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Sammanfattning 
Jag har i det här arbetet inriktat mig på att fördjupa mina kunskaper i metodik inom trä- och 

metallslöjden genom att studera sociokulturella aspekter på lärande. Min uppsats är 

genomförd som litteraturstudie med en kompletterande enkät undersökning. Syftet med detta 

examensarbete är studera hur tankar om sociokulturellt lärande går att införliva i trä- och 

metallslöjden. De frågeställningar som jag har arbetat med är dessa: Vad kännetecknar 

sociokulturellt lärande? Kan sociokulturellt lärande sammanföras med traditionellt 

hantverksarbete? Vad talar för och emot ett ökat inslag av sociokulturellt lärande inom trä- 

och metall slöjden? I hur stor utsträckning bedrivs trä- och metallslöjden sociokulturellt idag? 

Resultaten visar att kärnan i sociokulturellt tänkande är språkets och kommunikationens 

betydelse för lärande. Sociokulturella tankar skulle utan vidare gå att införliva inom slöjden, 

och det finns tydliga drag av sociokulturella teorier i skolans traditionella slöjdundervisning. 

Det har inte framkommit några fakta som talar emot ett ökat sociokulturellt inslag. 

 

Nyckelord: slöjdmetodik, slöjddidaktik, kommunikation. 
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Inledning   
Under mina VFU-perioder har det många gånger slagit mig hur lite slöjdämnet har förändrats 

sedan min egen tid på högstadiet. När vi under utbildningens gång har läst och funderat om 

utbildning och lärande har jag bara i undantagsfall stött på tankar och texter som jag kunnat 

koppla till den undervisning jag tagit del av ”på fältet”. Det traditionella hantverkstänkandet, 

där var och en arbetar självständigt från början till slut med sitt eget alster, är enligt min 

erfarenhet den alltigenom härskande arbetsmetoden. Det tycks som om man inom trä- och 

metallslöjden anser sig ha hittat den optimala arbetsmetoden för länge sedan och ogärna gör 

avsteg från denna. Jag tror att det är viktigt att skolan förändras i takt med det övriga 

samhället. Att lärande av och tillsammans med andra är effektivt har många andra ämnen 

sedan länge accepterat som en sanning, men det tycks gå trögt för dessa tankar att få fäste 

inom slöjden. Min ambition med detta arbete är att utveckla mig själv och mina kunskaper 

om lärande inom slöjden inför min kommande yrkesutövning genom att undersöka om de 

tankar om sociokulturellt lärande som vi kommit i kontakt med under utbildningens allmänna 

utbildningsområde går att tillämpa inom trä- och metallslöjden och i så fall hur. 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo –94) 

kan man på flera ställen läsa att skolan ska verka för att eleverna lär sig att tillsammans med 

andra diskutera och formulera antaganden för att lösa problem. Men även att skolan ska 

sträva efter att ge en levande social gemenskap som skapar trygghet och en vilja och lust till 

lärande (Skolverket, 1994: 6ff). Dessa tankar ligger väl i linje med vad Dyste skriver om 

sociokulturellt lärande. Hon menar att kunskap konstrueras i samarbete med andra och inte 

primärt genom individuellt arbete. Samarbete med andra betraktas som helt avgörande för att 

lärande ska kunna ske och inte bara som ett positivt inslag i undervisningen (Dyste 2003: 41). 

 

I den del av Kursplanen för grundskolan som behandlar slöjd, är det svårare att spåra dessa 

tankar. Orden tillsammans, samarbete och diskutera lyser helt med sin frånvaro. Därmed inte 

sagt att man inte skulle kunna tolka in denna typ av lärande i Mål att sträva mot där det sägs 

att eleverna ska utveckla sin förmåga att reflektera samt att eleverna ska utveckla förmågan 

att göra och motivera personliga ställningstaganden (Skolverket 2000). Det tycks alltså som 

om Lpo-94 är positivt inställd till sociokulturellt lärande medan Kursplanen intar en mer 

avvaktande men inte avvisande inställning. 
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Syfte 
Genom mitt examensarbete vill jag lära mig mer om sociokulturellt lärande och hur 

sociokulturellt lärande kan införlivas inom trä- och metallslöjden.  

 

Mina frågeställningar: 

- Vad kännetecknar sociokulturellt lärande? 

- Kan sociokulturellt lärande sammanföras med traditionellt hantverksarbete? 

- Vad talar för och emot ett ökat inslag av sociokulturellt lärande inom trä- och 

metallslöjden? 

- I hur stor utsträckning bedrivs trä- och metallslöjden sociokulturellt idag?  
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Metod 
För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av litteraturstudier och en 

enkätundersökning. 

