såg också lådans innehåll som ett tillfälle till lek. Det var lätt att skämta och 
skoja under genomförandet. En grupp hade svårt att hålla fokus då leken tog över 
aktiviteten och de började tappa och kasta tygbitar omkring sig. Några elever som 
var först att använda ögonbindeln när övningen utfördes, hade ett behov av att 
göra övningen igen. 

På frågan ”Vad tyckte du att du lärde dig?” ansåg en grupp att ”det var enkelt att 
känna på tygerna, de kändes olika, då en del var mjuka och andra ”nätiga”. En 
elev uttryckte att det nu gick att förstå ”hur det är för blinda och hur de hittar 
fram”. Den tredje gruppen tyckte att ”vi har lärt oss att samarbeta, hjälpa 
varandra och att lita på varandra”. 

Låda 2 (Memory) 
När övningen genomfördes hade eleverna ett behov av att återge orden i tal och 
eleverna diskuterade också orden med varandra. De elever som inte förstod vad 
ordet eller bilden betydde, sökte upp någon som kunde svara på frågan. 

Då jag ställde frågan ”Vad tyckte du att du lärde dig?” svarade en grupp att de lärt 
sig slöjdord. En grupp ansåg att de inte lärt sig något alls förutom att samarbeta 
och en grupp uttryckte att de redan kunde de flesta orden. 
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Låda 3 (Vänskapsband)
Vid den här övningen var det många som hade svårigheter med att läsa 
instruktionerna och förstå hur de skulle göra knuten. Efter diskussioner eleverna 
emellan löste de flesta paren uppgiften. Några elever tog hjälp av en kamrat eller 
en lärare. Vid två tillfällen fick läraren aktivt gå in och styra upp övningen, då 
eleverna inte klarade av att genomföra uppgiften. Att följa beskrivningen var för 
många svårt och eleverna behövde pröva sig fram både genom att förstå 
instruktioner samt handgreppet i själva tekniken med knuten. På frågan ”Vad 
tyckte du att du lärde dig?” var ett av svaren”Man lär sig på olika sätt, man 
känner material och så” medan en annan elev svarade helt kort ”knyta knutar”. 
Då det var så många elever som gärna ville utföra den här uppgiften mer än en 
gång, så frågade jag en elev varför den upplevdes som så bra. Svaret var att ”man 
får ju en grej med sig hem”.

Lärarens och min roll 
Under tiden eleverna utförde aktiviteterna fanns jag som observatör hela tiden i 
närheten, vilket eleverna ibland utnyttjade då de passade på att ställa frågor eller 
be om hjälp. Detta gav dock en bra indikation på vad som var svårt för dem att 
lösa på egen hand och vad de faktiskt klarade av själva. Att bara finnas där i 
bakgrunden och inte hjälpa till för tidigt gjorde dock att de flesta elever försökte 
och löste problemen självständigt. Läraren som undervisade de elever som inte 
arbetade med aktivitetslådorna kunde koncentrera sig på de elever som var kvar i 
ordinarie undervisning, vilket i praktiken innebar 8 elever på den större skolan och 
4-5 på den mindre skolan.
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Analys och diskussion
Inledningsvis omnämns de problem som kan ha uppstått vid insamlingen av 
materialet. Resultatet kommer sedan att behandlas tematiskt under olika rubriker 
där analys och diskussion sker gemensamt. 

Metoddiskussion
Nackdelen med att välja en kvalitativ undersökningsmetod är att det kan vara 
svårt att få fram tillförlitliga fakta. Såsom Johansson, Svedner (1998) beskriver, 
att resultaten är beroende av den forskare som samlat in dem, insåg jag hur svårt 
det var att vara distanserad och neutral vid observationerna. Vid analys har jag sett 
att jag vid några tillfällen varit aktiv med eleverna genom att svara på deras frågor 
och då agerat mer som en lärare än en observatör. En reflektion är att det var 
betydligt lättare att vara neutral med de elever jag inte kände sedan förut, vilket 
var fallet på den större skolan. När jag sökte svar på mina frågor, framkom det i 
analysen att det var svårt att ställa ”rätt sorts frågor” som gav information om det 
jag sökte. I mitt fall var några elever vältaliga medan andra var fåordiga i sina svar 
och vissa ville inte säga något alls. På frågan ”Vad tyckte du att du lärde dig?” 
hade de flesta elever svårt att komma med ett svar och gav därför inte så mycket 
information som jag önskat. För att inte styra eleverna valde jag att inte försöka 
”pressa fram ett svar” på frågorna, ville barnen inte svara eller svarade 
undvikande så lät jag det vara. Jag har därför fått förlita mig mer på resultatet av 
mina egna observationer och reflektioner kring elevaktiviteterna. 

