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Sammanfattning 
I vår undersökning har vi fokuserat på hur kommunikationen ser ut mellan elever i ämnet 
slöjd. Syftet med C- uppsatsen var att ta reda på om elever kommunicerar slöjdprocessen 
mellan varandra utifrån ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Våra 
frågesällningar var ”vad kommunicerar elever om rörande slöjdprocessen mellan varandra?” 
och ”hur kommunicerar eleverna slöjdprocessen?” Vår undersökning grundade sig på en 
elevenkät, videofilmning och deltagande observation som vi utförde i tre nioklasser på en 
skola inom Umeå kommun. 
Genom vår undersökning kom vi fram till att eleverna i stor utsträckning kommunicerar 
slöjdprocessen (ide, planering, genomförande och värdering) med varandra. Genom våra 
frågeställningar kunde vi se att eleverna dels använde sig av verbal kommunikation (språk och 
ljud), men även av icke verbal kommunikation (gester, miner, kroppsspråk av olika slag). 
Även verktyg och redskap visade sig vara vanliga inslag för att just kommunicera 
slöjdprocessen. 
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Inledning/ bakgrund 
 
 

Vi som skriver denna uppsats utbildar oss båda två till trä- och metallslöjdslärare och vad vi i 

denna undersökning ställer oss undrande till är om eleverna kommunicerar slöjdprocessen 

mellan varandra under slöjdlektionerna. För att förtydliga vad vi menar med slöjdprocessen 

kommer vi därför att först förklara vad vi lägger in i just detta begrepp, för att sedan lyfta 

fram faktorer, som bidragit till att vi just intresserat oss för detta område. Ett område som 

fokuserar på vad elever samtalar om under slöjdlektionerna och hur elever kommunicerar 

under slöjdlektionerna. 

 

Vad är slöjdprocessen? 
Med slöjdprocessen, menar vi, liksom det står uttryckt i Skolverkets kursplan för slöjdämnet 

att eleverna själva ska utgå ifrån egna idéer som ska resultera i en färdig produkt och 

avslutande värdering. Genom denna process blir det naturligt för eleverna att använda sig av 

tanke och handling som två samverkande enheter. Vidare ges eleverna i processen en 

möjlighet att bland annat utveckla sina kreativa förmågor, en nyfikenhet att lära, att 

experimentera samt att självständigt och tillsammans med andra lösa problem av olika slag. 

Ytterligare står det i kursplanen att det inte bara är isolerade kunskaper inom just slöjden som 

ska utvecklas, utan lärandet ska även utveckla eleverna allsidigt och därmed lägga en grund 

till elevernas kommande framtid. Slöjdprocessen kan, som i kursplanen för slöjd, grovt 

indelas i fyra olika men sammanhängande delar, nämligen idé, planering, genomförande och 

värdering.  

   Idén är i processen själva utgångspunkten för elevernas arbeten. I detta sammanhang 

innebär det att eleverna själva får fantisera och komma på egna arbeten. De kan rita och skissa 

egna bilder på vad de tänkt göra samt överväga olika former och utseenden på sina produkter.  

Planeringen av arbetet är nästa steg, där eleverna måste överväga vilka material som ska ingå 

i deras produkt och vilka metoder de tänkt använda sig av i planeringen. Här måste eleverna 

även planera hur produkten ska se ut, olika aspekter på hållfasthet, färg och användnings- 

område m.m. Genomförandet av arbetet är det nästföljande momentet i processen, i vilken 

eleverna med hjälp av mentala och fysiska aktiviteter formar produkterna genom olika 

metoder. Redskap och verktyg får i detta sammanhang en central betydelse i och med att 

dessa i stor utsträckning krävs för att genomföra arbetet. Även ritningar och andra 

instruktioner krävs för att förstå hur man ska gå tillväga med arbetet. 
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Värderingen är den avslutande delen i processen, där eleverna bedömer och utvärderar sina 

arbeten. Man kan till exempel diskutera de olika metoder som använts under arbetets gång, 

själva iden, färgvalet på produkten, eventuella slutsatser rörande arbetet etc.  

 

Slöjdkunskaper lågt värderade 
I likhet med ämnen som bild, musik, dans och drama räknas slöjdämnet till de så kallade 

praktisk– estetiska skolämnena. Detta säger docent Anders Marner i Ett designperspektiv på 

slöjden och ett kulturperspektiv på skolan, liksom Mikael Alexandersson, som även han är 

docent, i sin artikel Från Homerus till cyberspace. Vidare menar de, att vad som utmärker de 

praktisk- estetiska ämnena är att de är skapande till skillnad från mer teoretiska ämnen såsom 

matematik, svenska och engelska, i vilket mycket av tiden går ut på att arbeta med siffror och 

bokstäver. Vad vi tycker är tråkigt i detta sammanhang är att det dels finns en tydlig skillnad 

mellan så kallade praktisk- estetiska ämnen och de ämnen som är mer teoretiska, men 

framförallt för att de även värderas olika, vilket dessutom både Marner och Alexandersson 

hävdar. De praktisk- estetiska ämnena är de ämnen som värderas lägre, vilket i sin tur innebär 

att de inte ges lika stort utrymme i skolundervisningen. Marner och Alexandersson 

eftersträvar båda två intressant nog, enligt vår mening, ett ökat inslag av skapande verksamhet 

i skolundervisningen eftersom de ser fördelar med vad estetiska läroprocesser medför 

gällande elevers kunskapsutveckling. De menar exempelvis att genom estetiska läroprocesser 

blir eleverna aktiva medskapare i undervisningen istället för att sitta som passiva åskådare där 

läraren förmedlar kunskaperna. Positivt ur inlärningssynpunkt är vidare att elevernas egna 

intressen får utgöra utgångspunkten i undervisningen, vilket förhoppningsvis gör att eleverna 

upplever arbetet i skolan som mer meningsfullt. Skapande ämnen utvecklar, vidare enligt 

författarna, inte bara praktiskt kunnande, utan även teoretiskt kunnande samt sinnliga 

förmågor, vilket vi tycker är viktigt att nämna.  

 

En positiv bild av ämnet 
Vad som framförallt bidrog till att vi valde att undersöka om eleverna kommunicerar 

slöjdprocessen mellan varandra och som gjorde att detta område kändes spännande att 

undersöka närmare, var Marléne Johanssons (2002) avhandling Slöjdpraktik i skolan – hand, 

tanke, kommunikation och andra medierande redskap.  I denna avhandling beskriver hon 

väldigt detaljerat vad som verkligen händer under slöjdaktiviteter. Bland annat hävdar hon att 

eleverna i stor utsträckning interagerar slöjdprocessen under lektionerna, vilket inte bara 
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förvånade oss, utan även gjorde att vi ställde oss lite undrande till ifall detta verkligen 

stämmer. Att elever ibland hjälper varandra eller utbyter erfarenheter mellan varandra har vi 

båda kunnat se under våra tidigare VFU- tillfällen, men däremot tycker vi inte att vi kan 

känna igen att eleverna i stor utsträckning kommunicerar just slöjdprocessen sinsemellan. 

Alltså att de tillsammans under sina slöjdlektioner ofta diskuterar och överväger idéer, 

planering, genomförande samt utvärdering mellan varandra.  

   I Lpo 94 står det att skolan ska ge elever rika möjligheter att samtala med varandra och att 

”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära” (s.12). Detta håller vi med om och vi anser dessutom att slöjden är just ett sådant 

ämne i vilket eleverna ges rika möjligheter att samtala och en miljö där eleverna finner social 

gemenskap. Detta behöver dock inte, anser vi, betyda att eleverna verkligen lär sig 

slöjdkunskaper eller att deras kommunikation mellan varandra rör slöjdprocessen, som är 

själva kärnan i ämnet. Elevernas interaktion med varandra kan, enligt vår mening, exempelvis 

till stor del handla om egna fritidsintressen eller bara prat i största allmänhet. Frågan är då hur 

det förhåller sig. Sker ett lärande i samtalen under slöjdlektionerna eller är det bara ett ämne 

där eleverna tillåts koppla av, prata med varandra och ha roligt.  

 

Avsaknad av kunskaper i ämnet och dess konsekvenser  
För oss har det framstått klart att kunskapsluckorna är väldigt stora när det gäller slöjdämnet. 

En anledning till detta är att det forskats väldigt lite i ämnet och detta ser vi som ett stort 

problem. Möjligtvis kan detta hänga samman med ämnets låga status som vi nämnde tidigare 

och som även utrycks av Kajsa Borg såsom ” Forskning kan ha riktats mot de teoretiska 

ämnena, därför att den begåvningen och den kunskap som representeras där antas vara mer 

intressant och värdefull än den kunskap som utvecklas i de praktiska-estetiska ämnena” 

(Borg, 1995:13). 
   Oavsett vad det är som ligger bakom den begränsade forskningen anser vi liksom Johansson 

(2002) att det blir svårt att precisera vad slöjden bidrar med i skolundervisningen samtidigt 

som det blir svårt att legitimera och försvara ämnet i jämförelse med andra skolämnen. 

Johansson (2002:4) menar att det idag finns många som ”tycker en massa” om ämnet, vilket 

inte nödvändigtvis, enligt henne, behöver stämma med verkligheten och detta håller vi med 

om. Som ett exempel på just detta framkommer det i Johanssons undersökning, att den 

allmänna uppfattningen av slöjden i huvudsak ”bara” uppfattas som ett praktiskt ämne i 

motsats till de mer teoretiska ämnena. Oavsett vad det än är man håller på med inom slöjden, 
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innebär det att tankeprocesser alltid är en integrerad del i det som görs. En så enkel sak som 

att spika fast två brädor med varandra i en slöjdprodukt är alltså inte något som ”bara” sker 

rent praktiskt och oreflekterat, anser vi, utan kräver även mentala ansträngningar och 

teoretiska förkunskaper. I första hand genom att den som utför uppgiften måste känna till och 

kunna hantera de redskap och material som ingår i momentet. I andra hand i och med att 

överväganden som exempelvis hållfasthet, funktion och utseende på produkten måste tänkas 

igenom för att resultatet ska bli tillfredställande.  

 

Vad har då gjorts tidigare? 
Den forskning som bedrivits rörande ämnet har i huvudsak inriktats på forskning om 

slöjdämnet (historiskt) och alltså inte inom själva slöjdverksamheten (hur elever/ lärare 

agerar) och den aktivitet som inryms i denna. Undersökningar rörande slöjden har vidare 

oftast utförts av personer som inte själva är utbildade slöjdlärare och därigenom inte heller 

haft ämneskunskaper inom slöjdområdet. Den forskning som genomförts om slöjdämnet har 

alltså till stor del varit av historisk karaktär eller inom områden som rör läroplaner och 

lärarutbildningar. 

   När det gäller undersökningar rörande den kommunikativa sidan inom slöjden, alltså vad 

elever och lärare kommunicerar om samt hur de kommunicerar under slöjdlektioner, är 

Marlene Johansson (2002) i och med sin avhandling däremot ensam om att ha undersökt detta 

närmare. Hennes slutsatser om kommunikation inom slöjden är därför relevanta att redovisa i 

detta sammanhang. I avhandlingen vill Johansson (2002) bidra till att öka medvetenheten och 

förståelsen om vad slöjdarbete egentligen innebär i skolan. För att lyckas med detta valde hon 

att undersöka vad elever i själva verket agerar under lektionerna samt hur eleverna gör under 

lektionerna ur ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Genom att kombinera 

olika undersökningsmetoder, såsom filmning, deltagande observation, föräldraenkät och 

dagboksanteckningar beskriver hon slöjdaktiviteter på ett övergripande plan, men även på ett 

mer ingående och precist sätt i hennes detaljstudier av det filmade material som ingår i hennes 

empiri i ämnet. Kortfattat kommer hon vidare fram till att det inom slöjden och i de 

slöjdaktiviteter som inryms i denna förekommer en riklig kommunikation och ett rikt samspel 

mellan elever, samt mellan elever och den undervisande läraren. Denna kommunikation visar 

sig vara både verbal (språklig, och övriga ljud som kommer till uttryck) och icke- verbal 

(kroppsspråk, mimik, gester m.m.). Johansson nämner ytterligare, att eleverna i stor 

utsträckning utbyter erfarenheter med varandra rörande sina arbeten och att slöjden av den 
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anledningen inte är ett utpräglat ensamarbete utan istället socialt. Det framkommer också att 

eleverna i sina slöjdaktiviteter utnyttjar tidigare erfarenheter, som de samlat på sig även 

utanför slöjdsalen och skolan. Hennes resultat visar även att eleverna lär av varandra genom 

att observera varandras metoder i arbetet. Ett exempel på detta kan vara när någon annan elev 

eller lärare visar en speciell arbetsställning. Vidare drar Johansson även slutsatsen att eleverna 

i stor utsträckning hanterar de material och fysiska verktyg/ maskiner som finns att tillgå i 

slöjdsalen som ett hjälpmedel för att kommunicera processen med. Dels för att praktiskt 

formge ett föremål men även för att med hjälp av verktygen visa andra hur man kan gå 

tillväga vid olika problemsituationer. Verktygen fungerar i dessa fall som ett medel för att 

leda elevernas tankar till konkreta uttryck. Verktyg och redskap får alltså, enligt henne, ses 

som viktiga bärare av kunskaper. Till intellektuella redskap kan nämnas skisser, ritningar och 

andra liknande hjälpmedel i elevernas läroprocesser och även dessa visar sig vara av betydelse 

för att kommunicera slöjdprocessen. Dessa visar sig vara ett bra stöd för att kunna genomföra 

olika arbetsmoment eller för att lösa vissa problem under arbetets gång. Vidare kan Johansson 

(2002) se att eleverna under slöjdaktiviteterna kommunicerar känslor mellan varandra och att 

de under arbetets gång värderar sina arbeten i stor utsträckning. Detta visar på att ämnet 

utöver praktiskt och teoretiskt kunnande även bidrar till att utveckla elevers emotionella och 

sinnliga förmågor.  

 

Nationella utvärderingen -03 om slöjdämnet 
Utöver Johanssons arbete som ger insyn och ökad förståelse för slöjdaktiviteter, finns även 

Skolverkets ämnesrapporter, som bygger på nationella utvärderingar av grundskolan. Den 

första utvärderingen genomfördes 1992 för att sedan följas upp med en ännu mer omfattande 

utvärdering 2003, som redovisades 2005. Vi kommer att nedan beskriva vad Skolverket 

(2005) visar på.  NU-03 i slöjd består av fem utvärderingsinstrument. Dessa är elevenkät, 

lärarenkät, elevdagböcker, elevenkät samt lärares egna dagboksanteckningar.  