 

Urval 
Enkätundersökningen delades ut till 60 elever fördelade på fyra klasser i årskurs nio. Jag 

delade ut den till klasserna tillsammans med ett följebrev i slutet av lektionerna i trä- och 

metallslöjd. I anslutning till det informerades eleverna muntligt om att deltagande var 

frivilligt och anonymt. Undersökningen är utförd på två olika högstadieskolor i Umeå 

kommun. För enkelhetens skull valde jag de två skolor som jag under min utbildning 

praktiserat på och där jag av den anledningen hade goda kontakter med elevernas lärare. 

Undersökningen utfördes bland niondeklassare därför att de flesta elever där hunnit fylla 

femton år och föräldrars godkännande då inte behövs. Urvalet gjordes genom stickprov bland 

mina före detta handledares elever från årskurs nio. För att bestämma i vilka klasser enkäten 

skulle delas ut gjorde jag ett slumpmässigt urval genom att på lappar skriva vilka klasser som 

fanns att tillgå och sedan dra fyra av dessa (Eilertsson 1996: 19). Resultatet av enkäten är 

sammanställt till diagram som redovisas i resultatdelen.  

 

Alla tillfrågade elever valde att fylla i enkäten. Detta gör att det externa bortfallet var noll. 

Fem enkäter fylldes i på sätt som gjorde att de inte kunde användas, vissa frågor besvarades 

inte medan andra besvarades med mer än ett svarsalternativ. Detta bortfall uppgick till 8,33 

% och är i resultatdelen avrundat till 8 %.   

 

Datainsamlingsmetoder 
Med hjälp av Olga Dysthes bok Dialog, samspel och lärande samt Roger Sälgös Lärande i 

praktiken har jag försökt definiera området och på det sättet besvara min första fråga om 

sociokulturellt lärande passar inom trä- och metallslöjden. 

 

Elisabeth Jernströms avhandling som beskriver hur traditionellt hantverkskunnande mellan 

mästare och lärling går till i en hattverkstad har använts för att besvara min andra fråga.   
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Marléne Johanssons bok Slöjdpraktik i skolan behandlar hur slöjdundervisning i grundskolan 

går till genom att synliggöra de aktiviteter som äger rum i slöjdsalen. Den bidrar på det sättet 

med aspekter som berör fråga ett, tre och fyra 

 

Frågorna i enkäten formulerades utifrån Dysthes och Sälgös rön om hur sociokulturellt 

lärande går till. Resultatet ligger till grund för att besvara min fjärde fråga - I hur stor 

utsträckning bedrivs trä- och metallslöjden idag enligt sociokulturella principer.   

 

Procedur 
Efter att per telefon ha kontaktat lärarna vars elever skulle ingå i enkätundersökningen åkte 

jag själv ut till de berörda skolarna. Enkäten delade jag ut i slutet av lektionerna tillsammans 

med ett följebrev, se bilaga. Jag informerade om att deltagandet var både anonymt och 

frivilligt. För att minimera bortfallet instruerade jag samtidigt eleverna muntligen om hur 

frågorna skulle besvaras. Jag väntade sedan medan de besvarade frågorna och samlade 

därefter in svaren. Sammanställningen av materialet har jag gjort manuellt, analysen har skett 

genom databearbetning med diagram i Microsoft Excel. 
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Kort historik 
De sociokulturella tankar som på senare år fått ett allt starkare genomslag i skolan kan 

historiskt härledas från den amerikanska resultatinriktade traditionen hos Dewey och Mead 

samt den kulturhistoriska traditionen hos Vygotskij, Luria och Leontjev (Dysthe 2003: 30). 

Jag kommer nedan att kort presentera Deweys och Vygotskijs syn på kommunikation och 

lärande. 

 

John Deweys (1859–1952) omfattande forskning har sina rötter i de problem som det 

amerikanska utbildningssystemet ställdes inför i början av 1900-talet. Många 

invandrargrupper hade svårt att hitta kulturellt fäste i sitt nya hemland vilket ledde till 

brytningar med traditionella tankar om uppfostring. Utbildningsväsendet behövde inte bara 

förmedla kunskaper, utan måste också socialisera eleverna in i en ny kultur (Dewey 2004: 

11).  

Deweys tankar har varit en stor källa till kunskap för dem som varit missnöjda med 

traditionell pedagogisk teori och praktik. Han hävdade att kunskap primärt skapas genom ett 

deltagande i praktiska inlärningsaktiviteter och genom samverkan med andra människor. Han 

menade också att situationen för lärandet är betydelsefull och att kunskap alltid är inflätad i 

ett samhälleligt sammanhang. Därför bör skolan i första hand fungera som en social 

institution. Dewey pekade hela tiden på kommunikationens betydelse för lärandet med 

språket i centrum. Han menade att språket visserligen var ett uttryck för tankar och logik men 

att det i mycket högre utsträckning borde användas av skolan som ett socialt instrument med 

vilket barnen kan ta del av andras åsikter och idéer.  Dewey kritiserade skolan för att den 

serverade eleverna lösryckta kunskaper vars sammanhang inte utgick från barnens egna 

erfarenheter. Resultatet av att barnets arbete till stor del blir förberedelser mot något som 

ligger i en avlägsen framtid blir ett ineffektivt lärande. Livet i gruppen med utgångspunkt i 

barnets vardag bör vara en ledstjärna i skolans arbete (Dewey 2004: 46-52). 