När det gäller enkäten var jag noga med att säga att de fick tycka precis som de 
ville och bad dem lägga lappen i lådan för att ge deras svar anonymitet. Eftersom 
jag kände flera elever sedan tidigare kan det vara så att flera elever ville vara 
”snälla” och svarade därefter. Det kan också ha varit svårt för dem att göra en 
bedömning av själva aktiviteten utan det kan lika gärna hänt något helt annat 
under tiden de arbetat, som färgat deras omdöme som svar på enkäten. Detta var 
ett risktagande med enkätsvaren. Jag var medveten om att jag i egenskap av lärare 
kunde påverka mina elever och att jag därigenom hade möjlighet att styra eleverna 
i önskad riktning med små fingervisningar, bekräftelse på att de gjort ”rätt” eller 
felaktigt ledande frågor. Detta ligger som en kritik mot tillförlitligheten av 
informationen. Det positiva med de elever som kände mig sedan tidigare, var dock 
att de var avslappnade i arbetet med aktiviteterna och trygga med att ha mig 
närvarande som undersökare i klassrummet.
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Egen kritik mot arbetsmetoden med aktivitetslådor 
Aktivitetslådorna innehöll något som läraren (jag) valt ut och som eleverna skulle 
öva på. Det är därmed inte säkert att eleverna i den här undersökningen såg en 
koppling mellan aktiviteterna och den pågående undervisningen, trots att lådornas 
innehåll fokuserade på aktuella ämneskunskaper. Om detta gett negativa eller 
positiva effekter på själva undervisningen eller ämnesinnehållet, har inte ingått i 
syftet med undersökningen, vilket i sig kan vara en intressant fråga att gå vidare 
med. Då detta är en reflektion som är gjord efter genomförd undersökning ser jag 
också att den information som insamlats i nuläget inte kan besvara frågan. 

För läraren kan det upplevas som betungande att uppdatera lådornas innehåll, i 
nuläget har jag heller inte undersökt om det finns någon aktör på marknaden som 
kan hjälpa till med att tillverka och distribuera materialet. Att få arbetsmetoden att 
fungera kräver en hel del av läraren själv, vilken behöver vara öppen för nya 
arbetssätt och själv se hur man kan införliva det i undervisningen. Det 
undervisningsmaterial som har använts i aktivitetslådorna har prövats i mindre 
omfattning innan undersökningen men har inte studerats av andra pedagoger. Det 
finns därför anledning att tro att det finns synpunkter på hur övningarna 
formgivits, men säkert också förslag på både förbättringar samt andra typer av 
övningar.
 

Hur kan aktivitetslådor fungera i undervisning av textilslöjd?
När jag analyserade resultatet så framkom det att eleverna såg aktivitetslådorna 
som ett intressant sätt att arbeta på. Eleverna var nyfikna på innehållet i lådan och 
de var aktiva och engagerade i de uppgifter som skulle lösas. Det visades sig dock 
att flera elever redan var bekanta med att arbeta med aktiviteter som presenterades 
med lådor och det fanns därför anledning att tro att detta arbetssätt inte 
uppfattades som något nytt. Aktivitetslådorna i min undersökning kändes nog 
snarare välbekanta och jag tolkar resultaten som att det självständiga arbetet till 
största delen föll sig naturligt. 

Att de flesta elever kände sig införstådda med arbetsmetoden betydde att de inte 
behövde en särskild introduktion kring ”aktivitetslådor i slöjdundervisningen” 
utan de kunde lägga sin energi på att lösa själva uppgifterna. Jag tolkar också detta 
som att lådornas innehåll kan utvecklas och varieras utan att arbetssättet behöver 
gå förlorat (åtminstone med eleverna i min undersökning).

Genomgående var alla elever mycket nyfikna att få veta lådans innehåll och ivriga 
att sätta igång och arbeta. Gustavsson (2004) skriver också att drivkraften för 
kunskap till stor del ligger i att man vill ta reda på något som är obekant och detta 
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i sig är grunden för nyfikenhet, intresse och motivation. Undersökningen visade 
att genom att presentera uppgifter som befinner sig i en låda, är det möjligt att 
skapa nyfikenhet och motivera elever till arbete. 

Det verkar kanske som en mycket förenklad förklaring att man kan uppnå både 
nyfikenhet och motivation genom att placera en uppgift i en låda, men faktum är 
att det är ett av resultaten i undersökningen. Ska vi då fylla våra klassrum med 
aktivitetslådor? Jag reserverar mig mot detta, då risken är att det obekanta blir för 
bekant och att vi därigenom kan förlora elevernas nyfikenhet. Vad arbetsmetoden 
med aktivitetetslådorna snarare kan bidra med är att fungera som ett stöd för den 
undervisande läraren. Jag ser på resultaten att läraren kan välja att använda sig av 
varierande sätt.

�Läraren kan dela klassen och låta en del av eleverna arbeta 
självständigt med aktiviteterna, vilket kan ge de andra eleverna mer 
koncentrerad undervisningstid med läraren.

�Läraren kan finnas tillgänglig under arbetet med aktiviteterna och 
observera hur eleverna tar sig an och löser olika uppgifter samt hur 
de fungerar i det sociala samspelet med varandra.

�Läraren kan välja ut aktiviteter utifrån elevers olika kunskapsbehov. 

Övergripande observerade jag också att arbetsmetoden kunde bidra till både 
positiva och negativa effekter på studierna. De positiva var att när eleverna hade 
roligt när de arbetade, fungerade aktiviteterna också som motivationshöjare då de 
väckte nyfikenhet och eleverna därigenom ville lära sig ännu mer. Flera elever 
ville nämligen prova att göra en till låda vid samma tillfälle och flera ville också 
göra övningen en extra gång. Det negativa kunde härledas ur samma effekt, 
nämligen den att om aktiviteterna upplevdes som roliga kunde övningarna snarare 
bli en flykt från den övriga undervisning där andra krav ställdes på det egna 
görandet utifrån slöjdprocessens arbetssätt som rör sig från idé till produkt. 
Tanken var dock inte att aktivitetslådorna skulle vara istället för något, utan som 
ett komplement i undervisningen.