   Inom slöjden arbetar eleverna oftast med egna produkter och utifrån egna idéer. Från 

idéstadiet till färdig produkt händer det mycket på vägen. En omfattande interaktion mellan 

elev och elev samt lärare och elev förekommer. Elever diskuterar mellan varandra och man 

hjälps åt vid eventuella problem eller i föregående syften. Idéerna hämtas ofta från elevernas 

omgivning vilket av lärarna anses vara en tillgång. Planeringen av elevernas arbeten görs för 

att lärarna i samspråk med eleverna ska kunna se om arbetet är genomförbart. Ofta ändras 

planeringen under arbetets gång för att underlätta om eleven råkat på svårigheter eller kört 
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fast. I grupper och enskilt visar lärarna olika verktyg och tekniker och detta sker ofta under 

genomförandet av elevers produkter. Lärarna tycker att det är viktigt att eleverna ska få 

försöka att lösa uppgifter själv eller i samspråk med andra elever. Enligt NU-03 så anses 

slöjden vara ett ämne som eleverna känner engagemang för och ett ämne i vilket de upplever 

att de har inflytande i. Slöjden anses vara ett roligt ämne, där eleverna sällan känner av stress. 

Trots att eleverna sällan känner av stress och upplever slöjden som rolig så kan de inte se 

vilken nytta ämnet kommer att ha i framtiden varken som yrke eller för eventuella fortsatta 

studier. Även om eleverna inte ser nyttan med slöjd så vill eleverna ändå att slöjd ska finnas 

som ett val i gymnasiet. De nackdelar som eleverna beskriver angående slöjden är att man 

måste vänta på läraren och att man får för lite tid föra att genomföra sina arbeten.  

Vidare kan man i NU- 03 utläsa att bristerna på forskning inom slöjden är till stor nackdel för 

slöjdämnet. Elever och föräldrar upplever att kunskaper i slöjdämnet är oviktigt för lärandet 

och kunskapsutvecklingen. Detta bygger på egna erfarenheter och antaganden hämtade från 

sin egen skolundervisning. Endast 4 % av föräldrarna anser att slöjden tillhör de fem 

viktigaste ämnena för utveckling och lärande. Därför är det viktigt att forskningsresultat och 

kunskaper från slöjdundervisningen ska ses som en enhet. Slöjdämnets koppling till fortsatta 

studier och arbetsliv anses av många vara av ringa karaktär, vilket bevisar att slöjdämnet 

måste bli mer framträdande. Både elever och lärare upplever slöjden som positiv men tyvärr 

har eleverna svårt att förstå vilken nytta kunskaper från slöjden fortsättningsvis ger. I NU-03 

framhålls det att om man ser slöjdämnet som en styrka för att kunna fungera i samhället med 

kopplingar till fritid, hälsa och välbefinnande så gynnas inte bara slöjdämnet, utan även livet 

utanför skolan.  

 

För vår egen del, i vår kommande yrkesroll som slöjdlärare, känns det därför betydelsefullt att 

fokusera på ett område inom slöjden genom vilket vi förhoppningsvis ska kunna bidra med 

nya kunskaper i ämnet. Kunskaper som i sin tur kan utnyttjas av andra lärare eller mer allmänt 

och förhoppningsvis även utveckla ämnet i framtiden.  

För att öka förståelsen av vad slöjdämnet innebär och för att synliggöra de slöjdaktiviteter 

som pågår i verksamheten, vill vi därför närmare undersöka elevers kommunikation mellan 

varandra utifrån ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande.  
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Syfte:  
Att undersöka om elever kommunicerar slöjdprocessen mellan varandra under 

slöjdlektionerna. 

 

Frågeställningar: 
 

1. Vad kommunicerar eleverna om rörande slöjdprocessen mellan varandra? 

2. Hur kommunicerar elever slöjdprocessen med varandra? 
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Metod 
 

 
Val av metod: 
 

I vår undersökning valde vi att använda oss av videofilm, deltagande observation samt en 

enkätundersökning. I Bo Johanssons och Per Olov Svedners (2001)  bok Examensarbetet i 

lärarutbildningen, undersökningsmetoder och språklig utformning står det att det kan vara 

värdefullt att kombinera olika metoder för att på så sätt få ett rikare material att analysera, 

samt att dessa metoder kan komplettera varandra. Detta var en viktig anledning till att vi valde 

att inte bara använda oss av en metod, utan flera sådana. En annan anledning var att vi var 

osäkra på, om endast en eller två metoder skulle ge oss de data, som skulle svara mot vårt 

syfte med undersökningen.  
 

Videofilm 

Anledningen till att vi valde att videofilma var flerfaldig. För det första ansåg vi att detta 

skulle vara en bra metod för att få med hela slöjdsalssituationen. Det vill säga, hur eleverna 

rör sig i slöjdsalen, vad de säger till varandra, vilka verktyg/ redskap som används, samt vilka 

uppgifter de arbetar med. För det andra, menade vi, att det i efterhand skulle gå att analysera 

lektionerna mer ingående och detaljerat. Att videofilma under slöjdlektioner är en metod som 

Marlène Johansson (2002:60), använder sig av i sin avhandling, och som dessutom visar sig 

vara framgångsrik. I detta sammanhang beskriver hon hur man i efterhand kan analysera det 

filmade materialet mycket noggrant och ingående samt i efterhand fokusera på enskilda 

händelser. En ytterligare anledning till att vi valde att filma var, för att vi själva ansåg att det 

skulle vara ett viktigt komplement till den deltagande observationen och till vår 

enkätundersökning. Genom filmning var vår förhoppning att upptäcka fenomen som man inte 

uppmärksammar i vardaglig slöjdverksamhet. Som lärare är man vanligen fullt sysselsatt med 

att hjälpa elever, passa tider eller av andra faktorer som gör att det kan vara svårt att fokusera 

på speciella områden under ett undervisningsförlopp. 

 

Deltagande observation 

Metoden deltagande observation valde vi för att få ta del av vad elever verkligen samtalar om 

och hur de kommunicerar med varandra. Denna metod beskrivs som en bra metod för att ta 

del av det pedagogiska skeendet i klassrummet, enligt B. Johansson och Per Olov Svedners 



 9

(2001). Även denna metod användes av M. Johansson (2002). För hennes del blev 

insamlandet av information genom deltagande observation knapphändig, men hon skriver 

ändå, att denna metod i vissa fall fungerade som viktigt komplement i undersökningen. 

Eftersom vi var två som skulle genomföra denna undersökning, var vår förhoppning att vi 

skulle kunna samla in data från hela klassrummet.  

 

Enkätundersökning 

Genom enkäten var vår förhoppning att kunna ta del av hur eleverna uppfattar olika aspekter 

av kommunikation under slöjdlektionerna. Vi tänkte oss även, att elevernas svar skulle gå att 

analysera och jämföra med vad som framkom via videofilmning och våra egna observationer. 

Även om enkätundersökning som metod beskrivs som ”mindre bra” av Johansson och 

Svedner (2001), när det gäller att ta del av hur elever ser på olika saker, ansåg vi, att denna 

metod var  relevant för vår undersökning.    

 

Urval 
Eftersom våra frågeställningar var, hur/vad eleverna kommunicerar slöjdprocessen mellan 

varandra, ställde vi oss frågan vilket elevunderlag som skulle vara lämpligt som utgångspunkt 

för vår undersökning. Efter att ha diskuterat igenom detta tillsammans med vår handledare, 

kom vi fram till att vi skulle genomföra undersökningen i tre grupper i år 9 under deras 

slöjdlektioner. En viktig anledning till detta var, att eleverna på denna nivå skulle vara mer 

kompetenta att svara på vår enkät. Eftersom en av oss kände till hur slöjdundervisningen såg 

ut på en viss 7-9 skola i Umeå kommun valde vi att genomföra undersökningen på just denna 

skola. Vi tyckte även att just denna skola med dess slöjdundervisning var representativ för de 

flesta skolor i Sverige, och att man därför kan dra generella slutsatser av undersökningen. För 

att undersökningen inte skulle bli för omfattande valde vi alltså att endast inrikta oss på elever 

i tre stycken år 9 klasser, under var sin slöjdlektion.  
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Tillvägagångssätt innan genomförande 
Det första vi gjorde, var att ta kontakt med den lärare som bedrev slöjdundervisningen på den 

skola vi valt att genomföra vår undersökning på. Efter att ha sagt att vi ville videofilma, 

observera samt göra en enkätundersökning med eleverna, fick vi klartecken från honom.  

Vad gäller de etiska aspekterna, som man måste ta i beaktning när man ska göra en 

undersökning i skolmiljö, har vi förlitat oss på vad som står skrivet i Forskningsetiska 

principer för humaniora och samhällsvetenskap (1996). Utifrån dessa råd skrev vi ett 

följebrev (se bilaga.1), som alla elever i undersökningen och deras föräldrar och läraren fick 

ta del av.  

   En vecka innan vi besökte skolan för vår undersökning, lämnade vi ut kopior på det 

följebrev, som vi skrivit angående undersökningen, till den slöjdlärare som undervisade 

eleverna i år 9, och som även skulle ingå i vår undersökning. Han ombads att dela ut dessa 

följebrev till eleverna i år 9, för godkännande av föräldrarna. 

   Veckan innan undersökningen genomfördes funderade vi dessutom vilka möjligheter vi 

hade att genomföra videofilmning och vilken teknik som skulle behövas. Efter att ha läst M. 

Johanssons avhandling (2002) hade många frågetecken växt fram angående filmning av 

slöjdlektioner. Bland annat skriver hon att ljudnivån inom slöjden ofta är hög, på grund av de 

maskiner och redskap som används och att detta i sin tur skapar problem för att fånga upp vad 

eleverna verkligen samtalar om. Ett annat problem är att eleverna rör sig fritt i lokalerna. I en 

sådan situation kan det vara svårt att fånga alla elever, samtidigt som det blir svårt att hålla 

reda på vem som är vem i en efterföljande analys. En ytterligare aspekt som hon nämner och 

som även vi var tvungna att ta ställning till, var ifall vi skulle videofilma en slöjdgrupp eller 

enbart enskilda elever. Efter att ha övervägt olika alternativ valde vi slutligen att endast 

använda en stationär videokamera som filmade hela slöjdsalssituationen. Anledningen till 

detta var för att kunna fånga upp alla elever i slöjdsalen via videokameran. På detta sätt 

eliminerade vi risken att missa vissa elever och det sätt de kommunicerar med andra elever. 

Ytterligare en anledning till att vi valde att ställa upp en stationär kamera var för att påverka 

arbetssituationen så lite som möjligt. Detta kändes viktigt, eftersom vi ville att lektionerna 

skulle vara så autentiska som möjligt. Detta är ett problem som man ska vara medveten om 

när man genomför undersökningar i klassrumsmiljö, enligt M. Johansson (2002). 

   Vi hade givetvis kunnat använda en bärbar kamera, då vi skulle kunna filma enskilda elever 

på närmare håll, för att på så sätt dels få mer detaljerad information om vad/hur elever beter 

sig, men även för att få en bättre ljudupptagning av deras konversationer. Det vi befarade var 
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dock att detta i för stor utsträckning skulle störa undervisningssituationen. En stor nackdel 

med att ställa upp kameran stationärt och i utkanten av lokalen, för att kunna filma hela 

slöjdsalssituationen, var att ljudupptagningen av elevernas konversation samt vad de gör, inte 

framträder på ett tillfredställande sätt. Trots detta valde vi som sagt att filma hela slöjd- 

gruppen, mycket tack vare att vi skulle komplettera filmmaterialet med egna observationer 

samt enkätundersökningen. Problemet med att koppla ihop elever med deras handlingar tog vi 

efter M. Johanssons (2002) lösning med nummerlappar. Detta innebar att vi numrerade lappar 

från nummer ett till nummer femton, som eleverna skulle sätta fast med hjälp av säkerhets- 

nålar på bröstet och på ryggen.  

   I övrigt funderade vi på vilken teknisk utrustning som krävdes för videofilmningen. I form 

av tillräckligt med band, stativ samt skarvsladd till kameran och en möjlighet att köra 

kameran med direktström. Slutligen planerade vi att filma eleverna efter att de blivit 

informerade om undersökningens syfte och efter att vi fått deras godkännande. Sedan skulle 

kameran stoppas femton minuter innan lektionens slut, då de skulle svara på vår enkät.   

 

När det gäller den deltagande observationen funderade vi mycket kring hur vi skulle gå 

tillväga för att komma åt viktig och relevant data för vår undersökning. Vi tog här hjälp av 

Johansson och Svedner (2001), där man ger förslag på lämpliga metoder, när man vill 

observera skeenden i klassrummet. Löpande observationer är, enligt honom, en bra metod då 

man är ute efter att söka samband mellan olika händelser och därför valde även vi att använda 

oss av denna metod. För att kunna strukturera händelser under observationen, valde vi 

dessutom att utgå från en variant av den mall för löpande observationer som Johansson och 

Svedner (2001) ger förslag på. Vår mall för observation (se bilaga.2). För att begränsa 

observationsanteckningarna tog vi ytterligare fasta på Johanssons och Svedners förslag 

rörande observation i klassrumsmiljö, nämligen att använda, vad de  kallar ”Critical 

incident”. Detta innebär, enligt dem att man endast inriktar sig på att fokusera på skeenden 

som känns intressanta för undersökningen.  

   Liksom vid filmningen, där vi strävade efter att störa så lite som möjligt, försökte vi även i 

minsta möjliga mån störa så lite som möjligt under observationen av eleverna. Praktiskt tänkte 

vi oss att vi båda två skulle röra oss fritt i slöjdsalen och anteckna intressanta händelser i 

observationsmallen. I vårt fall, alltså endast vid de tillfällen då eleverna kommunicerar 

slöjdprocessen mellan varandra. Eftersom vi i efterhand tänkte använda observations- 

anteckningarna som ett komplement till det filmade materialet, förberedde vi oss båda två 
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med var sin klocka för att kunna notera tidpunkt och längd på de elevkommunikationer vi 

nedtecknade.    