 

Den ryske psykologen och läraren Lev Vygotskij (1896-1934) visade i sitt författarskap på 

sätt att sammanföra de amerikanska tankarna om kontext med ryska rön om hur viktiga 

psykologiska funktioner är historiska till sin natur och sociala till sin uppkomst. Han 

intresserade sig särskilt för det sätt på vilket språket förmedlar vår uppfattning om världen till 

oss men även kopplingen mellan språk och tänkande. Vygotskij menar att språkets främsta 

uppgift är kommunikation och ett medel för social interaktion. Han skiljer på språkets yttre 
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sida, kommunikation med andra, och det tänkande resonemang som pågår inom individen 

(Vygotskij 1999: 414ff). Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen beskriver 

elevers möte med teoretiska vetenskapliga begrepp och vardagstänkande samt lärarens roll att 

utmana och utveckla elevens tänkande (Vygotskij 1999: 252ff). 
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Litteraturgenomgång 
Ur Olga Dysthes bok, Dialog, samspel och lärande 
När man talar om sociokulturellt lärande måste man komma ihåg att det inte existerar en 

uttalad sociokulturell inlärningsteori, utan att olika forskare representerar olika riktningar och 

olika betoningar. Vilken grundsyn man än har på lärande är motivation och engagemang 

avgörande. Det sociokulturella perspektivet visar tydligt att elevernas vilja att lära beror av 

deras upplevelse av meningsfullhet, vilken i sin tur beror av huruvida kunskap anses vara 

betydelsefull i de sociala sammanhang som eleven ingår i, både i och utanför skolan (Dysthe 

2003: 39). Lärarens utmaning blir därför att skapa ett klassrumsklimat i vilket lärande 

värdesätts av alla, inte bara av läraren själv. Sociokulturella perspektiv betonar framför allt att 

kunskap konstrueras genom samarbete med andra i ett specifikt sammanhang och inte primärt 

genom enskilt arbete. Det innebär att interaktion och samarbete anses vara helt avgörande för 

att lärande ska kunna ske, och inte bara ett sätt att variera skolans arbetsformer. Att eleverna 

deltar i sociala sammanhang för lärande är därför det primära. Dysthe ser språk och 

kommunikation inte bara som hjälpmedel för lärande utan som själva grundvillkoren för att 

lärande ska kunna ske. Man kan i detta sammanhang urskilja sex viktiga aspekter på den 

sociokulturella synen på lärande: 

 

- Lärande är situerat i specifika fysiska och sociala sammanhang. Med detta avses den 

situation och den inramning i vilket lärande sker. Perspektivet fokuserar på att 

lärandet inte bara påverkas av den kontext i vilket lärandet sker utan att situationen i 

sig utgör en viktig del av det som lärs. 

- Lärande är i huvudsak socialt. Den roll som personer i elevens närhet spelar går 

längre än att ge stimulans och uppmuntran. Hur samspelet med andra fungerar både i 

skolan och utanför är helt avgörande både för vad och hur eleven lär. Det är genom 

samverkan som individen finner nya samband, begrepp och teorier som hon gör till 

sina egna.  

- Lärande är distribuerat. Kunskapen är uppdelad bland individerna i en grupp. Alla 

förstår problem lite olika och är skickliga på olika saker som är nödvändiga för att 

skapa helhetsförståelse. Samverkan i social gemenskap kan därför bidra till att öka 

gruppens totala kunnande. 

- Lärande är medierat. Lärandet förmedlas via fysiska och mentala redskap. I skolan 

görs detta med hjälp av olika redskap, till exempel böcker, film, anteckningsböcker 

 9



och datorer. Inom sociokulturellt tänkande anser man att det i särklass viktigaste 

redskapet är språket. 

- Språket är grundläggande i läroprocesserna. I ett sociokulturellt perspektiv anses 

kommunikation vara förutsättningen för människans utveckling och lärande. Språk 

och kommunikation anses vara grundvillkoret för att lärande ska kunna ske. 

- Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. Med det menas att man i en grupp blir 

starkare efterhand. Medlemmarna tar först perifer roll för att successivt delta 

fullvärdigt. Detta gör att lärandets fokus flyttas från individen till gruppen och det 

deltagande som sker där (Dysthe 2003: 8-48).   