Som undervisningsmaterial betraktat så kan aktivitetslådorna användas på olika 
sätt och behöver således inte låsas vid en viss arbetsmetod. Skellefte-Teknikens 
arbetsmetod (BJA-Asplund, 2013) bygger på uppgifter som presenteras i lådor 
och är anpassat för kamratövningar vid ett visst antal lektioner medan  
Montessoripedagogiken4 medvetet arbetar med aktivitetslådor anpassade för 
individuellt arbete, vilka integrerats i den dagliga undervisningen. Att två 
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undervisningsmetoder använder sig av aktivitetslådor, fast på lite olika sätt, finner 
jag är mycket intressant ur ett undervisningsperspektiv. Jag tolkar detta som att 
aktivitetslådorna verkar ha en förmåga att anpassa sig efter behov och situation. 
Vad jag dock observerat när jag tagit del av information kring de båda 
arbetsmetoderna är att de har något gemensamt och det är en vilja att skapa 
självständiga elever. Vad jag i undersökningen funnit är att detta också finns 
naturligt hos de flesta elever som deltagit i övningarna, frågan är snarare hur jag 
som lärare utnyttjar detta i min undervisning.  

Arbetsmiljön i klassrummet
Något som arbetet med lådorna genererade var att eleverna visste vad de skulle 
göra under lektionen och detta medförde en positiv känsla av aktivitet i rummet. 
Även om vissa elever behövde stöttas i själva genomförandet av uppgifterna så 
arbetade de på, pratade, skämtade och skojade med varandra och hade roligt när 
uppgifterna gjordes. Endast ett par blev osams med varandra och två par hade 
svårt med kommunikationen, vilket för övrigt inte påverkade de andra grupperna. 
Jag tolkar det som att övriga grupper var så fokuserade på de egna uppgifterna att 
de inte lät sig störas av sina klasskamrater utan kunde arbeta på i egen takt. Även 
om uppgiften i lådan var okänd visste eleverna att den skulle lösas och i och med 
det kunde de flesta koncentrera sig på sitt. En positiv effekt av att så stor del av 
eleverna klarade av att arbeta självständigt, var att de elever som arbetade med 
annat fick extra mycket undervisningstid och uppmärksamhet av läraren.

Något överraskande var ändå hur stor inverkan organisationen i klassrummet hade 
på eleverna. Vid den större skolan inverkade mitt första undersökningstillfälle 
negativt på de elever som inte arbetade med en aktivitetslåda då dessa blev 
oroliga, vilket medförde att jag och undervisande lärare placerade eleverna i 
klassrummet på ett annorlunda sätt till det andra undersökningstillfället. Detta gav 
ett positivt resultat då en känsla av arbetsro och kreativitet infann sig i 
klassrummet istället för en atmosfär av stress. Mest spännande var dock att se att 
eleverna som vid det första undersökningstillfället arbetade med aktivitetslådorna, 
hade full koncentration på sina uppgifter och inte lät sig störas av sina 
klasskamrater. Detta skulle man som lärare kunna utnyttja om man behöver ha 
undervisning med halvklass, exempelvis på grund av genomgång av någon 
hantverksteknik som kräver mycket lärarhandledning, som stickning och virkning.

Vid den mindre skolan uppstod två olika scenario på hur miljön påverkade arbetet. 
Eleverna här arbetade i biblioteket i samband med att andra årskurser hade 
bibliotektstid, varvid några elever blev mycket negativt påverkade av andra elever 
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och fick svårt att koncentrera sig på uppgiften medan andra drog fördel av 
åskådarna och fick motivation till arbetet. Det går inte att dra några slutsatser av 
dessa situationer annat än att det som passar den ena inte passar den andra och 
omvänt. Att eleverna påverkade varandra i klassrumsmiljön var dock ett faktum.

Att klassrumsmiljön betyder mycket för lärandet skriver Westling Allodi (2010), 
och menar att det kan vara en bidragande orsak till om skolan lyckas med att 
uppnå lärandemålen eller inte. Om den sociala miljön utgör ett hinder för läraren 
att bedriva den tänkta undervisningen ger detta också eleverna minskade 
möjligheter att lära sig något. Här ser jag att man som lärare inte får tveka att 
prova olika lösningar tills man hittar ett sätt där eleverna kan finna arbetsro. Har 
man för avsikt att prova en ny arbetsmetod så handlar det således inte bara om hur 
den fungerar för de enskilda eleverna och deras individuella behov. 
Arbetsmetoden behöver även innefatta hur man får det att fungera i klassrummet 
som helhet och hur man utifrån detta sedan organiserar sin undervisning. Liksom 
Westling Allodi påpekar så har även jag sett att klassrumsmiljön har betydelse för 
lärandet och att positiva sociala relationer är en av de processer som inverkar på 
utbildningsresultatet.