 

 

För att utforma enkäten tog vi även här, i första hand hjälp av Johansson och Svedner (2001). 

I denna bok ger man både tips och råd i hur man kan utforma enkäter, exempelvis vad man 

behöver tänka på vid utformandet av enkätfrågorna och hur dessa ska utformas. Efter att ha 

tagit fasta på dessa råd gjorde vi ett första utkast som vi tillsammans med vår handledare 

utvärderade. När vi efter små justeringar ansåg oss nöjda med enkäten, genomförde vi ett 

förtest med tre elever, för att se om frågorna fungerade, eller om de var för svåra att besvara. I 

detta sammanhang ville vi även få en uppfattning om hur lång tid eleverna skulle få på sig för 

att fylla i enkäten. Vi kunde konstatera att enkäten gav oss de data vi var intresserade av, samt 

att 15 minuter var en rimlig tid för att genomföra den. För att ha möjlighet att analysera varje 

enskild elevs enkätsvar, utformade vi dessutom enkäten (se bilaga.3) så att alla elever skulle 

fylla i sitt eget nummer på denna. För att genomförandet av enkäten skulle gå smidigt 

införskaffade vi pennor och sudd, som vi tänkte dela ut till eleverna samt kopior av enkäten, 

som eleverna skulle få fylla i de sista 15 minuterna av lektionen, när allt var undanstädat och 

alla kunde sätta sig ner i lugn och ro. Detta även för att frågorna i enkäten bygger på vad 

eleverna gjort under just denna lektion och för att de förhoppningsvis lättare skulle komma 

ihåg vad de gjort när de får svara på enkäten så tätt inpå. En ytterligare fördel med att 

genomföra enkäten i slutet av lektionen var att bortfallet på så sätt kunde minimeras.  

   

 

Genomförande 
Efter att först ha hälsat på den ansvarige läraren och fått tillgång till slöjdlokalen provade vi ut 

var kameran skulle placeras. Vi kom fram till att det var bäst att ställa den på en plats längst 

bak i lokalen intill materialförrådet. Framförallt för att det var ett ställe som möjliggjorde att 

vi kunde filma hela klassrumssituationen, men även för att den på denna plats inte var i 

blickfånget för de elever som skulle delta i undersökningen. Positivt i detta sammanhang var 

även att eleverna väldigt sällan behövde passera kameran under arbetets gång. Vi provfilmade 

sedan oss själva för att se om alla inställningar var rätt. 
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När den första klassen kom började vi med att presentera oss. Sedan beskrev vi kortfattat för 

eleverna att vi fått i uppdrag att skriva en uppsats, där vi valt att göra en undersökning på just 

deras skola. Vi nämnde, att vi gärna såg att de ställde upp på vår undersökning som innebar 

att de skulle bli videofilmade, observerade och att de i slutet av lektionen skulle få svara på en 

enkät. Vi poängterade att undersökningen var frivillig och anonym. Efter att alla elever 

godkänt att delta i undersökningen, fick eleverna ta på sig var sin nummerlapp och påbörja 

sina arbeten. Därefter började vi att filma och observera eleverna.  

   När 20 minuter återstod av lektionen bad vi eleverna att städa ihop och sätta sig vid 

bänkarna. När alla var samlade, påpekade vi, hur viktigt det var för vår undersökning att de 

verkligen svarade seriöst på frågorna och att de skulle vara noga med att fylla i sitt eget 

nummer på enkäten. Vi sa också, att de hade gott om tid på sig och inte fick sluta innan 

lektionen var över. Därefter delade vi ut pennor och enkäter till var och en att fylla i. 

Avslutningsvis tackade vi eleverna för att de ställt upp på undersökningen och att det betydde 

mycket för oss. 

 

De två övriga slöjdlektionerna genomfördes på liknande sätt. 
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Teoriramverk 
 

För att kunna tolka och analysera underlaget i vår undersökning har vi valt att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Detta är ett teoriperspektiv som vi kommit 

i kontakt med under vår utbildning till lärare och som på senare tid vunnit stor mark inom 

forskning som rör skolverksamhet. Ur detta perspektiv är den sociala gruppen och de 

sammanhang i vilken de ingår i av stor betydelse och fokuserar alltså inte på enskilda 

individers utveckling eller mentala förutsättningar. Även Johansson (2002) använde sig av 

detta teoriperspektiv i sin avhandling med tillfredställande resultat, vilket ytterligare bidrog 

till att valet av att utgå från ett sociokulturellt perspektiv kändes välmotiverat för vår del.  

 

För att ge en bild av vad det innebär att se på kunskap och lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv, har vi valt att i huvudsak lyfta fram delar av vad Roger Säljö skriver i boken 

Lärande i praktiken (2000) samt vad Olga Dysthe (2003) skriver om i sin bok Dialog, 

samspel och lärande. 

   Anledningen till att vi valt just dessa två författare är för att vi anser att de tillsammans 

bidrar med relevanta kunskaper som rör det sociokulturella perspektivet. Roger Säljö i och 

med att han är en framstående och internationellt erkänd forskare inom området pedagogik. 

Olga Dysthe också just för att hon är en betydande forskare inom pedagogik med rik 

publicering, men också för att hon i ovan nämnda bok lyfter fram många aspekter på 

sociokulturellt perspektiv. 

 

 
Sociokulturella perspektiv på kunskap och lärande 
 
Det finns många sätt att beskriva och försöka förklara hur vi människor lär eller hur vi tar till 

oss kunskaper. Dysthe (2003) delar i sin bok upp lärandet under rubrikerna situerat, socialt, 

distribuerat, medierat, språket som grundläggande i läroprocesser och som deltagande i en 

praxisgemenskap. Genom att göra på detta sätt visar hon, enligt vår menig, på ett tydligt sätt 

hur olika faktorer tillsammans inverkar för att ett lärande ska äga rum. Även om vår 

framställning inte ser likadan ut så har vi också valt att skriva innehållet under lärande- 

rubriker. Detta för att vi ville få en bra struktur på innehållet. I detta arbete väljer vi dessutom 

att inte ställa det sociokulturella perspektivet mot några andra perspektiv, såsom 

behaviorismen eller kognitivismen, för att vi inte tycker att det är relevant för våra resultat i 

undersökningen.   
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Olika lärandekategorier 
 

Lärandet är av formell och informell karaktär. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande, är det viktigt att utgå ifrån att lärande är möjligt i 

all mänsklig aktivitet och att kunskaper ständigt återskapas och nyskapas i samhällen, hävdar 

Säljö (2000:13). Vidare menar han, att lärande således sker i alla typer av verksamheter, 

exempelvis i hemmet, bland kamrater, på arbetet och likaså i skolan. De samtal, handlingar 

och skeenden som utspelar sig i dessa verksamheter skapar tillsammans möjligheter där 

lärande kan ske. Lärande är alltså ur detta perspektiv ett resultat av dels informell karaktär 

men även av formell karaktär, menar han. Till det informella lärandet kan räknas vad 

människor lär sig i sin vardag utan att egentligen reflektera över det, medan det formella 

lärandet specifikt är ute efter att just lära in speciella kunskaper, vilket är en vanlig företeelse i 

utbildningar och skolor.  

 

Lärandet är individuellt men framförallt socialt. 

Ytterligare en aspekt av lärande, som Säljö (2000) nämner, är att det sker på individuell och 

kollektiv nivå och just på grund av att människan är läraktig till sin natur. Att vi lär på 

individuell nivå kanske känns självklart, men lärande sker också på kollektiv nivå, genom 

interaktion och samverkan med andra. Som ett bevis på att lärande även är kollektivt kan 

nämnas att nya samhällen ständigt utvecklas, liksom företag och skolverksamheter o.s.v. 

Intressant i detta sammanhang är också att lärandet inte generellt sett begränsas av våra 

biologiska eller mentala förutsättningar, menar Säljö (2000). Anledningen till detta, menar 

han, är att vi kan samspela med varandra och därigenom utbyta kulturella kunskaper 

sinsemellan. Dysthe (2003: 31) förtydligar detta med att hävda, att lärande inte bara sker 

isolerat hos enskilda individer. Den omgivning som finns runtom en individ spelar även en 

mycket viktig roll för att lärande ska ske. Ännu tydligare framkommer detta i och med att hon 

skriver att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 

individuella processer” (Dysthe 2003:41). Även om man alltså utgår från att människor 

individuellt konstruerar nya kunskaper i ett sociokulturellt perspektiv, lägger man ändå stor 

vikt vid just interaktionen och samarbetet mellan individer. Liksom Säljö (2000), menar hon 

vidare, att det är genom att just samarbeta som man kan ta del av tidigare generationers 

erfarenheter och handlingsmönster, vilket i sin tur, enligt henne, innebär att det är viktigt att 

finna en balans mellan det individuella lärandet kontra det sociala lärandet i läroprocesser.  
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Lärandets sociala betydelse kan också förstås i relation till individers utveckling i och med 

begreppet den närmaste utvecklingszonen, som Lev Vygotsky skriver om i boken Mind in 

society (1978:86). Ur ett sociokulturellt perspektiv innebär detta att det hos varje individ finns 

ett avstånd mellan den kunskapsnivå man för närvarande befinner sig på, till en högre 

kunskapsnivå som är möjlig att uppnå med hjälp av andra mer kompetenta i ens omgivning. I 

skolsammanhang blir läraren utifrån detta resonemang betydelsefull, men även 

klasskamraterna kan i detta fall bistå med hjälp för att just uppnå en högre kunskapsnivå hos 

andra mindre kompetenta klasskamrater. Att det kollektiva lärandet är av stor betydelse blir 

även tydligt om man betraktar de materiella resurserna mänskligheten är duktiga på att 

utnyttja. Dessa resurser bär, enligt Säljö (2000), med sig kollektiva kunskaper från tidigare 

generationer, vilket hjälper oss att behärska vår omgivning. Han menar att detta gör det 

möjligt för oss människor att sträcka oss längre än våra biologiska eller mentala resurser 

tillåter. Bara ett så enkelt exempel som att använda hävstångseffekten för att få upp en sten ur 

en grop tydliggör detta, menar Säljö (2000:77).   

 

Lärandet är situerat 

Lärandet sker alltid i specifika fysiska och sociala sammanhang. Kort sammanfattat innebär 

detta, enligt Dysthe, att ”Hur en person lär och situationen där han lär är således en 

fundamental del av det som lärs”(2003:42). Säljö skriver i detta sammanhang att ”de sätt på 

vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av i vilka kulturella omständigheter vi lever” 

(2000: 14). Genom att jämföra olika samhällen med varandra tydliggör han detta faktum. I 

industrialiserade samhällen ges människor helt andra förutsättningar jämfört med människor 

som lever i mindre utvecklade samhällen. Ytterligare en jämförelse är vad som anses vara 

viktigt att lära. Säljö (2000) beskriver som ett exempel på detta hur man i vissa samhällen 

lägger stor vikt vid att memorera olika kunskaper eftersom det inte finns möjligheter att på 

annat sätt använda sina kunskaper eller föra dem vidare. Detta till skillnad från mer 

utvecklade samhällen där tillgången på redskap och verktyg gör det möjligt att inte behöva 

memorera ett visst innehåll.  
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Lärandet är distribuerat 

Dysthe (2003:44) ger i sin bok ett tydligt exempel på vad det innebär att kunskap är 

distribuerad bland flera personer i en grupp. Det exempel hon nämner handlar om hur 

reparatörer, istället för att vända sig till den manual som fanns tillgänglig för att lösa ett 

problem som uppstått med en kopieringsmaskin, istället vände de sig till sina kollegor som 

kunde bidra med sina kunskaper för att lösa problemet. Detta visar tydligt att kunskap inte 

endast är bundet till enskilda individer utan till stor del finns lagrad i fysiska och mentala 

redskap/ verktyg och hos andra personer och via dessa kan delas mellan individer.  

Säljö (2000) menar i likhet med Dysthe (2003) dessutom att de kunskaper som man lär sig 

idag till stora delar måste ses utanför våra fysiska kroppar eftersom vi i dagens samhälle i stor 

utsträckning använder oss av redskap eller verktyg för att klara vardagen. 

 

 

Lärandet medieras 

För att ett lärande ska bli möjligt är utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv att 

kunskaper på något sätt medieras till den lärande. I detta sammanhang blir därför alla redskap 

och verktyg, men även andra individer betydelsefulla, eftersom de tillsammans eller enskilt 

fungerar som ett hjälpmedel för att ett lärande kan ske. Säljö (2000) menar i likhet med 

Dysthe att lärande medieras och han hävdar vidare, att om man ska studera lärande måste man 

således studera ”hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser” (2000:18). Annorlunda uttryckt, enligt nedanstående citat, med samverkande 

företeelser. 

 

1. Utveckling och användning av intellektuella(eller psykologiska/ språkliga) redskap. 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap(eller verktyg). 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter. Säljö (2000:22-23). 

 

Det räcker alltså inte med att studera hur hjärnan och dess nervsystem fungerar för att helt 

förstå sig på hur människor lär. Man kan inte heller hävda att människans hjärna blivit större 

eller mer utvecklad, vilket skulle kunna förklara människans kunskapsutveckling. 

Utvecklingen blir istället tydlig, menar Säljö, när man studerar den kollektiva kunskap som 

finns inbyggd i de redskap eller verktyg som finns i vår omgivning och hur vi använder dessa 

enskilt eller i kollektiv för att hantera världen. Med intellektuella redskap menas här redskap 
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som är språkliga eller kommunikativa (formler, ramsor, regler, räknesystem m.m.). Med 

fysiska redskap menas i detta sammanhang exempelvis datorer, traktorer, spadar, skor m.m. 

Kommunikationen får den en central plats i detta sammanhang, enligt Säljö (2000). Den 

möjliggör nämligen att vi kan interagera med andra människor. På så sätt kan vi föra vidare 

historiska kunskaper och den kunskap vi är bekant med idag, men också skapa nya sådana.  

Kommunikation är med andra ord avgörande för att lärande ska ske, men samtidigt ett 

problematisk och ofta feltolkat begrepp, hävdar Säljö. Han menar att det historiskt finns ett 

synsätt på kommunikation som kortfattat innebär att det finns en sändare som sänder ett 

budskap och en mottagare som tar emot budskapet, som sedan lägger detta på minnet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det fel att nöja sig med denna enkla beskrivning på hur kunskap 

överförs och lärs in. Istället, menar Säljö, att det krävs engagemang hos de inblandade för att 

kunskap ska återskapas eller nyskapas. Eller som han skriver att ”Kunskap kommer vi istället 

att förstå som knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som ett resultat 

av aktiva försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt” (2000:26). 