 

Individuellt/socialt lärande 

Vygotskijs idé om ”den närmaste utvecklingszonen” ligger till grund för tankarna om socialt 

förmedlat individuellt lärande. Den fokuserar på den möjlighet till utveckling som eleven kan 

nå på egen hand och vad hon kan klara av med stöd av kamrater eller läraren. Teorin 

innehåller sociala hjälpmedel med vilka eleven får stöd att öka sin kunskap. Hon får hjälp 

med problemlösning och vägledning men även med uppmuntran och återkoppling. Lärarens 

roll för effektiv inlärning inriktas främst mot att ge snabb återkoppling, personlig och 

situationsanpassad vägledning men även mot att få eleven att reflektera, förklara och förstå 

lösningar snarare än att presentera färdiga svar. Det råder idag stor enighet bland forskare om 

att den här typen av lärande är effektivare än individuellt lärande (Dysthe 2003: 51). 

 

Andra forskare anser trots att de håller med om fördelarna med sociokulturellt lärande att det 

vore olyckligt att helt förkasta begreppet individuellt lärande. Man frågar sig i vilken 

utsträckning och på vilket sätt kontext och social interaktion inverkar på lärande samt hur 

individuellt och socialt lärande förhåller sig till varandra. Slutsatsen blir att individuella och 

sociala inlärningsformer kan samverka och förstärka varandra, exempelvis genom att läraren 

medvetet skapar inlärningssituationer som knyter samman dialog med individuellt lärande 

(Dysthe 2003: 53).        

 

Ur Roger Sälgös bok, Lärande i praktiken 
Ett av författarens grundantaganden är att sättet på vilket människor tillgodogör sig ny 

kunskap aldrig kan reduceras till en fråga om enbart teknik eller metod. Lärande kan inte 

heller på ett enkelt sätt kopplas till bestämda aktiviteter som skola och undervisning utan är 
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ett möjligt resultat av all mänsklig kontakt. Sälgö menar att lärande handlar om vad 

individerna tar med sig från sociala situationer och använder i framtiden (Sälgö 2000: 13f).   

 

Strävar man efter att klart och tydligt definiera vad som menas med att lära kommer man 

sannolikt att misslyckas. Olika teoretiska inriktningar, psykologiska och pedagogiska teorier 

innehåller vitt skilda åsikter om vad lärande är och hur det ska uppfattas. Det sociokulturella 

perspektivet inriktar sig på att studera hur individer och grupper skapar och utnyttjar fysiska 

och kognitiva tillgångar. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser kan 

skapas mellan individer och det är genom kommunikation som de förs vidare. Detta innebär 

att man för att studera vad som kallas lärande i ett sociokulturellt perspektiv behöver titta 

närmare på tre olika, men trots det samverkande företeelser. 

 

- Utveckling och användning av intellektuella redskap. 

- Utveckling och användning av fysiska redskap eller verktyg. 

- Kommunikation samt olika sätt och former för samarbete som människor har 

utvecklat (Sälgö 2000: 18-23).  

 

Med den första punkten avses framförallt språklig utveckling. Sälgö menar att en 

grundläggande förutsättning för att vi ska kunna ta till oss information och lagra nya 

kunskaper är att vi kan beskriva och kategorisera nya erfarenheter och upplevelser. Språket 

ger oss unika möjligheter att förklara begrepp såsom färg, form, likheter, skillnader och 

skeenden på ett för individen begripligt sätt. Språket ger oss också möjlighet att dela våra 

erfarenheter med andra. Ju mer nyanserat vi kan uttrycka oss, desto bättre blir vi förstådda. 

Detta gör att vårt lärande inte är begränsat till de erfarenheter som vi gör på egen hand, vårt 

högst personliga sätt att se och förstå omvärlden. Vi kan fråga efter andras åsikter och vi 

byter och lånar ständigt information mellan varandra. Detta leder till att vi hela tiden 

formulerar, ifrågasätter och förmedlar kunskap mellan varandra. Att utveckla resonemang om 

omvärlden är ett av de mest tydliga sätt på vilket vi samlar kunskaper och erfarenheter och på 

det sättet omskapar vi vår verklighet (Sälgö 2000: 34f). 

 

En av människans viktigaste egenskaper i termer av lärande är att hon använder och utvecklar 

språkliga och fysiska redskap. Hur vi använder och samspelar med dessa är centralt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Olika typer av fysiska hjälpmedel har blivit allt 

viktigare för att klara våra arbetsuppgifter och lösa problem. Vårt moderna samhälle ställer 
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allt högre krav på att vi ska kunna ha kontroll över en stor mängd information. Bara tanken 

på att vi skulle behöva memorera allt vi hanterar dagligdags känns absurd. Genom samspel 

med teknik, allt från blyertspenna till dator, får vi möjlighet att ta kontroll över en stor mängd 

information.  Om vi vill försöka förstå hur människor lär och bemästrar nya situationer kan vi 

inte bortse från vårt samspel med de fysiska redskap som omger oss i vår vardag. Med hjälp 

av dem kan vi lösa problem och behärska sociala sammanhang på ett sätt som annars vore 

omöjligt. Det vanligaste inom forskningen är att koncentrera sig på att förstå det tänkande 