Att samarbeta i slöjden
Att använda sig av uppgifter som krävde samarbete i slöjden fungerade till största 
delen bra och de flesta elevpar tog hjälp av varandra för att komma vidare med 
uppgifterna. Analysen visade att det till övervägande delen var en av eleverna som 
tog de inledande initiativen med arbetet men att detta inte påverkade samarbetet 
med den andra eleven negativt. Vid några tillfällen var det svårt för vissa par att 
samarbeta, vilket jag observerade var ansträngande för dessa elever men också 
nyttigt då de fick öva sig i detta. När eleverna inte kände att de fick svar på sina 
frågor av sin kamrat, sökte de upp en lärare eller en annan elev för att få hjälp. När 
jag jämförde mina resultat med det som framkommit i min research kring 
Skellefte-Tekniken, så såg jag att fokus på samarbete var något vi hade 
gemensamt. Då eleverna arbetade tillsammans så klarade de flesta också av att 
lösa uppgifterna. Att arbeta helt själv och på så sätt öva sitt självständiga arbete, 
anser jag kan vara svårt i de här åldrarna, risken kan då vara att flera elever inte 
vet hur de de ska ta sig an uppgifterna. De elever som redan hade förmågan att 
lösa problem drev också självständigt arbetet framåt. Det var den andra gruppen 
av elever, de som behövde mycket stöttning i sitt arbete, som jag upplevde drog 
störst nytta av pararbetet. Fast även den ”starke” fick öva sig genom att hjälpa 
någon annan och på så sätt fick denne formulera problemet själv samt tillfälle att 
reflektera över vad som gjorts. Samarbetet gav därmed vinning på två sätt. När det 
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gäller kunskapsmålet kring samarbete (Skolverket, 2011b) stod det klart efter 
undersökningen att detta är något som en del elever behöver öva. Både Liberg 
(2007) och Säljö (2000) beskriver hur det sociala samspelet påverkar våra 
möjligheter att lära oss saker, hur vi tillsammans med andra skapar mening, prövar 
och omprövar våra kunskaper genom att diskutera och ta del av andras 
erfarenheter. Genom att se på resultatet i undersökningen så står det klart att detta 
är något som går mycket bra att utnyttja även i ämnet slöjd. Slöjdämnet som till 
största delen bygger på individuellt arbete, kan genom arbetsmetoden med 
aktivitetslådor, erbjuda eleverna träning i samarbete. Om det är i det sociala 
rummet kunskap skapas så bör vi rimligtvis utnyttja detta som en tillgång i varje 
ämne, även i slöjden. 

Kommunikationens betydelse
Särskilt en av aktivitetslådorna uppmuntrade till kommunikativt lärande, nämligen 
låda 2 (Memory). Här kände alla elever ett behov att upprepa de ord de läste högt 
för sin kamrat. Det var också intressant att se hur de samverkade och diskuterade 
ordens betydelse med varandra. Denna övning var utmärkande på så sätt att målet 
med de kommunikativa förmågorna (Skolverket, 2011b) övades så konkret men 
även de andra aktiviteterna uppmanade eleverna till att diskutera med varandra. 
Här blev det extra tydligt hur beroende vi är av kommunikationen. Liksom Säljö 
(2000) beskriver så är språket en central del av lärandet och det är på det sättet vi 
delar med oss av kunskaper och färdigheter till varandra. Vi är således i behov av 
att både höra och tala om det vi ska lära oss. Jag ser också i undersökningen att 
eleverna själva gav varandra både tankeväckande frågor och respons på arbetet. I 
diskussionerna bearbetade eleverna information kring den specifika uppgiften och 
genom att pröva kunskaperna på varandra så fann eleverna ofta själva lösningen 
på problemet. I samspelet med varandra fann eleverna både givna lösningar på 
uppgifterna men även egna och nya lösningar på problemet. Även vardagliga 
samtal om ”ditt och datt” som hörde till det sociala samspelet infann sig naturligt 
och eleverna både arbetade och umgicks samtidigt. Särskilt intressant var att se 
hur ett av paren som hade svårt med kommunikationen plötsligt skiftade roller 
med varandra. Från att den ena eleven tagit initiativet som den ledande parten 
men inte kunde förklara uppgiften för den andra, till att den andra tog över 
rollen som instruerande och på så sätt drev det gemensamma arbetet vidare. Detta 
hade förmodligen inte inträffat om eleverna inte givits tillfälle att ”pröva” 
varandra, vilket också en av lärarna5 jag talade med ansåg som en positiv effekt av 
arbetet med Skellefte-Tekniken.
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Att arbeta självständigt
Elevernas arbete med aktivitetslådornas innehåll visade att uppgifterna måste vara 
av sådan art att eleverna förstår vad de ska göra. Svårigheten måste anpassas till 
både ålder och handlag för att de ska kunna arbeta självständigt. Instruktionerna 
till Låda 1 och 2 upplevdes övervägande som lätta att förstå och de grupperna 
kom snabbt igång med arbetet. För två elever som inte förstod instruktionerna till 
låda 3 (vänskapsbandet) blev det omöjligt att arbeta utan lärarens hjälp. Den tredje 
lådan var under arbetet mycket frustrerande för många men fick det bästa 
omdömet av eleverna totalt. Då arbetet med denna övning resulterade i en 
produkt, ser jag här att det för många elever upplevs som viktigt att de får ett 
synligt resultat som de kan ta med sig hem och att detta kan fungera som ett 
belöningssystem som uppmuntrar dem till att utföra svårare uppgifter.

När det gäller målet självtillit (Skolverket, 2011b), så ser jag att eleverna övar 
detta i och med aktivitetslådorna. De är uppmanade att arbeta självständigt med 
uppgifterna men en del elever vågade inte lita på sig själva utan sökte bekräftelse 
av en lärare. Då läraren gav dem positiv feedback och stöttade dem i sina val, 
växte de med uppgiften och slutförde den. Flera elever litade redan på sina 
förmågor och provade och diskuterade sig fram till en lösning på problemet, några 
hittade till och med på egna lösningar som inte förutspåtts.