När det gäller kommunikation, poängterar han vidare, får det mänskliga språket en betydande 

roll i ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. Språket är det redskap som 

används för att vi ska kunna lagra kunskaper, förstå den verklighet vi lever i och detta 

möjliggörs tack vare att vi kan begreppslägga och kategorisera de skeenden vi är med om. 

Dessutom innebär den språkliga förmågan att vi kan ta hjälp av andra människor istället för 

att förlita oss enbart på egna kunskaper. När vi ställs inför problem som vi inte klarar av 

själva kan vi alltså ta hjälp av andra och vise versa. Detta gäller vid såväl teoretiska som vid 

praktiska problem.  
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Resultat/analys  
  
Enkät 
Vad gäller enkätundersökningen genomfördes enkäten i tre olika grupper i år 9. Kortfattat höll 

eleverna på med individuella arbeten såsom knivsmide, slevtillverkning, skåpbyggnationer, 

smyckestillverkning, tavelramar m.m. Arbetsuppgifter som, enligt vår mening, representerar 

vanliga situationer under slöjdlektioner.  

 

Genomgång av enkätsvar 

Vi började med att läsa igenom vad eleverna svarat på varje fråga i enkäten. Efter att ha gjort 

detta sammanställde vi elevernas svar på frågorna i varje klass (se bilaga 4). Då vi kunde se 

att svaren överlag var likvärdiga på varje fråga i de tre klasserna, valde vi att till slut att slå 

samman alla elevers enkätsvar till varje fråga. Detta för att kunna presentera resultatet på ett 

mer lättöverskådligt vis.   

 

Enkätunderlag 

Av 36 utdelade enkäter i år 9, vilket motsvarade det totala antalet deltagande elever i de tre 

grupper i vilken undersökningen genomfördes, svarade 35 stycken på enkäten. Den enda elev 

som inte svarade på enkäten var en flicka som var tvungen att avvika för att gå på ett 

utvecklingssamtal. 30st elever i undersökningen var pojkar, medan 5st var flickor. En 

sammanslagning av elevernas enkätsvar från de tre grupper som undersökningen bygger på 

redovisas nedan.  

 

Sammanslagning av resultat till varje fråga 
 

På fråga ett ville vi undersöka om elevernas svar kunde bidra med data som pekade på om de 

kommunicerade slöjdprocessen under lektionerna. Här fick eleverna därför svara på om de 

anser att det är viktigt att man får samtalar under slöjdlektionerna. På denna fråga fick de dels 

svara antingen ja eller nej. De gavs även möjligheten att motivera sitt svar. 

 

Av de svarande ansåg 33 elever att det var viktigt att få prata under lektionen. 2 elever tyckte 

emellertid inte att det var viktigt. 

 



 20

En sammanställning av hur eleverna motiverade sig till fråga ett  

 

De flesta eleverna menar att det är viktigt att få samtala under slöjdlektionen. Anledningen till 

detta menar de är för att de därigenom kan diskutera idéer med varandra. En annan anledning 

till att de tycker att det är viktigt att få samtala under lektionen är för att eleverna tycker att det 

blir mycket roligare om man får prata med varandra under lektionen. Eleverna tycker också 

att de genom samtalen tillåts hjälpa varandra. Dessutom menar de att man delger varandra 

idéer och bidrar med tips på arbetsuppgifter. De menar vidare att det är genom att samtala 

med varandra som man kan diskutera hur man kan lösa vissa arbetsuppgifter, men även vad 

som är mindre lämpliga metoder för ett visst arbete. Eleverna skriver ytterligare att det inte är 

något hinder att prata med varandra under lektionstiden eftersom man, enligt eleverna, trots 

detta kan arbeta individuellt och koncentrerat.  

   Några citat från elevernas svar på fråga ett lyder enligt följande ”Det blir lättare att arbeta i 

och med att andra kan hjälpa till och säga sin mening” och ”Det är trevligt att prata och man 

kan få idéer när man pratar med andra”, vidare ”Om det är knäpptyst blir det tråkigt, att prata 

gör lektionen roligare”, ytterligare ”Om man inte skulle få prata blir slöjden tråkig, men bara 

man inte pratar för mycket. Man kan dessutom inspireras av andras idéer och utveckla egna 

idéer” eller ”Om andra tycker att man kan förbättra den sak man håller på med så ska man 

kunna prata om hur och varför, eller om klasskamraterna har andra idéer. Man kan reflektera 

över vad man gör”  

   En av de två elever som svarade att de inte tyckte att det var viktigt att få samtala under 

lektionerna skrev att denne trivdes med att jobba själv. Det framkom dock att denne elev även 

tyckte att det var bra att kunna hjälpa sina klasskompisar.  

 

Sammanfattningsvis till fråga ett 

På fråga ett framkom det att en majoritet av eleverna tycker att det är viktigt att få prata under 

lektionerna. Det framkommer dessutom att en viktig anledning till att de tycker att det är 

viktigt att prata är för att just utbyta erfarenheter samt kunna hjälpa varandra under deras 

slöjdprocess. Alltså att tillsammans med andra diskutera idéer, planering och genomförandet 

av sina arbeten. 

 

På fråga två ställde vi frågan vad eleverna pratat om under lektionen, för att eventuellt kunna 

se ifall eleverna samtalat om deras slöjdprocess under lektionen.  
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En sammanställning av hur eleverna motiverade sig till fråga två  

Här svarade eleverna att de samtalat om fritidsintressen och deras slöjdprodukter. Några citat 

från elevernas svar på fråga två är ” Om allt möjligt, om livet, Brasilien, Gothia och filmer” 

eller som en annan elev skriver ”En förändring av egen cykel, att bygga ett 

överstegringsskydd. Pratat om hur man gör brevknivar” och ytterligare en elev skriver 

”Slutburkar, slipteknik och ritningar. Förslag om olika saker som rör slutburkar samt 

diskuterat bob- bygge. Turbo, mopedtillbehör och crossdelar”. Vidare säger några andra 

elever ”Saker som har med metall att göra. Pratat om att göra en uppfinning samt diskuterat 

en kamrats ide och gett denne tips om denna”, ”Om mitt arbete, prov i skolan och gymnasiet. 

Datorer och fjällen. Jag har pratat om hur jag skall borra ett hål i det jag smider och hur varmt 

det var”. ”Inget om slöjd, så det är inte så viktigt” eller ”Hur man kan slipa och smida bra och 

hur jag kan utveckla mitt arbete”. ”Hur man ska fila och vad min kompis ska ha sitt 

brännbollsträd till”. Till sist en elev som skriver ”Frågat en kamrat om hjälp eftersom han 

gjorde samma sak, i övrigt bara pratat strunt. Svurit åt svarven. Allt. Inte mycket”.  

 

Sammanfattningsvis till fråga två 

På fråga två framkom att eleverna dels nämner att de pratat om saker som inte direkt har något 

med slöjdprocessen att göra, men många elever nämner också att de samtalat om sina 

slöjdprocesser, vilket tyder på att de kommunicerar slöjdprocessen under lektionerna.  

 

På fråga tre ville vi undersöka om eleven i fråga själv blivit hjälpt av någon annan 

klasskamrat under lektionen, för att på så sätt få klarhet i om slöjdprocessen kommunicerats 

under lektionen. Frågan löd enligt följande. Har du blivit hjälpt av någon klasskamrat under 

denna lektion? Till denna fråga fick eleverna svara antingen ja eller nej samt gavs möjligheten 

att motivera sitt svar. 

   Av de svarande angav 11 elever att de blivit hjälpta av någon klasskamrat med något. 

Medan 24 elever svarade att de inte blivit hjälpta av någon klasskamrat med något.  

 

En sammanställning av hur eleverna motiverade sig till fråga tre 

Vissa elever skrev att de blivit hjälpta av andra klasskamrater med idéer som rörde deras 

arbeten. Några elevcitat till fråga tre ”Jag har blivit hjälpt med överstegringsskydd till cykel”. 

”Fick hjälp med filteknik och med att mäta”. Vidare ”Hjälp med att tälja”, ”Min kompis lärde 

mig hur jag skulle skära i trä” och ”Jag fick tips om hur jag skulle fila”. Slutligen en elev som 

skrev ”Jag behövde tips på hur jag skulle såga en metallsak”.  
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   Eleverna som svarade nej, lämnade frågan utan kommentarer.  

 

Sammanfattningsvis till fråga tre 

På fråga tre, visade det sig att 11 elever av 35 elever skrev att de blivit hjälpta av någon annan 

under just denna lektion, därmed kan vi konstatera, att det förekommer att elever utbyter 

erfarenheter rörande slöjdprocessen. Merparten säger dock att de inte blivit hjälpta, vilket gör 

att man därigenom inte kan dra några slutsatser om dessa elever kommunicerat 

slöjdprocessen. 

 

På fråga fyra ställde vi frågan om eleven hjälpt någon annan elev under slöjdlektionen, för att 

på så sätt få klarhet i om slöjdprocessen kommunicerats under lektionen. 

Till denna fråga fick eleverna svara antingen ja eller nej. De gavs de även möjligheten att 

motivera sitt svar. 

   Av de svarande angav 14 elever att de hjälpt någon klasskamrat med något. 21 elever 

svarade emellertid att de inte hjälpt någon klasskamrat med något.  

 

En sammanställning av hur eleverna motiverade sig till fråga fyra  

Följande elevcitat från fråga fyra visar hur eleverna hjälpt någon annan elev under 

slöjdlektionen. ”Jag hjälpte en kamrat med en ritning till en ljusstake”. ”Hjälpte en kompis att 

tälja sin sked och med att fästa fast nummerlappen”. En annan elev skrev ” Jag kom med 

exempel på hur man kan bygga ett överstegringsskydd och visade en klasskamrat hur man 

mäter ut rätt längd på en järnstång”. Vidare en elev som säger ”Jag har sporrat en kompis att 

bli klar med sin sak och hjälpt en annan kompis genom att tala om hur man putsar så att repor 

försvinner”. ”Vi var tre som polerade tillsammans vid samma tillfälle” och ”Med att spänna 

fast en kompis grej och startat svarven” är ytterligare citat som visar på hur eleverna hjälpt 

någon annan.  

   Den enda som utvecklade sig rörande nej- frågan sade att denne hellre ville arbeta 

självständigt.  

 

Sammanfattningsvis till fråga fyra 

I likhet med fråga tre kan vi i fråga fyra utläsa att det förekommer att elever utbyter 

erfarenheter rörande slöjdprocessen i och med att 14 elever svarar att de hjälpt någon annan 

elev med dennes arbete. Av de 21 elever som svarade att de inte blivit hjälpta av någon, kan 

vi inte dra några slutsatser om de kommunicerat slöjdprocessen.  
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På fråga fem ville vi ta reda på vad eleverna anser om vikten av att samarbeta. Därför ställde 

vi frågan, ”hur viktigt är det för dig att hjälpa dina klasskamrater”? 

 

En sammanställning av hur eleverna motiverade sig till fråga fem  

30 elever tycker att det är viktigt att hjälpa sina kamrater och menar att det är viktigt att dela 

med sig av kunskaper. Följande elevcitat till fråga fem visar vad det är som gör att eleverna 

tycker det är viktigt. En elev säger ”Läraren kanske är upptagen med att hjälpa någon annan 

och då kan en kompis vara till hjälp”. En annan elev skrev att ”Det är viktigt ifall man inte vet 

hur man ska göra och ens kamrat gör samma sak. Det kan också vara bra med någon som kan 

hålla i saker”. Vidare skrev eleverna ”Bra för man får tips och förslag på bättre metoder”, 

”Viktigt för att läraren måste kunna hjälpa andra”, ”Andra elever kan mer än jag och de kan i 

dessa fall hjälpa mig, vilket är viktigt” och ”Det är bra att ta del av andras idéer och att inte ha 

fasta platser. Det är också viktigt att dela kunskaper med varandra och då blir det även 

roligare”.  

   Fem elever ansåg att det inte var viktigt.  

 

Sammanfattningsvis till fråga fem 

På fråga fem kan vi dra den slutsatsen att en majoritet av eleverna, 30 av 35 elever, anser att 

det är viktigt att hjälpa sina klasskamrater. Denna fråga ger inget svar på om de verkligen 

kommunicerar slöjdprocessen eller inte. Vad den dock visar är exempel på varför de tycker 

det är betydelsefullt att ta hjälp av varandra i deras slöjdprocess. Det ligger sålunda en 

underförstådd självklarhet i att hjälpa varandra i ämnet slöjd. 

 

På fråga sex ställde vi frågan om eleverna lärt sig något genom att titta på hur någon annan 

elev gjort under lektionen. Detta för att få data som pekar på elevkommunikation rörande 

slöjdprocessen och som dessutom kan vara svår att upptäcka endast genom observation.    

 

En sammanställning av hur eleverna motiverade sig till fråga sex  

Tio elever skrev att de lärt sig något genom att titta på sina kamrater. Följande elevcitat är 

exempel hur de lärt sig genom att titta på någon annan.”Att tälja och hur jag skulle fila”, 

”Kanske, man kan ju få inspiration av andra”. En annan elev skrev ”Ja det har jag säkert men 

jag kan inte komma på något”. ”Jag tror att jag lär mig genom att titta på min bordsgranne 
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som gör en låda” och ”Ja, att det går snabbare med maskin än med fil och hur en kompis 

arbetade med sin smidessak” är ytterligare exempel på hur elever lär genom att titta på någon 

annan klasskamrat. Vidare skrev eleverna ”Hur man ska karva i trä, att det är viktigt att tänka 

på fiberriktningen”, ”Vilken ordning man ska slipa en ring så att den blir så slät som möjligt” 

och ”Hur man ska smida ett yxskaft”.   

   25 elever menade att de inte lärt sig något genom att titta på någon annan elev under just 

denna lektion. Endast två av dessa 25 elever svarade uttryckande. Den ena svarade att denne 

varit upptagen av sitt eget arbete medan den andra eleven sade att denne har slipat själv.  