och lärande som sker inom individen. Dessa tankar riskerar att helt skjuta över målet när det 

gäller samspelet mellan föremål och andra människor. Det sociokulturella perspektivet 

försöker att inkludera alla resurser som vår kulturella utveckling ställt till vårt förfogande. Ett 

genomgående antagande vad gäller kunskap och lärande är att den uppdelning i teori och 

praktik, och språk och handling som skolan ofta utgår från inte verkar hållbar vid en närmare 

analys. Mänskliga gärningar är oftast en kombination av teoretiska antaganden och praktisk 

handling. Den som vill utföra en praktisk handling måste börja med att skaffa sig 

information, till exempel genom att läsa instruktioner, söka information i böcker eller 

Internet, diskutera arbetsgång med vänner, lärare eller familj. Under arbetets gång kommer 

man sedan att behöva ifrågasätta och eventuellt revidera sina handlingar, samt diskutera för 

att lösa eventuella problem. I ett sociokulturellt perspektiv är det tydligt att fysiska liksom 

intellektuella/språkliga redskap förmedlar verkligheten till människor i deras vardagliga liv 

på ett integrerat sätt. Skulle man välja att studera människors lärande utan dessa redskap 

skulle resultatet bli tämligen ointressant. Principen att lärande förmedlas, medieras, med hjälp 

av både fysiska och intellektuella redskap är mycket centralt inom sociokulturellt tänkande. 

Mediering innebär att vårt tänkande är starkt påverkat av vår kultur och de redskap som 

förekommer i det samhälle vi lever i. Men mediering sker inte bara på detta sätt utan det 

viktigaste redskapet vi förfogar över är de resurser som finns i vårt språk (Sälgö 2000: 74-

81).  

 

Mänskligt lärande är till stor del beroende av situation och samband. Vi lär oss att fungera 

och agera tillsammans i sociala sammanhang. Under vår uppväxt socialiseras vi in i reglerna 

för kommunikation och utvecklar förmågor, färdigheter och kunskaper som gör att vi kan 

fungera och kommunicera tillsammans med andra. Människor utvecklar sina kommunikativa 

förmågor genom att delta och agera i samspel med andra. Sätten att resonera och tolka 

omvärlden på som vi möter i dessa samtal tar vi till oss och använder som en resurs i framtida 

situationer. Olika sätt att tala, lösa problem och resonera som vi möter i vår vardag tar vi över 
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och använder själva. Individens sätt att tänka blir i sociokulturell aspekt former av 

kommunikation som hon tagit del av och senare använder som en kunskapsbas. Våra tankar 

och idéer men även vårt sätt att hantera vardagliga situationer har ett tydligt socialt ursprung. 

Detta gör att vi som individer är intimt ihopkopplade med vår omgivning. Tänkande hos en 

människa kan liknas vid ett inre samtal som sker med hjälp av språkliga redskap men inom 

personen ifråga. Länken mellan kommunikation och tänkande är alltså i ett sociokulturellt 

perspektiv språket. Ju mer utvecklat och nyanserat, desto bättre kan individen fungera, både 

ensam och i sociala sammanhang. Samtidigt måste man betona att tänkande och språklig 

kommunikation inte är identiska. Det vi säger är ingen kopia av vad vi tänker och det vi 

tänker kommer inte alltid fram i det vi säger. När man tänker igenom ett problem kan det 

verka glasklart men när man ska förklara för någon annan upptäcker man att det inte var lika 

enkelt som man trodde. För att en förklaring ska bli begriplig tvingas man ofta att öva sig på 

att finna rätt språkliga förklaringar för samband på ett mer precist sätt (Sälgö 2000: 104ff).    

 

Ur Marléne Johanssons bok, Slöjdpraktik i skolan 
Johanssons avhandling syftar till att belysa, analysera och beskriva slöjdundervisning i 

grundskolan genom att synliggöra de aktiviteter som äger rum i slöjdsalen. Hon vill på detta 

sätt ”öppna dörren till slöjdsalen” och uppmärksamma de handlingar som förekommer där. 

 

Resultatet av studien visar att slöjdarbete inte är ett utpräglat ensamarbete utan att 

arbetsprocessen i stor utsträckning präglas av interaktion med andra och med omgivningen. 

Johansson anser sig med hjälp av sin dokumentation kunna dra ett antal övergripande 

slutsatser om skolslöjdens natur.  