Undersökningen visade att den övervägande delen elever redan besitter förmågan 
att arbeta självständigt, vad de snarare behöver är tillfällen i undervisningen där de 
tillåts arbeta på ett självständigt sätt. Det kan faktiskt vara så att läraren med sina 
arbetsmetoder snarare tar ifrån eleverna möjligheten till problemlösning och 
självständiga arbete. Här behöver läraren öppna upp och bjuda in eleverna på ett 
sätt så de blir medaktörer i sitt eget och i varandras lärande. Här kan 
aktivitetslådorna komma in i undervisningen och låta eleverna tränas i det 
självständiga arbetet. Förhoppningsvis så tar de med sig det undersökande och 
problemlösande arbetssättet till övriga undervisningstiden och omsätter den i sin 
egen arbetsprocess.
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Vilka kunskaper ger arbetet med aktivitetslådorna?
När eleverna svarade på frågan ”Vad tyckte du att du lärde dig?” framkom olika 
elevperspektiv. Vad eleverna hade lärt sig var inte alltid självklart för dem och de 
flesta hade också svårt att formulera ett svar. Att som elev få frågan visade att 
många hade svårt att reflektera över vad övningen gett för slags kunskap. Svaren 
var skiftande och i många fall ville eleverna inte svara. Några elever svarade att de 
lärt sig att samarbeta, några andra elever svarade att de lärt sig att använda 
känseln, lärt sig slöjdord eller att utföra en hantverksteknik. En elev uttryckte att 
”Man lär sig på olika sätt” vilket här sammanfattar det faktum att eleverna själva 
inte kunde sätta fingret på vilka kunskaper de hade lärt sig.

Analysen visade att flera elevers uppfattningar kring vad de lärt sig var vaga. 
Trost (2010) beskriver hur barn kan ha svårare att föreställa sig något och det blev 
mycket tydligt i den här undersökningen. En reflektion kring detta är att man 
måste vara medveten om att barn inte alltid tänker på vad de lärt sig och att det då 
kan vara svårt för dem att svara på frågor kring detta. En bidragande orsak till de 
knapphändiga svaren kan vara att de hade svårt att verbalisera svaret på frågan. 
Här behöver elever hjälp med att sätta ord på sina kunskaper. Vad som pågått i 
undervisningen och hur man benämner dessa skeenden är således något som lärare 
behöver uppmärksamma i sin undervisning. 

För att belysa problematiken utifrån ett lärandeperspektiv så ska skolan enligt 
läroplanen (2011a) klargöra för eleverna vilket mål utbildningen har. Här kan jag 
se att läraren (jag) på ett tydligare sätt behöver kommunicera syftet kring både 
arbetsmetoden och övningarna i aktivitetslådorna med eleverna. Att eleverna 
förstod hur de skulle arbeta betydde inte automatiskt att de förstod vad de lärt sig. 
För att förtydliga för eleverna och visa på vilka kunskaper som övas i och med de 
olika övningarna kan det i samband med instruktionerna till uppgifterna också 
finnas med en beskrivning av syftet med övningen. Att koppla läroplanens 
kunskapsmål med de mer praktiska delarna, som bland annat i läroplanen skrivs 
fram som att ”eleverna ska utveckla kunskaper i olika hantverk och förmågan att 
arbeta med olika material” (Skolverket, 2011a, 1) är enligt min mening det som 
elever har lättast att förstå och som för läraren också är enklast att både arbeta 
med och bedöma vid en bedömningssituation. 

De förmågor som jag avsåg att undersöka, upplever jag som betydligt svårare att 
både arbeta med och observera hos varje elev. Det kan till och med vara så att det 
inte går att kommunicera med eleverna att de arbetar med personliga förmågorna 
som självtillit, självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt samarbets- 
och kommunikationsförmåga.  Jag kan här se genom att ta del av läroplanen 
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(Skolverket, 2011b) att lärarens uppdrag på ett tydligare sätt skrivs fram och 
innefattar elevernas personliga förmågor och att jag som lärare förväntas arbeta 
med dessa. 

Resultatet av undersökningen visar dock att flera av de personliga förmågorna  
berörts och tydligast framgår arbetet med självständigt arbete, samarbete och 
kommunikation.   

Vad som skall poängteras är dock att övningarna i sig ger specifika 
ämneskunskaper i slöjdämnet, även om eleverna själva inte kunde sätta fingret på 
det. Undersökningen har visat att de övat sig i materiallära, slöjdspecifika ord och 
hantverkstekniken makramé i samband med de personliga kunskapsmålen som jag 
avsåg att undersöka. 

Lärarens roll
Då ett syfte var att se hur eleverna arbetade med arbetsmetoden, intog både jag 
och textilläraren en passiv roll i klassrummet. Liksom i Skellefte-Tekniken var 
avsikten att låta eleverna i möjligaste mån arbeta självständigt och låta dem 
tillsammans diskutera sig fram till hur uppgifterna skulle lösas. Under tiden 
undersökningen pågick framträdde mönstret att lärarens roll till stor del innebar att  
finnas till hands och bekräfta att eleverna var på ”rätt spår”. Flera elever litade inte 
riktigt på att de själva kunde utföra uppgifterna och sökte därmed bekräftelse av 
läraren, vilket medförde att de därefter, med förnyat självförtroende kunde 
fortsätta arbeta. Några elever behövde stöttas extra mycket av läraren efter deras 
individuella behov, men ofta tog eleverna hjälp av varandra och vid något tillfälle 
även av kamrater från en annan grupp. Uppgifterna vid låda 3 krävde mest 
inblandning av läraren i fråga av både stöttning och bekräftelse men även 
handgripliga instruktioner. Vissa grupper behövde dock inte någon lärarhjälp alls. 