 

Sammanfattningsvis till fråga sex  

På fråga sex kunde vi se att 10 elever av 35 elever ansåg att de lärde sig något nytt genom att 

titta på någon annan. I dessa tio fall har det alltså förekommit en kommunikation rörande 

slöjdprocessen med hjälp av synintryck, medan det för de resterande inte går att säga att de 

kommunicerat slöjdprocessen.   
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Videofilm och deltagande observation  
 
Genomgång av videofilmat material 

När det gäller analysen av det filmade materialet, inspirerades vi av hur Johansson (2002) 

gjorde i sin undersökning just angående analys av sitt filmade material. Av de tre 

slöjdlektioner som utgjorde vår empiri, var varje lektion cirka 40 minuter lång. För vår del 

innebar det att vi först tittade igenom det filmade materialet på ett mer övergripande plan, 

alltså utan att fokusera på något speciellt. För att sedan studera filmerna mer noggrant med 

fokus på intressanta inslag rörande kommunikativa perspektiv elever mellan som rör 

slöjdprocessen. Till varje lektion satte vi oss alltså ner och inriktade oss på att studera och 

anteckna utvalda grupper samt enskilda elevers slöjdaktiviteter med fokus på vad elever 

kommunicerar samt hur elever kommunicerar slöjdprocessen. För att strukturera 

anteckningarna valde vi att använda samma mall som användes under observationen (se 

bilaga 2).  

 

Genomgång av deltagande observation 

När det gäller den deltagande observationen som genomfördes av oss båda i de tre klasserna, 

jämförde vi våra observationsanteckningar och kunde se att innehållet vad gäller elevers 

aktiviteter, var synonyma. Vad vi kunde konstatera var att i likhet med M. Johansson (2002) 

blev våra observationsanteckningar knapphändiga och odetaljerade. Detta på grund av att det 

var svårt att både hinna skriva ner vad elever sa till varandra samt hur eleverna 

kommunicerade slöjdprocessen. Vi upplevde även att eleverna blev störda och slutade att 

kommunicera i det fall vi kom för nära. Trots detta bidrog observationen till att komplettera 

det filmade materialet. Dels för att vi skrivit ner vad elever sade till varandra under speciella 

aktiviteter, men även för att ge en tydlig bild av vad det var eleverna höll på med för arbeten.  

Utöver detta gav vår egen observation en övergripande bild av vad/hur elever kommunicerar 

slöjdprocessen på nära håll.  

 

Urval av empiri 

I följande stycke redovisar vi tre exempel på hur just denna interaktion kan se ut och som 

tillsammans med många andra liknande exempel ur analysen bidragit till det samlade resultat 

vi kommit fram till. På grund av tidsbrist och av utrymmesskäl kan vi inte i detta arbete 
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redovisa allt material, utan vi har valt att endast lyfta fram tre exempel för att tydliggöra just 

hur elevinteraktion kan se ut i en slöjdsituation och för att skapa förståelse för hur vi kommit 

fram till våra resultat. Dessa tre exempel är alltså inte utvalda för att de på något sätt är 

speciella eller unika, utan speglar tre vanliga klassrumssituationer av många, många andra. 

Vad vi däremot tänkte på var att redovisa tre olika typer av arbetssätt. En elevsituation där tre 

elever sitter vid samma bänk och täljer och pratar med varandra. En annan där två pojkar 

arbetar tillsammans med ett eget projekt. För att slutligen beskriva en pojkes aktiviteter i hans 

arbete med att smida ett knivblad.   

 

Exempel på elevinteraktion i slöjdprocessen från video och observation 
I följande tre exempel har vi fingerat namnen på de deltagande för att behålla elevernas 

anonymitet. Dessa sekvenser illustrerar endast delar av de elevinteraktioner som framkom 

under lektionerna och som innehåller kommunikation rörande slöjdprocessen. För att få en 

uppfattning om i vilket skede saker händer har vi till varje exempel valt att skriva ut en 

ungefärlig tid för händelserna. 

 

Exempel 1 

I det första exemplet lyfter vi fram speciellt två elever som vi valt att kalla, Per och Jon.  

Kortfattat gick deras arbete ut på att bygga ett överstegringsskydd till Pers egen cykel.   

       

(efter 5 minuter) 
Vem   Säger Gör vad  Annat 
 
Per   Tar in en cykel. Jon följer efter. 
 
Annan                 Vad ska du göra? Går fram till cykeln Ler mot Per.    
elev   och tar i den. 
       
Per                      Ett överstegrings- Stegrar cykeln. Skrattar. 

     skydd.      
 
  

(efter 10 minuter) 
      Per och Jon har förflyttat
     sig till metalldelen. 
 
 
Jon       Hämta en tumstock      Jon stegrar cykeln.              För att få en uppfattning  
     om hur mycket cykeln
     ska kunna stegras. 
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Vem   Säger Gör vad  Annat 
   Per kommer tillbaka med 
   tumstocken. 
 
 
Per                      Håll sådär. Viker ut tumstocken  
 så att den bildar en    

vinkel från cykeln ner 
mot golvet.  

                                                                   
 
     Per och Jon går 
     iväg till tekniken
     för att hämta ett
     vinkeljärn till cykeln.
      
                                                                   
     
(efter 20 minuter) 
Per      Hur blir det här? Håller i en metallstång. Per och Jon är tillbaka

  som lutas mot cykeln. i slöjdsalen. Andra elever
   tittar på medan Per och 
   Jon testar olika alternativ. 

 
Jon                      Det blir bra.  Nickar förnöjdsamt.  
  
 
Per                      Hur långt?   Stegrar cykeln.  
 
 
Jon                      En och femtio.  Tittar på tumstocken.  
 
 
 
 
Analys av det första exemplet 
 
Utifrån denna illustration kan man dra slutsatsen att det förekommer en verbal 

kommunikation rörande slöjdprocessen mellan eleverna. Först i och med att en annan 

klasskamrat ställer frågan vad de ska göra och det svar han därigenom får av Per, som 

dessutom skrattar. Sedan när Jon säger åt Per att hämta en tumstock och vidare när Per i 

nästföljande skede säger ”håll sådär”. Efter detta ytterligare i och med att Per ställer frågan 

”hur blir det här” och syftar på metallstångens vinkel. Även den efterföljande diskussionen 

som handlar om hur lång metallstången ska vara, visar på att eleverna samtalar om deras 

slöjdprocess.  
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Utöver verbal kommunikation framkommer också en ickeverbal kommunikation. Först i och 

med att klasskamraten fysiskt går fram och tar i cykeln och dessutom ler åt Pers och Jons 

förehavanden. Vidare när cykeln stegras av Per för att för att fungera som ett komplement till 

svaret på vad de ska göra, samtidigt som han ler. Det faktum att Jon ”nickar förnöjsamt” i det 

senare skedet, är också kommunikativ i sammanhanget.  

   Redskap visar sig också användas i ett kommunikativt syfte ur exemplet ovan. Tumstocken 

används exempelvis som ett hjälpmedel för att mäta vinkeln på metallstången. Den visar sig 

även vara användbar för att mäta avstånd och längd på den metallstång som ska användas till 

projektet. Metallstången i sig är ytterligare ett redskap för att få lämplig vinkel i deras ide. 

Självklart också cykeln som utgör utgångspunkten för deras arbete.  

 

Exempel 2 

I vårt andra exempel redovisar vi en slöjdaktivitet som huvudsakligen utspelar sig runt 

smedjan. I början av lektionen hjälps två pojkar åt (som vi valt att kalla Olle och Ken) för att 

kunna smida, för att sedan fokusera mer på Olle och hans slöjdaktiviteter. 

 

(efter 1 minut) 
Vem   Säger Gör vad  Annat 
 
Olle   Fyller på kol ur en Ken står bredvid och tittar 
   hink med hjälp av  på. 
   en spade. 
 
Olle Hämta tändstickor. Gestikulerar hur man Ken går iväg. 
   gör när man tänder en  
   tändsticka. 
 
Ken Du måste lägga på Pekar på kolhögen.  
 mer träbitar och papper. 
 
Olle  Är fläkten på? Tittar på strömbrytaren,  Ken skakar på huvudet.
   för att sedan vrida på   
   fläkten. 
     
Ken   Tar fram en tändsticka Under tiden lyfter Olle
   och tänder på. upp en hammare och 
     blåser av städet. 
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(efter 6 minuter) 
Vem   Säger Gör vad  Annat 
Olle   Går och tittar på hur en Ken står vid smedjan.
   annan elev arbetar när   
   denne filar på sitt svärd.  
   Går sedan tillbaka till   
   smedjan. 
 
Ken Var ska jag lägga järnet? Tittar på Olle. 
 
Olle Ovanpå glöden där det är  Tar sitt eget arbete och  Ken gör likadant. 
 som gulast.  lägger det på glöden.  
 
 
 (efter 10 minuter) 
 
Ken Hur gör jag här? Håller upp sitt arbete  Olle och Ken vänder sig 
   för Olle .  mot städet och diskuterar
     hur man kan böja järnet. 
 
Olle Lägg den mot den Visar mot den konformade     Ken tittar på.
 här.  delen på städet. Med hjälp   
   av hammaren han har i   
   handen slår han försiktigt  
   på Kens arbete.  
 
Ken Jag ska bara gå och   Ken går och tittar på sin
 titta hur jag ritat.    egen ritning som finns i
     klasspärmen.  
 
(efter 15 minut) 
 
Olle   Går och tittar på hur  Under tiden låter Olle sitt
   en kompis använder  arbete ligga i glöden.
   rondellen. För att sedan  
   hjälpa en kompis att  
                        med att fila på sin kniv. 
       
(efter 20 minut) 
Ken Släng på mer kol. Tittar in i glöden.   
  
Olle   Tar skopan och lägger Ken styr till kolet under
   på mer kol.  tiden.  
  
 
Ken Är fläkten på full gas? Petar i glöden med sitt  
   järn.   
Olle   Vrider på reglaget fram och 
   åter för att kontrollera. Går  
   sedan iväg till en kamrat och  
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Vem   Säger Gör vad  Annat 
   tar tag om dennes kniv.   
   Vänder och granskar kniven 
   samtidigt som de pratar. 
(efter 29 minut) 
 
Olle    Går iväg till kamraten   I detta moment samtalar 
   som använder en rondell de med varandra, men det 
   till sitt arbete. Tittar på gick inte att uttyda vad de
   medan denne slipar.  samtalade om. 
 
 
 
 
Analys av det andra exemplet 
 

I likhet med det första exemplet visar detta exempel, att det förekommer en verbal 

kommunikation runt slöjdprocessen mellan eleverna. Först i och med att Olle säger ”hämta 

tändstickor” till Ken. Sedan i och med att Ken säger åt Olle att lägga på mer träbitar och 

papper. Ytterligare exempel på detta är, ”var ska jag lägga järnet?”, ”ovanpå glöden där det är 

som gulast”, ”hur gör jag här?” och ”jag ska bara gå och se vad jag ritat”. Även om vissa av 

dessa kommentarer inte direkt handlar om deras egna arbeten kretsar samtalen kring 

processen eftersom smidandet är en förutsättning för genomförandefasen. 

   Icke verbal kommunikation visar sig även i detta exempel genom att Olle gestikulerar och 

visar hur man tänder en tändsticka för att tydliggöra för Ken att han ska gå och hämta 

tändstickor. Vidare i och med att Ken står och tittar på medan Olle fyller på kol. Ken pekar 

sedan på kolhögen för att visa var Olle måste lägga på mer träbitar och papper. Kens skakning 

på huvudet som signalerar till Olle att han inte vet om fläkten är på. Detta är ännu ett exempel 

på icke verbal kommunikation som rör slöjdprocessen. Detta fortsätter med att Ken genom att 

se var Olle lägger sitt järn gör likadant. När sedan Ken blir osäker på hur han ska böja järnet, 

visar Olle med hjälp av olika kroppsrörelser, hur man kan gå tillväga. I slutet går Olle iväg till 

en klasskamrat och tar tag om dennes kniv som han vänder och vrider på. Kroppen används 

även i detta exempel kommunikativt till en annan elevs arbete. 

   Vad gäller redskap och verktygs kommunikativa aspekter rörande slöjdprocessen kan till 

detta exempel nämnas att Ken inledningsvis står och tittar på hur Olle med hjälp av en spade, 

hink och kol fyller på i ässjan (redskap för att uppbringa hög hetta), som i sin tur är ett 

nödvändigt redskap för att överhuvudtaget kunna smida. Användandet av tändstickor är 

vidare ett ytterligare redskap som kommuniceras eleverna mellan, liksom de träbitar och 

papper som behövs för att det ska kunna börja brinna i ässjan. Genom att Olle frågar om 



 31

fläkten är på och som svar på detta får en huvudskakning som svar från Ken, framkommer att 

de även i detta fall samtalar om slöjdprocessen, i vilken redskap ingår. I ett senare skede 

används Olles arbete som ett redskap, för att visa Ken var han bäst kan placera sitt järn, vilket 

visar sig genom att Ken placerar sitt järn intill Olles.När Ken sedan frågar Olle ”hur gör man 

här?”, dyker städet och hammaren upp som ytterligare redskap som direkt kan kopplas till hur 

eleverna kommunicerar slöjdprocessen mellan varandra. Olle använder dessa redskap för att 

visa Ken hur man kan gå tillväga. Kens ritning, som finns i klasspärmen nämns också i en 

ordväxling mellen eleverna och används i detta fall som ett stöd för Ken. Efter 15 minuter går 

Olle och hjälper en kompis med att fila på sin kniv. Filen och kniven i sig utgör i detta fall de 

redskap som används för att hjälpa till i processen. Även skruvstädet, som håller fast 

knivämnet, är i detta sammanhang en integrerad del av situationen. Efter 20 minuter används 

åter skopan som ett hjälpmedel för att lägga på mer kol och Kens arbete kompletterar i detta 

fall Olles process genom att det används för att röra om i glöden. Vidare ingår det reglage 

som styr fläkten, i elevernas arbete. Detta vrids fram och tillbaka som ett resultat av Kens 

fråga ”Är gasen på?”. Vad som sen händer är att Olle går iväg och granskar och vänder på en 

annan elevs kniv, men eftersom det inte gick att höra vad de samtalar om, går det inte att 

avgöra om de kommunicerar just denna.  