 

Slöjdverksamhet karakteriseras av att det förekommer en omfattande språklig och icke-verbal 

kommunikation både mellan elever och mellan lärare och elev. Slöjd kan därför sägas vara ett 

utpräglat kommunikativt ämne. Eleverna löser i hög utsträckning sina problem genom social 

interaktion, trots att de alla arbetar med sina egna alster. En tät interaktion förekommer 

mellan elever och lärare under arbetets gång. Elever är delaktiga och deltar i slöjdandet 

utifrån sina egna och andras kunskaper och erfarenheter. Arbetet i slöjdsalen utvecklas i 

samspel mellan elever, lärare, situation, och omgivning både i skolan men även utanför och 

mellan lektionstillfällena. Inspirationen till slöjdprojekten utgår i hög utsträckning från 

elevens vardagliga behov. Eleverna pratar, betraktar och visar varandra när de växlar mellan 
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att vara den som hjälper, till den som får hjälp. Johansson hävdar att undervisningen på detta 

sätt i hög grad formas av elevernas sociala samspel (Johansson 2002: 117f). De moment som 

innehöll formande av material var tätt sammanbundna med intellektuella och sociala 

handlingar som innebar att man läste, mätte och gjorde ritningar inom ramen för ett socialt 

system. Tillsammans med andra elever och läraren förs under arbetets gång abstrakta 

resonemang och ställningstaganden om bland annat färg, form och funktion (Johansson 2000: 

210f). 

 

Arbetet i slöjdsalen kännetecknas av att arbetsredskap, verktyg och maskiner fungerar som 

hjälpmedel men även som stöd för tanken när eleverna arbetar. Verktyg och maskiner 

fungerar som hjälpmedel för att lösa problem och möjliggör bearbetning av materialet. Detta 

gör att arbete som annars varit väldigt tidsödande eller till och med omöjligt kan utföras. 

Undersökningen visar att eleverna upptäcker kunskaper som finns inbyggda i verktyg och 

arbetsredskap under arbetets gång. Vid användning av olika redskap samspelar läraren med 

eleverna och genom stöd och överinseende. Slöjdaktiviteterna hålls på många sätt samman av 

verktyg och andra hjälpmedel. Eleverna kommunicerar genom dem när de hjälper varandra 

och delger varandra sina erfarenheter. Genom att eleverna agerar tillsammans under arbetets 

gång med slöjdens olika redskap skapar de lärandesituationer som reproduceras, formas, och 

nyskapas av dem som deltar och av omgivningen (Johansson 2002: 142). 

 

Skisser, bilder, ritningar och arbetsbeskrivningar fungerar som stöd för tankar och 

resonemang runt slöjdprodukten. Utöver skriven text fungerar skisser, ritningar och bilder 

även som visuella hjälpmedel under slöjdarbetet. Instruktionerna skapar en länk mellan 

eleverna och de verktyg som behövs för att färdigställa deras produkter. Genom elevernas 

delaktighet omsätts texter och bilder genom tolkning och diskussion till praktiska handlingar 

men då de tolkas på olika sätt får de olika mening för eleverna, beroende av situation och 

sammanhang. Skisser, bilder, ritningar och instruktioner innehåller många gånger ganska 

komplex information. Under slöjdarbetet används de som redskap att resonera och agera runt 

ensam och tillsammans med andra. På lektionerna tillverkar och använder eleverna skisser för 

att planera sitt kommande arbete. Dessa måste många gånger revideras och utvecklas under 

arbetets gång då nya okända faktorer, som till exempel verktygens och materialens 

begränsningar, blir tydliga för eleven. Slöjdarbetet innehåller på detta sätt en inskolning av 

text- och bildtolkning där eleverna övar sitt abstrakta tänkande genom att se relationer mellan 
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ett tänkt föremål och en förebild. Detta moment leder ofta till intensiva diskussioner om hur 

problem ska lösas mellan de inblandade eleverna (Johansson 2002: 169f). 

 

I mötet mellan eleven och materialet ges många tillfällen till estetiska överväganden och 

emotionella upplevelser. Runt utseendemässiga överväganden resonerar lärare och berörda 

elever utifrån sina respektive erfarenheter och situation. Dessa beslut kan ibland uppta en stor 

del av tiden i slöjden. När eleverna bearbetar materialet till sina alster finns ofta inga givna 

lösningar, nya beslut tas när man upplever att förutsättningarna ändrats så mycket att 

situationen kräver det. Detta leder även till att eleverna lär sig att reflektera över och värdera 

sitt eget arbete. De tankar eleverna får under sitt arbete omsätts i handling och bidrar till 

reflektion (Johansson 2000: 203). 

 

De samtal som förs mellan elever och lärare ter sig ur en pedagogisk synpunkt inte speciellt 

avancerade. De olika lärarna ger i stor utsträckning instruktioner som eleven sedan följer. Det 

hör till undantagen att samtalen utvecklas till dialoger och resonemang som fördjupar 

elevernas förståelse av vad de håller på med. Undersökningen ger bilden av att läraren ofta 

leder eleven genom många moment utan att eleven själv reflekterar över vad nästa 

arbetsmoment är och hur det ska utföras. Johansson kopplar detta till synen på lärande. Vad 

är syftet med slöjdarbetet? Är det tillverkningen som sådan som satts i första rummet eller 

strävar man efter en vidare förståelse av varför man gör eller inte gör på ett speciellt sätt? 