Det som Hasselskog (2010) beskriver som lärarens olika roller i undervisningen 
som instruktör, handledare eller den stöttande läraren behöver vi vara medvetna 
om. Hur vi i undervisningen väljer att arbeta med eleverna kan avgöra hur 
självständigt de arbetar. Ibland är muntliga eller skriftliga instruktioner att föredra 
och ibland krävs det att handgripligen visa hur något ska gå till. Att vara inställd 
på att eleverna ska kunna utföra uppgifterna självständigt ser jag är en väg för 
självständigt lärande. Vad som behövs är ett undervisningssätt där eleverna tillåts 
pröva sin självständighet genom att uppmuntras till att tänka själv, utveckla ett 
mod att få pröva sina idéer och därigenom göra egna erfarenheter. I 
Montessoripedagogiken anser man att varje elev har förmågan till självständigt 
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lärande och att läraren genom att observera den enskilda elevens behov, agerar 
som en vägledare till kunskapen snarare än som kunskapsöverförare. Då läraren 
tar ett steg åt sidan frigörs inte bara bandet mellan eleven och läraren som 
”kunskapens källa” det ger också läraren möjlighet att studera sina elever. Genom 
att se hur de tar sig an uppgifter, vilken förmåga de har att läsa instruktioner, hur 
de löser problem och samarbetar med varandra urskiljs vissa mönster som läraren 
kan utnyttja för att underlätta inlärningen av ämnet. I min undersökning har jag 
förutom det som finns beskrivet i de olika avsnitten, även observerat hur eleverna 
fungerar som grupp, vilka elever som gärna hjälper andra, vilka elever som tar 
skoluppgifter på allvar och vilka som behöver mer motivation. Jag har även sett 
svagheter i läsförståelse och svårigheter att använda sin finmotorik. Framför allt 
har jag sett att elever uppskattar utmaningar som är av sådan art att deras 
nyfikenhet väcks och att de av den anledningen gärna vill utföra skoluppgifter.

37



Slutsats
Arbetsmetoden med aktivitetslådor i slöjden bär på olika vägar för lärandet och 
utifrån undersökningens frågeställningar har jag dragit följande slutsatser: 

Hur arbetar eleverna med aktivitetslådorna i textilslöjden?
�Elevernas nyfikenhet motiverade dem till arbete.

�Ett positivt arbetsklimat kunde skapas.

�Eleverna arbetade i huvudsak fokuserat med de uppgifter som erbjöds, vilka 
även utgick ifrån lärandemålen i ämnet slöjd.

Hur kan aktivitetslådor fungera i undervisning av textilslöjd?
�Lärarens roll innebär till största delen att övervaka elevarbetet och finnas 
tillgänglig för frågor.
�Läraren kan dela en elevgrupp och därigenom få möjlighet att undervisa färre 
elever.
�Läraren kan använda sig av arbetssättet för att observera sina elever.

�Läraren har möjlighet att använda aktivitetslådorna efter egna önskemål om 
olika undervisningsbehov.
 
Vilka personliga förmågor kan arbetet med aktivitetslådor ge elever övning i? 
�Samarbete var något som eleverna arbetade med. Detta fungerade till största delen bra 
och bidrog till en aktiv inlärning samt social träning.  
�Kommunikationen mellan eleverna ingick som en naturlig del av lärandet då uppgifterna 
uppmanade eleverna att både förstå uppgiften och varandra.
�Vid självständigt lärande är självtillit en nödvändig förmåga. Då läraren lämnar 
över ansvaret för arbetet till eleven klarar de flesta elever av detta bra medan 
andra behöver stöttning i olika former (bekräftelse och instruktioner).

Idag upplever jag att skolan ställer höga krav på att eleverna skall tänka själva, ta 
egna beslut och leda sitt eget arbete framåt. Ett mått på framgång kan vara att 
arbeta självständigt, veta hur man söker information, vågar pröva sina kunskaper 
och våga göra ”fel”. För det krävs det att eleverna har självtillit och utvecklar sitt 
självförtroende för att kunna lita på att olika sätt att göra saker på är bra, dessutom 
behöver de få tillfälle av läraren att arbeta med detta. Som en reflektion utifrån 
undersökningen, ser jag en skillnad mellan att visa på hur eleverna ska arbeta med 
något, istället för att låta eleven ta reda på det själv. 
Aktivitetslådorna motiverar eleverna till arbete genom att väcka deras  
nyfikenheten. Eleverna vill se vad lådan rymmer och de intresserar sig för att 
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försöka lösa ”uppdraget”. Samarbetet och diskussionerna med kamraten ger en 
aktiv inlärning. Arbetsmetoden ger övning i samspel, att lösa uppgifter, förmågan 
att arbeta självständigt och att lita till sina egna förmågor. 

Målet med undervisningen sett utifrån analys av resultaten och i jämförelse med 
läroplanen (Skolverket, 2011b) utifrån elevernas personliga förmågor, att läraren 
genom arbetet med aktivitetslådor som arbetsmetod kan lyfta fram och synliggöra 
ett par förmågor. Genom att gå från ett till största delen individualiserat arbete i 
slöjdämnet till arbete med aktiviteter som ser till det sociokulturella perspektivet 
på inlärning (säljö 2000, Liberg 2007, Westling Allodi 2010) ges eleverna 
möjlighet att ta sig an slöjdämnet med fokus på samarbete och kommunikation.

Att använda sig av aktivitetslådor i slöjden innebär inte bara en arbetsmetod med 
fokus på elevers arbete, det är också en arbetsmetod som ger läraren möjlighet att 
gå mellan de olika rollerna som Hasselskog (2010) beskriver som instruktör, 
handledare eller en stöttande lärare. Det ger också läraren möjlighet att observera 
eleverna i sitt klassrum och se saker som kanske kan vara svårt att uppmärksamma 
i en undervisning där läraren går från elev till elev för att hjälpa till. Läraren kan 
också frigöra tid i form av att dela gruppen. En del kan ägna sig åt det 
självständiga arbetet, medan den andra delen kan få mer hjälp av läraren, vilket i 
sin tur kan leda till mindre tid till väntan och det egna arbetet kan gå framåt på ett 
annat sätt. 