      

I vårt tredje exempel utgår vi från en situation där två flickor (som vi valt att kalla Anna och 

Fia) och en pojke (som vi valt att kalla Adam) sitter vid samma slöjdbänk under hela 

lektionen och de täljer på var sin slev. Under hela lektionen samtalar framförallt flickorna 

med varandra medan pojken mestadels sitter och lyssnar. Alla tre täljer i princip oavbrutet på 

sina slevar, samtidigt som de pratar med varandra. Samtalen handlar överlag om 

fritidsintressen men nedan redovisar vi vad vi i en närmare analys av situationen kunde märka 

med fokus på kommunikation rörande slöjdprocessen.  

 
(Efter 10 minuter) 
 
Vem   Säger Gör vad  Annat 
 
Anna  Men kolla in min. Tar tag i killens slev.  Fia tittar på. 
   Håller sedan upp sin 
   egen slev bredvid Adams 
   slev. 
 
 
 
 



 32

Vem   Säger Gör vad  Annat 
 
Fia Min är mycket  Håller upp sin slev. Allas slevar ställs sedan  
 tjockare än era.   upp bredvid varandra på 
     bänken för att jämföras. 
Anna Ja, men din är ju  Pekar på knoppen. 
 så fin där bak, med  
 den där knoppen. 
  
Adam Min är ju bara rak. Pekar på sin.  Han skrattar och tar sedan 
     tillbaka sin slev. 
 
(Efter 12 minuter)  
 
Anna Så där kan du inte  Tar Adams slev utan att Adam tittar på medan  
  göra.  fråga och börjar tälja på Anna täljer bort grova  
   Adams slev.   jack från hans slev. 
 
 
(efter 15 minuter) 
 
Anna Kolla in här. Är min Visar för Adam genom att   Fia tittar på. 
 kniv slö?  tälja längst bak på sin slev.  
 
      
Adam Nej, det är för att du Pekar med sin kniv. 
 täljer i ändträ. Då blir 
 det så där.   
 
(Efter 16 minuter)  
 
Adam Så där kan du inte  Visar med överdrivna   Anna täljer med vida  
 göra.  gester hur man inte ska rörelser.         
   tälja. 
 
(Efter 20 minuter)  
 
Anna Ser min baksida på Visar den för Adam och 
 sleven okej ut? Fia. 
 
Fia Den är ju skitfin. Stryker över Annas slev. Adam tittar på och flinar. 
 
Adam Min är lite mer               Vänder den åt flickorna.    Båda flickorna tittar på. 
 knölig eller hur. 
 
Fia Ja, men va lite mer  
 seriös då. 
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(Efter 26 minuter)  
Vem   Säger Gör vad  Annat 
 
Anna Kolla vad fin min är. Sträcker fram sleven. 
 
Fia Den där blir det att  Skrattar och låtsas äta   Alla tar sin egen slev och
 äta gröt med. gröt med sin slev. låtsas äta gröt. 
 
Adam Det blir stora tuggor Pekar på Fias. Fia och Anna skrattar.
 med den där. 
 
 
(Efter 27 minuter)  
 
Anna och Fia   Ställer sina slevar bredvid Adam tittar på.
   varandras och jämför   
   längden på dem. 
  
Adam Vänta få se. Ställer även sin vid de   
  andras. 
 
(Efter 29 minuter)  
 
Anna   Tar återigen tag i Adams Adam och Fia tittar på. 
   slev och hjälper honom Detta fortsätter sedan
   att utjämna grova tälj- Anna med under två 
   märken.  minuter. 
 
 
Analys av det tredje exemplet 
 
Genom analys av detta underlag kan man se, att det förekommer en verbal kommunikation 

rörande slöjdprocessen. Först i och med att Anna säger ”kolla in min slev” och därmed fångar 

Fias och Adams uppmärksamhet. I detta skede fäller även Fia kommentaren att ”Min är 

mycket tjockare än era”. Anna replikerar med att säga att Fias knopp är fin där bak. Även 

Adam faller in i detta samtal som rör arbetsprocessen med att tillägga ”min är ju bara rak” och 

skrattar sedan.  

   Efter 12 minuter säger Anna att ”så där kan du inte göra” och tar samtidigt av Adam sin 

slev, för att sedan hjälpa Adam med att tälja bort grova jack, medan han tittar på. 

Efter 15 minuter säger Anna att hennes kniv är slö, vilket replikeras av Adam då han säger att 

det är för att hon täljer i ändträ. Vidare verbal kommunikation som berör slöjdprocessen är 

följande ”Så där kan du inte göra” efter 16 minuter och efter 20 minuter när Anna, Fia och 

Adam jämför sina slevar med varandra. Efter 26 minuter dyker nästa situation upp när de 

samtalar om sina arbeten. Dels värderar Anna sin slev med att säga att den är fin, för att sedan 
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hoppa över till vad den kan användas till genom Fias inlägg ”den där blir det att äta gröt med” 

och vidare funktionen av den genom Adams kommentar ”det blir stora tuggor med den där”. 

När det gäller icke verbal kommunikation, kan man utifrån detta exempel lyfta fram att 

”seendet” i kombination med elevernas olika handlingar rörande slevarna i stor utsträckning 

bidrar till hur de kommunicerar processen mellan varandra. Genom att Fia inledningsvis tittar 

på medan Anna jämför sin slev med Adams, resulterar detta i, att de alla till slut jämför sina 

arbeten med varandra. Pekningar förekommer för att precisera vad det är man menar, 

exempelvis när Anna pekar på knoppen på Fias slev. Vidare när Anna efter 12 minuter bara 

tar tag i Adams slev och visar honom, hur man täljer bort jacken på hans slev. Kroppens 

användning för att kommunicera visar sig även när Anna (efter 15 minuter) täljer i ändträet, 

vilket gör att Adam förstår vad hon menar och av den anledningen kan ge Anna rätt svar på 

hennes fråga. När Anna fortsättningsvis, med överdrivna rörelser, visar hur man inte ska tälja 

är ännu ett exempel på icke verbal kommunikation. Utöver detta kan man se att de ler och gör 

olika minspel mellan varandra och dessutom i slutet av exemplet med gester visar hur man 

kan använda slevarna för att äta gröt med. 

   Vad gäller redskap och verktygs kommunikativa aspekter rörande slöjdprocessen framstår 

knivarna som eleverna använder centralt. Dels för att dessa i princip oavbrutet används av alla 

tre under hela lektionen i själva täljandet, men även för att de används som ett redskap för att 

praktiskt kunna visa ett visst tillvägagångssätt. Exempelvis när Anna hjälper Adam med att 

tälja hans slev jämnare. Även elevernas egna slevar används i många fall för att just 

kommunicera slöjdprocesssen. De utgör ett redskap som värderas, ett redskap som praktiskt 

används för att visa hur man kan äta med dessa och som ett undervisningsmaterial för att visa 

hur man kan tälja. Slöjdbänken som eleverna sitter runt utgör i detta sammanhang också ett 

redskap i elevernas process i och med att de sitter samlade runt denna och dessutom i och med 

att den används som utgångspunkt när eleverna jämför längden på sina slevar i början av 

exemplet.    

 

Sammanfattningsvis  
 
Vi kunde se att eleverna i stor utsträckning kommunicerade slöjdprocessen under sina 

slöjdlektioner. Det förekom en riklig verbal kommunikation, där eleverna diskuterade olika 

idéer med varandra. Vidare framkom att eleverna även vanligtvis tillsammans diskuterade och 

planerade olika genomföranden samt värderade sina egna och andras arbeten under 

lektionerna. Detta tog sig uttryck genom att eleverna kom med olika förslag av vad man 
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skulle göra, men även att de använde sig av olika kommunikativa ljud, såsom rop, visslingar, 

brummanden etc. I kombination med den verbala kommunikationen var det även vanligt att 

eleverna uttryckte sig med hjälp av olika kroppsspråk. Som exempel på detta kan nämnas att 

de ofta i interaktion med andra använde sig av händerna, ansiktsuttryck och även fysisk 

kontakt i form av att man tog tag om den andres axel, lutade sig mot den andra etc. Kroppens 

användning för att kommunicera slöjdprocessen visade sig även vara ett vanligt inslag när 

eleverna praktiskt visade hur man kunde gå tillväga vid olika arbetssätt. Bland annat genom 

att visa olika arbetsställningar eller exempelvis hur man ska utföra olika rörelser till en viss 

teknik. Redskap och maskiner visade sig vara ett centralt hjälpmedel för att kommunicera 

slöjdprocessen. Som exempel på detta användes böcker och ritningar för att få inspiration. 

Redskap och maskiner används även som hjälpmedel när elever visade någon annan 

elev/elever hur man kunde gå tillväga vid olika former av arbetsmetoder.  
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Diskussion och slutsatser 
 

Vårt syfte med detta arbete var att undersöka om eleverna kommunicerade slöjdprocessen 

mellan varandra under sina lektioner. Alltså om eleverna genom någon form av 

kommunikativa utryck (verbal, icke verbal eller med hjälp av redskap/ verktyg) samarbetar 

med varandra rörande sina idéer, sin planering/ genomförande samt utvärdering av sina 

arbeten i ämnet slöjd.  

 

Varför detta kändes viktigt 
Slöjden är i stor utsträckning kommunikativ 

Detta var ett område som vi blev speciellt intresserade av efter att ha läst Marléne Johanssons 

avhandling om slöjdpraktik i skolan, i vilken hon beskriver att eleverna under slöjdlektionerna 

i stor utsträckning interagerar och samarbetar med varandra (2002:204). Vidare att ämnet i 

allra högsta grad är ett kommunikativt ämne, där eleverna på olika sätt är delaktiga i 

varandras arbeten och därigenom utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. Denna 

positiva beskrivning av ämnet tycker vi som blivande lärare i ämnet slöjd är trevlig läsning, 

men vi ställde oss dock kritiska till hennes resultat. Visst kan vi känna igen oss i bilden av 

slöjden som ett ämne där eleverna tillåts utgå från egna idéer och ett ämne som eleverna trivs 

med och upplever som meningsfullt, men vi hade även den förutfattade meningen att 

elevernas samtal i stor utsträckning ”bara” kretsade kring fritidsintressen och primärt om 

saker som inte direkt rör slöjdprocessen. 

 

Legitimitetsproblem  

Ytterligare faktorer som bidrog till att vi kände att detta var ett område som kändes intressant 

att undersöka närmare var för att vi själva känner att det kan vara svårt att legitimera slöjden 

som skolämne. Mycket beroende på avsaknaden av kunskaper inom ämnet, vilket även 

framhävs i NU- 03 som vi redovisat i bakgrunden i detta arbete. Att det helt enkelt kan vara 

svårt att precisera vad de är för kunskaper som utvecklas i ämnet och vad det egentligen är 

som sker under slöjdlektioner. Johansson (2002) som är den enda forskaren som fokuserat på 

vad som verkligen händer i slöjdaktiviteter, hävdar även hon att så är fallet. Vår förhoppning 

med arbetet var därför att bidra med ytterligare kunskaper eller bekräfta de kunskaper som 

redan finns. 
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Slöjdkunskaper lågt värderade 

De kunskaper och färdigheter som elever utvecklar i ämnet slöjd värderas idag lägre än de 

kunskaper som elever anses utveckla i de mer teoretiska ämnena, såsom matematik, svenska 

och engelska. Detta, är vidare, inte bara något som vi själva tycker, utan bekräftas av bland 

annat docent Anders Marner och docent Mikael Alexandersson som vi nämnde i inledningen. 

Enligt dem blir detta tydligt i och med det begränsade utrymme som praktisk– estetiska 

ämnena ges i skolundervisningen. Även Johansson (2000) och Kajsa Borg (1995) faller in i 

denna beskrivning av kunskapsvärderingen och det faktum att det förhåller sig på detta sätt är 

tråkigt, anser vi. I slöjdämnet och i andra praktisk- estetiska ämnen, såsom bild, musik, dans 

utvecklas inte bara praktiska kunskaper som förövrigt, enligt vår mening, är viktiga, i det 

vardagliga livet. Även teoretiska kunskaper utvecklas, menar vi, liksom Marner och 

Alexandersson påstår. Utöver detta ges eleverna även möjligheten att uttrycka känslor och öva 

kroppens alla sinnen, vilket vi, ser som en viktig del i lärandet.   

 

Analysverktyg 
Inför fortsättningen är det viktigt att poängtera att Johansson (2002) i sin undersökning utgick 

från ett sociokulturellt teoriperspektiv (se Teoriramverk) på kunskap och lärande, vilket 

förövrigt fått ett brett genomslag i senare forskning och i skolsammanhang. Ur detta 

perspektiv är just den sociokulturella miljön i vilken eleven befinner sig av stor betydelse vid 

analysen av elevers aktiviteter. Genom att analysera slöjdaktiviteter på detta sätt, kunde 

Johansson dra betydelsefulla slutsatser som för oss bidragit men nya och intressanta 

kunskaper i ämnet. Vi tänker då främst på att ämnet i stor utsträckning är ett kommunikativt 

ämne. Ett ämne i vilket elever i stor utsträckning interagerar och samarbetar med varandra, 

trots att eleverna oftast arbetar med egna projekt. Vidare också att eleverna använder sig av 

materiella och imateriella resurser i stor utsträckning för att lösa sina uppgifter. 

 

Måluppfyllelse 
Även vi utgick i vår undersökning från ett sociokulturellt teoriperspektiv och vad vi själva 

efter genomförd undersökning kom fram till, var att eleverna väldigt ofta kommunicerade 

slöjdprocessen under lektionerna mellan varandra, vilket i och med detta svarade väl mot 

vårt syfte med studien. I likhet med ett av Johanssons (2002) resultat och som ett resultat av 
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vår första frågeställning som var, vad kommunicerar elever om rörande slöjdprocessen 

mellan varandra, kunde vi se att eleverna i stor utsträckning interagerar sina idéer, sin 

planering av arbetet samt genomförandet av sina arbeten med sina klasskamrater. Vidare 

kunde vi genom vår andra frågeställning som var, hur kommunicerar eleverna slöjdprocessen 

mellan varandra, liksom Johansson, se att eleverna använde sig av verbal kommunikation 

(genom språket och olika ljud) och icke verbal kommunikation (genom kroppsspråk, miner, 

blinkningar, visar arbetsställningar etc.) för att kommunicera sina slöjdprocesser sinsemellan.  