Samtalen mellan lärare och elev har alla möjligheter att utveckla och utmana elevens 

förståelse och förmåga till problemlösning. En till synes outnyttjad resurs är det faktum att 

elever gärna lär av varandra. Förståelsen fördjupas ofta när eleven gör sammanhang och 

lösningar klart för sig själv genom att samtala och visa sina kamrater. Problem i form av 

begränsad handledningstid i allt större slöjdgrupper kan till viss del förklara problematiken. 

Trots detta borde man kunna utveckla det sätt på vilket dialogen sker på inom slöjden 

(Johansson 2000: 219f).  

 

Ur Elisabeth Jernströms bok, Lärande under samma hatt 
I Jernströms avhandling beskrivs hur lärande av traditionell hantverkskunskap sker i 

relationen mellan mästare och lärling. Den allmänna bilden av hur lärande går till i situationer 

som avser lärlingar och mästare är att det främst sker genom observation och imitation. 

Jernberg visar med sin undersökning att kunskap inte enbart skapas på detta sätt utan att 
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lärandet i hög grad handlar om ett aktivt deltagande i en praktik. Lärlingen förväntas ta till sig 

den kultur som finns i praktiken och blir på så sätt absorberad av densamma (Jernström 2000: 

149f).  

 

I den undervisning som studerats händer det aldrig att läraren bara föreläser, och situationer 

där han bara använder verbalt språk är sällsynta. Mästaren både förklarar och visar fysiskt hur 

eleven ska gå tillväga för att klara det förestående momentet (Jernberg 2000: 105). Lärlingen 

omvandlar mästarens ord till sina egna och hon omvandlar även hans handlingar till sitt eget 

sätt att handla när hon utforskar och experimenterar. Problemlösning förutsätter ett aktivt 

tänkande och talar därför emot att lärandet skulle handla om imitation. För att kunna hitta sitt 

eget sätt att handla på är observation viktig. Den tränar eleven i att läsa av vad läraren 

försöker förmedla men även i att avkoda hur ett moment ska utföras. När man gjort det kan 

man klara av att göra det själv (Jernström 2000: 152). Men det räcker inte med att eleven 

observerat, frågat, lyssnat och själv prövat på. Det är bara en början till att verkligen lära sig. 

Vad som krävs är tid att få göra om samma sak flera gånger på olika sätt för att verkligen 

göra kunskapen till sin egen. I detta sammanhang är det viktigt med en trygg, uppmuntrande 

och tillåtande miljö (Jernström 2000: 96). Under läroprocessens gång reflekterar lärlingen 

hela tiden över sina egna handlingar: hur ska jag göra, varför och vilka verktyg hjälper mig 

bäst?  I detta sammanhang spelar samspelet mellan eleven och de verktyg hon förväntas 

behärska en stor roll (Jernström 2000: 150 

 

Undersökningen visar att det i undervisningssituationerna sker ett lärande som sällan eller 

aldrig är enkelriktat. Både lärare och elev lär sig i ett komplext samspel när de interagerar. De 

är båda två sociala aktörer i lärandesituationen och lärandet blir en tydlig dubbelriktad 

process. Vid de tillfällen där det finns två lärlingar på plats blir lärandets båda sidor tydliga. 

De inblandade både visar varandra hur problem kan lösas och lär av varandras framgångar 

och misstag (Jernström 2000: 104f). 

 

En balansgång som både lärare och elev är involverade i är när eleven ska be om hjälp och 

när läraren ska ta över och visa. När mästaren tar över leder det visserligen till att eleven får 

möjlighet till reflektion och respons, men samtidigt måste eleven ges möjlighet till att prova 

sig fram för att på det sättet hitta sitt eget sätt att arbeta på. Att misslyckas är aldrig roligt 

men använder man misslyckandet som en möjlighet till att problematisera varför det gick fel 

kan misstaget visa sig bli väldigt lärorikt (Jernberg 2000: 120). När lärlingen kommit så långt 
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i sitt lärande att hon inte längre upplever att det hon gör är svårt och att hon lärt sig att se 

nästa steg i tillverkningsprocessen har hon uppnått en känsla för arbetet som författaren 

benämner metis. Att veta om när man gjort fel samt att se att man gjort fel är två ytterligare 

kriterier på att man förvärvat metis (Jernberg 2000: 131).  

 

För att eleven ska kunna utveckla sin självständighet i arbetet behöver hon skapa en inre bild 

av den färdiga produkten. Tankebilden behöver vara sådan att den vägleder lärlingen mot 

målet och kommer i takt med att elevens rutin växer att vara i ständig förändring. Denna 

teoretiska konstruktion inkluderar verktyg, material samt dess användning men även det sätt 

som olika material reagerar på vid bearbetning. Den ”känsla” för arbetet (metis) som eleven 

utvecklar är viktig för att lära sig att förutse kommande arbetsmoment och dess eventuella 

svårigheter. Dessa tankebilder menar författaren att skolan många gånger misslyckas med att 

utveckla hos eleverna. Resultatet blir att eleverna i stor utsträckning blir beroende av lärarens 

hjälp (Jernberg 2000: 132f). 
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Enkätundersökning 
Alla tillfrågade elever valde att fylla i enkäten. Detta gör att det externa bortfallet var noll. 