Att som lärare ha en metodbank att ta till när man behöver uppmärksamma elevers 
olika förmågor tror jag mycket på. Det är inte heller enkelt att arbeta med det som 
i läroplanen för slöjd beskrivs som de personliga förmågorna. Därför det kan vara 
värt att prova sig fram i undervisningen för att ta reda på vilka metoder som ger 
ett resultat där man som lärare kan uppmärksamma dessa. Likaså att kunna 
erbjuda elever olika arbetssätt, som ger dem möjlighet att arbeta utifrån olika 
inlärningsstilar, upplever jag själv är en styrka. 
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Ljungaverk 20130929

Hej! 

Jag heter Åsa Bäckström och studerar på Umeå Universitet för att bli 

behörig lärare i ämnet slöjd. I mitt examensarbete skall jag göra ett 

skriftligt arbete som undersöker en arbetsmetod, som jag vill prova i 

undervisningen med den textila slöjden. Undersökningen kommer att 

ske på olika skolor men er skola är en av de jag valt ut. Jag kommer 

därför vid några olika tillfällen att besöka klassen som ditt barn går i.  

Jag kommer då att studera planerade elevaktiviteter som går ut på att 

lösa uppgifter. Det som observeras kommer att dokumenteras genom 

egna anteckningar och bilder. De bilder som tas kommer att vara på 

aktiviteterna men visar endast på händer och det som eleven sysslar 

med. Elevens namn kommer heller inte att användas på något sätt. 

Anonymiteten sätts främst och undersökningen är helt frivillig att delta 

i. Om ni inte vill att ert barn deltar och/eller motsätter er alla former av 

avbildningar så respekteras naturligtvis detta. Hör i så fall av er till mig.

Jag finns på e-mail: asa.backstrom@telia.com

eller på mobiltelefon: 070-330 01 01

Ni kan givetvis också kontakta mig om ni saknar någon information eller 

om ni av ren nyfikenhet vill veta mer. 

Med vänliga hälsningar

Åsa Bäckström

Examensarbetes handledare:

Lotta Lundstedt

Umeå Universitet

lotta.lundstedt@estet.umu.se
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Låda nr:     Start kl.         Stop kl.      Totaltid:       minuter JA NEJ

1. Verkar eleverna intresserade av lådan?

2. Läser de instruktionerna?

3. Klarar de av att följa instruktionerna?

4. Kan eleverna koncentrera sig på uppgiften?

5. Hjälper de varandra?

6. Verkar eleverna intresserade av att lösa uppgiften?

7. Arbetar eleverna på ett självständigt sätt?

Detta tittar jag på under observationen

Hur arbetar eleverna med aktivitetslådor i textilslöjden?

Kan aktivitetslådor ge elever övning i att på ett självständigt sätt lösa uppgifter knutna till 
ämnet?

!

Hur startar eleverna med uppgiften?

Hur agerar de under tiden de gör uppgiften?

Följdfrågor till eleverna som arbetat med den låda jag observerat:

Har du arbetat med aktivitetslådor förut?
 

Hur gick det att arbeta utan lärarens hjälp?

Vad tyckte du att du lärde dig?

Bilaga 2
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Bilaga 4

Aktivitetslåda 1

Materiallära
Textila material handlar förutom materialets komposition såsom 
tillverkningsteknik och fibertyp även om dess funktion. En del av funktionen 
ligger i materialets egenskaper i hur vi upplever att det känns. Det kan upplevas 
vara mjukt, lätt, strävt, tjockt m.m och i och med känseln ges även materialet olika 
användningsområden. Detta är en något glömd men dock viktig del av kunskapen 
kring textila material. I övningen fokuseras sinnet känseln genom att synen 
kopplas bort. Syftet blir i förlängningen att uppnå en tanke på att man kan 
använda sig av känseln för att känna igen material och för att ta ställning till vilket 
material man i textilslöjden väljer att använda sig av. 

Läroplanen i slöjd anger också kunskaper i form av olika materials egenskaper 
och beskriver det som att eleverna  ”ska lära sig att urskilja olika materials 
användningsområden och deras egenskaper såsom fiberstruktur och hållbarhet. 
Valet av material utgör också en viktig del av arbetsprocessen i ett slöjdarbete”. 
(Skolverket, 2011b, 11). För att arbeta med de omgivande målen såsom 
fiberstruktur och hållbarhet, kan man i framtida lådor utföra övningar där 
kunskaper om olika fibermaterial och deras användningsområden tas upp.

Övningen jag har komponerat kallas ”Hitta lika”. Den består av tygbitar i olika 
kvalitéer som vid beröring ger flera olika känslointryck. Alla bitar är lika stora och 
i färgen svart, för att inte störa övningen med färgintryck. En medveten tanke är 
att det skall finnas material som är vitt skilda från varandra men även andra som 
är mycket lika varandra. Detta för att först ge eleven belöning i form av att snabbt 
hitta ”rätt” bitar men för att senare utmana tanken och känseln genom att det blir 
svårare och svårare att hitta ”rätt”. 