En ytterligare viktig faktor i detta sammanhang var att eleverna som hjälpmedel för att 

kommunicera slöjdprocessen, använde intellektuella och fysiska redskap (exempelvis böcker, 

tumstockar, ritningar, pennor, hammare, knivar m.m.) i rik omfattning. Detta gick att se 

genom att eleverna ofta rådfrågade varandra, kom med idéer, hjälptes åt att hålla i saker, gav 

råd och hjälptes åt med maskiner och verktyg, gav synpunkter, berömmelser och konstruktiv 

kritik mm.  

 

Våra undersökningsmetoder 
Videofilmning, deltagande observation och elevenkät 

De slutsatser som vi har kunnat dra i denna undersökning bygger på tre klassers 

slöjdaktiviteter i år 9, i vilka vi genomförde deltagande observation, filmning och en 

enkätundersökning. Anledningen till att vi valde att använda tre olika metoder var dels för att 

det inte finns så mycket skrivet om elevers kommunikation rörande läroprocessen men också 

för att det, enlig Johansson och Svedner (2000), kan vara värdefullt att använda flera metoder 

i en forskning, just för att kunna få tillfredställande data att utgå från. Det faktum att Marlene 

Johansson (2002) framgångsrikt lyckades kombinera olika metoder i sitt arbete, inspirerade 

även oss att göra likadant. Framförallt metoden videofilmning som, enligt henne, gav ett rikt 

material att utgå ifrån. 

   Frågan är då om vi kan dra några generella slutsatser utifrån denna undersökning.  

 

Generaliserbara slutsatser? 

Vad vi spontant känner är att urvalet bara fokuserar på elever i år 9 och alltså inte på de övriga 

årskurserna i grundskolan. Detta innebar att vi inte har kunnat se hur elever kommunicerar 

slöjdprocesserna i de övriga årskurserna. I inledningen av arbetet övervägde vi just denna 

aspekt och kom då fram till att slöjden och dess aktiviteter i mångt liknar varandra i de olika 

stadierna och att det av den anledningen skulle vara representativt att utgå från just elever i år 
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9. Detta beslut tog vi inte bara för att begränsa undersökningens omfattning utan även för att 

vi ansåg att eleverna i år 9 förhoppningsvis skulle kunna ge mer uttömmande svar i 

enkätundersökningen.  

   Vad vi själv känner efter genomförd studie är att det definitivt går att dra generella slutsatser 

utifrån vår undersökning. Detta eftersom det både i analysen av enkäten samt i analysen av 

observationen tillsammans med det filmade materialet framstod klart att eleverna verkligen 

kommunicerade slöjdprocessen. I detta sammanhang ska också tilläggas att våra slutsatser 

ligger i linje med Johanssons (2002), i vilken till skillnad från vår undersökning, även 

undersökt de övriga åldersklasserna och sett att mönstret ser likadant ut i alla åldrar.  

 

Problematik med undersökningsmetoderna  

De svårigheter som vi upplevt med vår undersökning var bland annat att sammanställa allt 

material som vi fått fram. Här tänker vi framförallt på det filmade materialet som var 

tidsödande att analysera, men även på de enkätunderlag vi utgick ifrån i arbetet.Vad gäller 

den deltagande observationen var vi inledningsvis osäkra på ifall vi samlat in tillräckligt med 

data. Att man alltså inte hunnit med att anteckna viktiga inslag under de lektioner som man 

varit på. Tyvärr är man inte så snabb på att skriva, så att all viktig information hinns med. 

Men när man i slutändan jämför observationerna med filmningarna och enkäterna så inser 

man att observationerna inte är så knapphändiga som man tror.  

   De svårigheter som vi fick angående filmningen var många, det började med att ljudet inte 

blev så bra. I en slöjdsal är det verkligen svårt att få ett bra ljud. För att kunna få ett 

någorlunda bra ljud, bör man, om det finns möjligheter, använda sig av små mikrofoner som 

man kan ställa ut på utvalda platser. I vårt fall så hade vi inte tillgång till sådana, varför vi fick 

nöja oss med filmkamerans ljudupptagning. Det ljudet var ”burkigt” och skränigt, vilket 

bidrog till att de elever som jobbade längs bak i slöjdsalen inte hördes så bra. Olika ljud från 

maskiner förstärktes också. Detta visste vi redan innan vi skulle filma, eftersom vi testfilmat 

innan eleverna kom in. Därför valde vi att koncentrera våra observationer till de elever som 

satt längst bort från kameran.  

   När vi skulle överföra filmerna från videobanden till cd uppstod många problem. Datorerna 

kunde i början inte överföra informationen från videobanden till cd- skivor, vilket gjorde att 

mycket tid gick till spillo. Anledningen till att vi i början ville kopiera över innehållet till cd-

format var för att smidigare kunna snabbspola och gå tillbaka om så skulle behövas. Hade vi 

vetat att det skulle ta mycket tid att bränna cd skivor så hade vi direkt kollat med filmkameran 

mot tv.  
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Genom våra erfarenheter med videofilmning, enkätundersökning samt observation, ville vi 

lyfta fram de svårigheter som kan uppstå när man använder sig av flera metoder i samma 

undersökning. När man har begränsade resurser så måste man ta i beaktning att det inte alltid 

går så lätt som man önskar. Man får helt enkelt utgå ifrån de förutsättningar som man har. I 

vårt fall anser vi att vi lärt oss mycket genom att göra en undersökning som innehåller 

observation, filmning samt en elevenkät, även om det ger mera att hålla reda på och kan bli 

svår att sammanfatta.  

 

Slöjdpraktik ur ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 
Olika lärandekategorier 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande som, enligt Dysthe (2000) och Säljö 

(2000), två betydande pedagogiska forskare, innebär att man lägger stor vikt vid just 

samarbete och interaktion för att lärande ska ske, anser vi att slöjden i skolsammanhang blir 

mycket intressant. Vi tänker då på hur vi i vår undersökning liksom Johansson (2002) kunde 

se att eleverna i stor utsträckning interagerade slöjdprocessen med varandra och därmed 

utbytte tankar, erfarenheter och idéer sinsemellan. En interaktion som inte ”bara” var 

vardagligt prat utan istället direkt kan kopplas till ett lärande som rör slöjdprocessen.  

Detta framträder tydligt om man analyserar elevers slöjdaktiviteter utefter de 

lärandekategorier som vi ställt upp under rubriken Teoriramverk och som bygger på 

sammanställning av vad Dysthe och Säljö skriver om just lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Vår indelning av lärandekategorier är att lärandet är formellt och informellt, 

individuellt men framförallt socialt, situerat, distribuerat, medierat.  

 

Lärandet som formellt och informellt  

Säljö (2000) menar att lärande är möjligt i alla typer av verksamheter oavsett om lärandet är 

planerat eller bara sker i vardagen. Vad som framkom i vår undersökning var att i likhet med 

detta antagande kunde vi se att eleverna lärde sig på olika sätt. Dels genom lärarens formella 

lärande, i form utav att han visade på olika tekniker och metoder, men framförallt informellt i 

och med att eleverna utnyttjade sina kompisar för att lära sig nya kunskaper rörande 

slöjdprocessen och för att lösa eventuella problem. Oavsett om eleverna arbetade ensam eller i 

grupp kunde vi se att de var vanligt att de tog hjälp av varandra eller diskuterade sina arbeten 

mellan varandra.    
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Lärandet som socialt 

Att vi framförallt lär av varandra är en viktig utgångspunkt utifrån detta perspektiv. Det är via 

medmänniskor som vi tar del av andras kunskaper och i samarbete med andra som vi kommer 

på nya kunskaper som driver utvecklingen framåt, menar Säljö (2000) och detta håller vi med 

om. Eftersom vi kunde se att elever under slöjdlektionerna verkligen interagerade och 

samarbetade i stor utsträckning, tolkar vi det som att elever under slöjdlektionerna, ges goda 

möjligheter att lära sig saker och att de även lär sig en hel del. I detta sammanhang tycker vi 

också det är intressant att nämna den närmaste utvecklingszonen som Vygotsky (1978) 

beskriver i sin bok. Med detta begrepp, menar han kortfattat, att alla människor med hjälp av 

en mer kompetent person i ens omgivning, kan utvecklas mer, än om man lär isolerat från 

andra människor. Vad vi kunde se i denna undersökning var att eleverna ofta bistod med att 

hjälpa varandra eller kom med olika förslag på lösningar till varandras arbeten. Detta innebär, 

enligt vår mening att, klasskamraterna i sig är en viktig källa som kunskapsbärare, men också 

kunskapsgivare. Det vill säga att den elev som kan mer än den andre, hjälper till att utveckla 

den mindre kompetente kompisens kunskapsnivå. Slöjdläraren är alltså, enligt vår mening, ur 

detta perspektiv intressant nog inte den allena rådande kunskapsgivaren.  

 

Lärandet som situerat 

Det sammanhang i vilket eleverna lär sig är av betydelse för lärandet, enligt Dysthe och Säljö. 

Vi håller med dem i detta och kan konstatera att lärandet i en slöjdsal är unikt i 

skolsammanhang. Inte bara det att slöjdsalen är rik på material, ljud, lukter, färger, maskiner 

och redskap, vilket erbjuder eleverna rika utbud på valmöjligheter i arbetet. De tillåts även 

vanligtvis att fritt röra sig i lokalen, vilket upplevs som ett positivt inslag i läromiljön. Utöver 

detta upplever elever vanligen också att det är roligt med slöjd eftersom man i detta ämne 

tillåts utgå från idéer.     

 

Lärandet som distribuerat 

I och med att lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv antas vara distribuerat, måste man i 

likhet med Säljö, betrakta kunskap som något som finns inbyggt i de redskap som finns i vår 

omgivning. Kunskap är alltså inte bara något som finns inom enskilda individers hjärnor, utan 

kunskapen finns runt omkring oss i alla redskap och hos andra individer vi kommer i kontakt 

med. Det vi kan konstatera, är att det i detta sammanhang visar sig vara vanligt, att eleverna 

antingen vänder sig till läraren eller någon annan klasskamrat för att komma vidare i sin 
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slöjdprocess. Kunskap hämtas även från böcker eller instruktioner av olika slag för att lösa 

olika problem.   

 

Lärandet medieras 

För att ett lärande ska bli möjligt håller vi med Säljö (2000) att lärandet på något sätt 

förmedlas eller överförs till den lärande. Redskap och verktyg blir därför oerhört centrala, 

enligt honom, eftersom de hjälper människor förmedla kunskaper. Vad som i detta 

sammanhang också är viktigt att poängtera är att alla de redskap och verktyg vi omger oss av, 

i sig, bär på en mängd kunskaper. Kunskaper som andra individer tidigare skapat och byggt in 

i redskapen och som senare genom dessa kan utnyttjas och vidareutvecklas av användaren.  

I slöjden tillåts eleverna använda sig av en mängd olika redskap och verktyg, vilket vi anser 

vara värdefullt ur ett läroperspektiv i detta sammanhang. Eleverna får komma i kontakt med 

redskap och verktyg som de till vardags kanske aldrig annars kommer i kontakt med och lära 

sig eller erfarenheter i hur dessa fungerar. Inte att förakta är sedermera betydelsen av de 

praktisk/ teoretiska/ sinnliga kunskaperna som man inom slöjden utvecklar, blir värdefulla i 

en kommande framtid. Inte bara för den som vill bli snickare, utan även för alla som ska 

kunna klara sig i dagens samhälle. 

   Det faktum att eleverna under slöjdlektionerna i stor utsträckning kommunicerade 

slöjdprocessen med varandra, tycker vi var mycket intressant. Kommunikation är, enligt 

Säljö, ytterligare central i ett sociokulturellt perspektiv för att lärande ska ske. Vi kunde se att 

eleverna ofta diskuterade idéer, planerade sina arbeten sinsemellan i vår empiri och drar 

därför slutsatsen att eleverna lär eller att det i alla fall finns rika möjligheter till att lärande 

sker i ämnet.   

      

Förslag på vidare forskning 

Under tiden som vi arbetade med vårt resultat kom det fram information som det skulle vara 

intressant att forska vidare med, anser vi. I enkäten ställde vi frågan om eleverna hjälpt eller 

blivit hjälpta av någon annan under denna lektion. Merparten av eleverna svarade att de inte 

hjälpt någon klasskamrat eller att de blivit hjälpta av någon annan klasskamrat. Trots detta, 

såg vi genom våra observationer och videofilmning att eleverna hjälpte varandra i stor 

utsträckning. Vad beror det på att eleverna inte uppfattar det som hjälp när någon klasskamrat 

hjälper till? Kan det vara så, att eleverna inte uppfattar det som hjälp eller kunskapsberikande, 

när någon annan klasskamrat hjälper till. Alltså att det bara är läraren som står för kunskapen. 
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En annan aspekt var att vi förvånades över att det var så få flickor med i vår undersökning. 

Alltså bara fem flickor, vilket vi tycker är värt att fundera över. Är det bara en slump eller är 

fördelningen överlag så ojämn mellan textilslöjd och trä och metallslöjd? Om inte, kan man ur 

ett könsperspektiv fundera på om det finns faktorer som påverkar den sneda fördelningen?  

 

 

Avslutningsvis 
Sammantaget tycker vi att vårt resultat är intressant ur flera aspekter. För det första innebär 

resultatet att vår egen bild av ämnet förändrats. Tidigare hade vi den förutfattade meningen att 

eleverna under sina slöjdlektioner till stor del samtalade om fritidsintressen eller dylikt och 

alltså inte om själva slöjdprocessen. I dag framstår dock bilden annorlunda för oss. Vi är 

numera övertygade om att det förekommer en rik kommunikation kring elevernas egna 

arbeten och utvecklandet av dessa. Visst visade det sig att eleverna även diskuterade 

fritidsintressen under de lektioner vi undersökte, men ofta kretsade dock samtalen just om 

elevernas slöjdprocesser. För det andra bidrog vårt resultat till att bekräfta Johanssons (2002) 

slutsatser. Den kritiska inställning som vi hade tidigare angående hennes positiva beskrivning 

av slöjdämnet som ett utbrett kommunikativt ämne, där elever i stor utsträckning interagerar 

och samarbetar deras arbeten, har för vår del istället förändrats till en ökad förståelse av 

hennes slutsatser och slöjdens innehåll.  

   Genom att det framkommer i vår egen undersökning, liksom i Johanssons att slöjdaktiviteter 

är kommunikativa och samarbetsinriktade, tycker vi därför, att slöjden har väldigt mycket att 

tillföra kunskapsmässigt som skolämne. Mer än vi tyckte innan, vilket på sätt och vis, för oss, 

gör att ämnet slöjd hamnar i ny dager. I inledningen skrev vi att vi höll med om att skolan ska 

ge elever rika möjligheter att samtala med varandra och ytterligare att skolan skall sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära, enligt Lpo 

94. Slöjden är alltså, som vi ser det, ett ämne i vilket elever i stor utsträckning ges rika 

möjligheter att samtala, där de arbetar i en social gemenskap utifrån egna idéer och utvecklar 

lust att lära. Utöver detta visar det sig att slöjden dessutom inte ”bara” utvecklar kunskaper 

som direkt kan förknippas med praktiskt kunnande utan i stor utsträckning även involverar 

teoretiska kunskaper samt känslor och sinnliga intryck hos eleverna. Detta är viktigt att ta i 

beaktning i och med att det finns en allmän uppfattning att slöjden ses som en motpol till de 

mer teoretiska ämnena som exempelvis matematik, svenska och engelska. 
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I likhet med Marner och Alexandersson, hävdar vi, att slöjden ur ett lärandeperspektiv är ett 

allsidigt kunskapsutvecklande ämne, i motsats till den allmänna uppfattningen. En uppfattning 

som innebär att slöjden, enligt Johansson (2002), beskrivs som en stökig, bullrig och surrig 

miljö. Ett ämne där eleverna visserligen tillåts att fritt röra sig i slöjdsalen, men för en 

oinvigd, kan uppfattas som att eleverna bara far fram och tillbaka. Vidare att det inte finns 

någon ordning och reda i salen. I detta sammanhang är det lätt att förstå att ämnet ofta kan 

uppfattas som ett surrigt och stökigt ämne, i vilka eleverna bara ägnar sig åt att banka och slå 

på saker, men tittar man mer noggrant på vad som verkligen sker och tolkar in elevernas 

aktiviteter ur ett sociokulturellt perspektiv, blir det tydligt att det verkligen sker ett rikt lärande 

under lektionerna.  

   Efter genomförd undersökning tycker vi båda att vi dels vet mer om vad som verkligen 

händer under slöjdlektioner och vad dessa aktiviteter innehåller. Kunskaper som förövrigt 

även gör det lättare att legitimera ämnet inför sig och allmänheten.  
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Bilaga 1: Följebrev 
 
Umeå universitet  Kent Segrén 
Examensarbete, 2007-11-12  Mattias Sundquist 
Följebrev 
 
 

En undersökning av estetiska läroprocesser. 
 
Vi är två studenter som för närvarande utbildar oss till trä och metallslöjdslärare och i vår 
utbildning ingår att skriva ett examensarbete. Eftersom vi båda är intresserade av slöjdämnet 
så har vi valt detta ämne som utgångspunkt för vårt examensarbete. 
Tidigare forskning som rör slöjdämnet är väldigt begränsad. Endast en forskare har undersökt 
vad som verkligen händer under slöjdlektionerna. Alltså vad/ hur elever verkligen gör och vad 
de utvecklar för kunskaper i ämnet. Av den anledningen vill vi därför genomföra en 
undersökning om elevers slöjdprocesser, för att förhoppningsvis kunna bidra med nya viktiga 
kunskaper som rör ämnet slöjd.  
Undersökningen innebär att vi kommer att använda oss av tre olika metoder för att kunna 
samla in ett bra underlag för vårt arbete. Dessa metoder är en elevenkät, observation samt 
filmning av en klassrumssituation.  
Undersökningen kommer att utmynna i en C- uppsats som redovisas inför en opponent. 
Eventuellt kommer uppsatsen i ett senare skede att publiceras på Internet. 
Det filmade materialet kommer vi att kassera direkt efter genomförd utvärderingen.  
 
Elevenkäten, observationen och filmningen som kommer att genomföras är frivillig och 
anonym. 
  
Tack på förhand för Din medverkan 
 
Ansvariga för enkäten: 
 
Kent Segrén  ketsen92@fceduc.umu.se 
Mattias Sundquist                                                          massut03@fceduc.umu.se 

 

 

 

Elevens namn:                    _______________________ 

Förälders underskrift:         _______________________ 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2: Mall för film och observationsanteckningar 
 
Vem      Säger  Gör vad  Annat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3:1(2) Elevenkätens utformning 
 

Elevenkät 
 

Nummer:  ___            

 
Årskurs:                                                  7                8                9 

 

 

Kön:                                                     pojke                          flicka                 

                                                       

 

 

 

1. Tycker du att det är viktigt att få prata med dina klasskamrater under           Ja          Nej 

   slöjdlektionerna? I så fall varför. 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

 

2.  Vad har du pratat om under dagens lektion? Ge några exempel. 

     ______________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

                       

 

3. Har någon klasskamrat hjälpt dig med något under denna lektion?             Ja             Nej 

    Om du svarat ja, beskriv i så fall på vilket sätt du blivit hjälpt.  

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________  

       

 



Bilaga 3:2(2) Fortsättning på enkätens utformning 

 

4. Har du hjälpt någon annan klasskamrat med något under denna lektion?    Ja             Nej                      

Om du svarat ja, beskriv i så fall på vilket sätt du kunnat hjälpa.  

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

 

 5. Hur viktigt är det för dig att ta hjälp av dina klasskamrater? I så fall varför.        

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

6. Har du lärt dig något genom att titta på hur någon annan gjort under denna lektion?  

    I så fall vad.  

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4:1(4) 
 
Resultat av enkät 

 
Fråga 1. Är det viktigt att man får prata under lektionen? Ja/ nej. 
 
Klass: 1.             Årskurs: 9             Antal: 16st      bortfall: 1st på enkäten 
Pojkar: 12st 
Flickor: 3st 
14st svarade ja 1st svarade nej 
Här kunde vi se att de som svarat ja på fråga 1, ansåg att det var viktigt för att man därigenom 
kunde diskutera idéer med varandra. En annan anledning var att elever tycker att det blir 
mycket roligare om man får prata med varandra under lektionen. Ytterligare svarade eleverna 
att de genom samtalen tillåts hjälpa varandra. Dessutom delger man varandra idéer och bidrar 
med tips på arbetsuppgifter. Hur man kan gå tillväga vid en arbetsuppgift, men även vad som 
är mindre lämpligt för ett visst arbete. Man får ta del av vad andra gör. Det framgick också att 
det inte var något hinder att prata med varandra eftersom man trots detta kan arbeta 
individuellt och koncentrerat.  
Om man inte får prata så blir stämningen stel och man börjar tänka på annat/ tappar fokus. 
Dessutom blir det tråkigt  
Den enda elev som svarade nej utvecklade aldrig varför han ansåg att det inte var viktigt. 
 
Klass 2.             Årskurs: 9             Antal: 10st      bortfall: 0 
Pojkar: 8st 
Flickor: 2st 
10st svarade ja 0st svarade nej 
Det blir lättare att arbeta. För att andra kan hjälpa till och säga sin mening. Det är trevligt att 
prata och man kan få idéer när man pratar. Om andra tycker att man kan förbättra den sak man 
håller på med så ska man kunna prata om hur och varför, eller om klasskamraterna har andra 
idéer. Man kan reflektera över vad man gör. Om det är knäpp tyst blir det tråkigt, att prata gör 
lektionen roligare.  
 
Klass 3.             Årskurs: 9             Antal: 10st      bortfall: 0 
Pojkar: 10st 
Flickor: 0st 
9st svarade ja 1st svarade nej 
För att kunna samarbeta och hjälpa varandra. Kunna vara till hjälp. För att annars blir det tyst 
och tråkigt. När man får prata blir det roligare och lättare att arbeta. Om man inte skulle få 
prata blir slöjden tråkig, men bara man inte pratar för mycket. Man kan inspireras av andras 
idéer och utveckla egna idéer. Roligt att kolla vad andra gör, det blir bättre stämning. Annars 
skulle slöjden vara olidlig. Det är kul att vara social  
Den som svarade nej sade att han trivs med att jobba själv, men tycker att det kan vara bra att 
kunna hjälpa kompisar.  
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4:2(4) 
 
Fråga 2. Vad har du pratat om under lektionen? 
 
Klass1. 
Brasilien och Gothia. Filmer. Om allt möjligt, om livet. En förändring av egen cykel, att 
bygga ett överstegringsskydd. Pratat om hur man gör brevknivar. ”Slutburkar, slipteknik och 
ritningar”. Förslag om olika saker som rör slutburkar samt diskuterat bob- bygge. Turbo, 
mopedtillbehör och crossdelar. Saker som har med metall att göra. Pratat om att göra en 
uppfinning. Diskuterat en kamrats ide och gett denne tips om denna.  
 
Klass2. 
Om mitt arbete. Fritid och saker vi håller på med på slöjden. Vi pratade en massa strunt och 
skrattade för att vi hade roligt. Om mitt arbete, prov i skolan och gymnasiet. Datorer och 
fjällen. Jag har pratat om hur jag skall borra ett hål i det jag smider och hur varmt det var.inget 
om slöjd, så det är inte så viktigt. Hur man kan slipa och smida bra. Hur jag kan utveckla mitt 
arbete.  
 
Klass3. 
Om olika TV- program och vad man ska göra efter skolan. Hur man ska göra ett yxblad, om 
hur man raspar skaftet på yxan och hur man tände äschan. Hur man ska fila och vad Ante ska 
ha sitt brännbollsträd till. Frågat en kamrat om hjälp eftersom han gjorde samma sak, i övrigt 
bara pratat strunt. Svurit åt svarven. Allt. Inte mycket. Kom inte ihåg.  
 
Fråga 3. Har någon klasskamrat hjälpt dig under denna lektion? 
 
Klass1. 
7st svarade ja  8st svarade nej 
De som svarade ja, skrev att de blivet hjälpt med idéer som rör deras arbete. Förslag på 
tillvägagångssätt. Blivit hjälpt med överstegringsskydd till cykel. Fick hjälp med filteknik. 
Fick hjälp med att mäta. Hjälp med att tälja.  
Eleverna som svarade nej, lämnade frågan utan kommentarer. 
 
Klass2. 
1st svarade ja  9st svarade nej 
Min kompis lärde mig hur jag skulle skära i trä. 
I övrigt saknades kommentarer av de resterande eleverna.  
 
Klass3. 
3st svarade ja  7st svarade nej 
Jag fick tips om hur jag skulle fila(4). Jag behövde tips på hur jag skulle såga en metallsak(6). 
Vad jag skulle göra för sak(1).  
I övrigt saknades kommentarer av de resterande eleverna.  
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4:3(4) 
 
Fråga 4. Har du hjälpt någon under denna lektion? 
 
Klass1. 
7st svarade ja  8st svarade nej 
De som svarade ja, att hon hjälpte en kamrat med en ritning till en ljusstake. Hjälpte en 
kompis att tälja sin sked. Med idéer. Med att fästa fast nummerlappen. Kom med exempel på 
hur man kan bygga ett överstegringsskydd. Att mäta ut rätt längd på järnstång.  
Den enda som utvecklade sig rörande nej- frågan sade att hon hellre ville arbeta självständigt.  
 
Klass2. 
1st svarade ja  9st svarade nej 
Jag har sporrat en kompis att bli klar med sin sak.  
I övrigt saknades kommentarer av de resterande eleverna. 
 
Klass3. 
6st svarade ja  4st svarade nej 
Har hjälpt en med att tala om hur man putsar så att repor försvinner. Vi var tre som polerade 
tillsammans vid samma tillfälle. Med att spänna fast en kompis grej. Startat svarven. Svarade 
på frågan hur man skulle få sin produkt blank. Hjälpte till med att böja ett yxblad och hur man 
ska böja det. Sen även hur han skulle såga och spänna fast den 
I övrigt saknades kommentarer av de resterande eleverna. 
 
Fråga 5. Hur viktigt är det för dig att hjälpa dina klasskamrater? 
 
Klass1. 
Det är viktigt att dela med sig av kunskaper. Läraren kanske är upptagen med att hjälpa någon 
annan och då kan någon annan vara till hjälp. Viktigt, ifall man inte vet hur man ska göra och 
ens kamrat gör samma sak. Kan vara bra med någon som kan hålla i saker. Bra för man får 
tips och förslag på bättre metoder. Viktigt för att läraren måste kunna hjälpa andra. Andra 
elever kan mer än jag och de kan i dessa fall hjälpa mig, vilket är viktigt. 
Det är inte så viktigt just i slöjd, det finns ju lärare. Vet ej. Men man kan ju rådgöra med 
varandra och det är ju bra.  
 
Klass2. 
Bra att ta del av andras idéer och att inte ha fasta platser. När läraren är upptagen är det 
viktigt. Viktigt att dela kunskaper med varandra och då blir det även roligare. Ifall andra gör 
liknande saker så är det bra att höra hur de gjort. Ibland, när klasskompisarna kan mer än jag.   
Det är inte viktigt säger två elev. 
 
Klass3. 
När läraren är upptagen är det bra. Det är alltid bra med de som kan hjälpa, det är ju 
uppenbart. Om andra kan bidra med tips är det viktigt. Det är bra om arbetet kan bli bättre och 
man utvecklas mer.  
Det är inte viktigt säger två elev. 
 
 
 
 



Bilaga 4:4(4) 
 
Fråga 6. Har du lärt dig något genom att titta på hur någon annan gjort under lektionen?  
 
Klass1. 
Att tälja. Hur jag skulle fila. Ritat. Kanske, man kan ju få inspiration av andra.  Ja det har jag 
säkert men jag kan inte komma på något.  
Vet inte. Nej, inte den här lektionen. Nej. Nej. Nej.  
 
Klass2. 
Jag tror att jag lär mig genom att titta på min bordsgranne som gör en låda. Ja, att det går 
snabbare med maskin än med fil. Hur en kompis arbetade med sin smidessak. Hur man ska 
karva i trä, att det är viktigt att tänka på fiberriktningen.  
Nej. Nej. Tror inte det. Nej. Har varit upptagen med mitt eget. Har bara slipat själv.  
 
Klass3. 
Vilken ordning man ska slipa en ring så att den blir så slät som möjligt. Hur man ska smida ett 
yxskaft. Jag har bytt till en bättre arbetsmetod efter att ha tittat på en kompis.   
Nej, tror inte det. Nej. Näpp. Inte idag. Nej. 
 
 