Tygbitarna ligger i en av lådorna tillsammans med en ögonbindel. En elev sätter 
på sig ögonbindeln och den andra lägger ut tygbitarna på bordet. Uppgiften går ut 
på att den som har ögonbindeln ska para ihop tygbitarna två och två, enbart med 
hjälp av känseln. Kamraten som tittar på, får en del förkunskaper genom att 
studera sin kamrat. När alla bitar har ”hittat varandra” byter man roller och den 
som utförde övningen får nu studera sin kamrat. Eleverna kan även hjälpas åt att 
kontrollera om bitarna har hittat den som är lika. Instruktioner följer med 
aktiviteten.
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Instruktioner som ligger i lådan:

Hitta lika
Spelregler

En spelare sätter på sig ögonbindeln som ligger i lådan.

Den andra spelaren lägger ut alla tygbitarna på bordet.

Spelaren med ögonbindeln ska nu hitta två tygbitar som är exakt lika.

Lägg dem åt sidan och fortsätt hitta lika par tills alla tygbitar är slut.

Ta av ögonbindeln. 

Hjälp varandra att se efter om tygbitarna passar ihop.

Nu byter ni roller och spelar en gång till!

                  Lycka till!

Läs spelreglerna
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Aktivitetslåda 2

Textila ord
Språket är en viktig del av utvecklingen och för att kommunicera med varandra 
behöver vi lära oss vad  saker heter inom de olika ämnesområden som behandlas i 
skolan. Elever måste använda sig av språket för att bland annat förstå vad olika 
material, verktyg och tekniker heter. Textilslöjden är ett område som rymmer 
många speciella ord. Ord som många elever dessutom inte känner till. Därför är 
det av vikt att eleverna arbetar med att sätta samman ord med föremål och 
tekniker. Utifrån detta har jag tagit fram ett memoryspel som fokuserar på några 
olika textiltermer och dess motsvarighet i bild.

Brickorna har olikfärgade baksidor. De med textila ord har en gul baksida medan 
bilderna har rosa baksida. Detta för att spelet går ut på att sätta ihop bild och ord. 
Eleven får därför hjälp med att sortera dessa grupper genom färgmarkeringarna. 
 Eleverna hjälps åt att lägga ut brickorna på bordet med de enfärgade sidorna 
upp. Sedan turas de om att vända två brickor, en av var färg och ser om de hör 
ihop. Om inte läggs de ut på bordet igen, om de passar behåller man sitt par. Turen 
går alltid över, även om man hittat ett par. Det är också tillåtet att diskutera vad 
man ser på bilden eller vad det står på kortet. Tanken är att öka ordförrådet i 
textilslöjden. Instruktioner följer med aktiviteten.

I läroplanen står det skrivet att ”det finns skillnader i språkbruk och benämningar 
mellan slöjdarbete i i olika typer av material.” (Skolverket, 2011b, 11) varför man 
bör ge eleverna möjligheter att bekanta sig med dessa. Att veta hur handverktyg, 
redskap och maskiner benämns är en förutsättning för att elever och lärare ska 
kunna ska förstå varandra i ämnet textilslöjd. 
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Instruktionerna som ligger i lådan:

Memory
Spelregler

Lägg ut alla brickor på bordet, med den färgade sidan upp.

En av er börjar och vänder en gul och en rosa bricka.

Hör de ihop? Lägg dem åt sidan.

Hör de inte ihop? Lägg tillbaka dem på bordet.

Nu får den andra försöka hitta två brickor som hör ihop.

När alla brickor är slut, räknar ni och ser hur många par ni har var. 

                  Lycka till!

Läs spelreglerna
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Aktivitetslåda 3

Vänskapsknut 
Den här aktiviteten valde jag att ta med i en av lådorna, då jag genom egen erfarenhet vet med mig 
att det är en populär övning för både killar och tjejer. Eftersom innehållet i låda 1 och 2 inte var 
utprovat på elever i större skala så ville jag vara säker på att det åtminstone fanns en övning som 
skulle ”gå hem” och som skulle ge eleverna mersmak att arbeta efter metoden med aktivitetslådor.

Den här aktiviteten ger övning i att följa en instruktion men även finmotoriken får sitt. Att gör en 
knut av det här slaget kräver att båda händerna arbetar på olika sätt. Det övar även upp känslan för 
hur små variationer kan förändra ett utseende, vilket styrs av handlaget gällande hur man spänner 
tråden och lägger knuten. 

Läroplanen i slöjd anger att eleverna ska ges möjlighet att på olika sätt möta tekniker och material.
”eleverna ska utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av 
lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.” (Skolverket, 2011b, 11). Vilket i det här fallet är 
ett sätt att framställa en knut, vilken återfinns i historien under hantverkstekniken makramé.
Instruktionerna är framtagna med tanke på ett samspel mellan text och bild. 

Knyt ett vänskapsband
① 
Sätt fast säkerhetsnålen i byxan, vid knät

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②
Ta det korta garnet och lägg det mitt i handen.
Lägg det långa garnet runt tummen och sedan rakt över det korta garnet. Spänn trådarna.
Ser du att garnerna bildar en triangelform? Den är markerad med röd färg.

③
Trä nu det långa garnet UNDER det korta garnet och 
IGENOM triangelformen.

④
Släpp greppet om det långa garnet.
Dra nu åt garnet så du får en knut.
Fortsätt dra åt knuten så den kommer 
nära säkerhetsnålen.

OBS!
Spänn det korta garnet hela tiden

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⑤
Fortsätt att knyta knutar tills du har så mycket att det räcker runt handleden.
När du är klar kan du kan sätta fast bandet runt din egen eller din kamrats handled.                                             

Lycka till!