Fem enkäter fylldes i på sätt som gjorde att de inte kunde användas, vissa frågor besvarades 

inte medan andra besvarades med mer än ett svarsalternativ. Detta bortfall uppgick till  

8,33 % och är i det följande avrundat till 8 %. 

 

Resultatet från undersökningen är redovisat utifrån frågorna i enkäten. 

 

Fråga 1. När du PLANERAR  en ny sak du ska göra på 
slöjden brukar du då be någon om hjälp?
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Figur 1 visar vem eleverna väljer att be om hjälp vid planering av slöjdprojekt. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade 50 % att de planerade sina alster helt på 

egen hand, 25 % tog hjälp av en kompis, ingen valde att använda flera kompisar, 17 % bad 

läraren om hjälp, ingen sökte hjälp av någon som inte var kompis eller lärare, bortfallet var  

8 %. Se figur 1. 
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Fråga 2.  När du SKISSAR  på en ny sak du ska göra 
brukar du då be om någon annans åsikt för att förbättra 

skissen?
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Figur 2 visar vem eleverna brukar be om hjälp vid skissning av slöjdprojekt. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade 42 % att de inte bad om hjälp med sina 

skisser, 17 % brukade be en kompis om hjälp, ingen valde att be mer än en kompis om hjälp, 

33 % bad läraren om hjälp, , ingen sökte hjälp av någon som varken var kompis eller lärare, 

bortfallet var 8 %. Se figur 2. 

 

Fråga 3. Om du får PROBLEM när du tillverkar din sak 
vem brukar du då be om hjälp?
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Figur 3 visar vem eleverna brukar be om hjälp vid tillverkning av slöjdprojekt. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade 2 % att de inte brukade be någon om hjälp 

när de fick problem med slöjdarbetet. 8 % svarade att de brukar fråga en kompis och 2 % att 

de brukar fråga flera kompisar. 80 % av eleverna ber läraren om hjälp. Bortfallet på frågan 

låg på 8 %. Se figur 3. 
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Fråga 4. På slöjden finns många olika sorters verktyg. 
HUR SVÅRA tycker du att verktygen brukar vara att 

använda?
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Figur 4 visar hur svåra eleverna tycker att verktygen på slöjden är att använda. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade 75 % att de inte tyckte att verktygen på 

slöjden var svåra att använda. 17 % tyckte att verktygen var ganska svåra att använda. Ingen 

elev uppgav att verktygen var jättesvåra att använda. Bortfall 8 %. Se figur 4. 

 

Fråga 5. När du behöver ett speciellt verktyg, brukar då 
det verktyget FINNAS  i slöjdsalen?
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Figur 5 visar hur ofta eleverna tycker att verktyget de behöver finns i slöjdsalen. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade 8 % att de alltid hittade de verktyg de 

behövde i slöjdsalen. 82 % svarade att de oftast hittade de verktyg de behöver. 2 % att de 

sällan hittade det verktyget de behöver. Ingen elev svarade att de aldrig hittade det 

efterfrågade verktygen. Bortfall 8 %. Se figur 5. 
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Fråga 6. Händer det någon gång att ni sitter i grupp och 
visar och berättar för varandra VAD  ni har gjort för 

saker på slöjden?

0%

25%

67%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

Ja, ofta Någon enstaka
gång

Nej, aldrig Bortfall

 
Figur 6 visar hur ofta eleverna sitter i grupp och visar varandra sina slöjdalster. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade ingen att de ofta i grupp visar varandra 

vad de gjort. 25 % hade varit med om det någon enstaka gång, 67 % av eleverna svarade att 

de aldrig varit med om att de i grupp visat varandra sina slöjdalster. Bortfall 8 %. Se figur 6. 

 

Fråga 7. Händer det någon gång att ni sitter i grupp och 
visar och berättar för varandra HUR ni har tillverkat era 

saker?
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Figur 6 visar hur ofta eleverna sitter i grupp och berättar för varandra om 

tillverkningen av sina slöjdalster. 

 

Av de elever som deltog i undersökningen svarade ingen att de ofta i grupp visar varandra 

hur de tillverkat sina föremål. 8 % svarade att de gjort det någon enstaka gång. 84 % av 

eleverna uppgav att de aldrig varit med om att de i grupp visat varandra hur de tillverkat sina 

alster. Bortfall 8 %. Se figur 7. 
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Sammanställning av litteratur och enkätundersökning 
Resultatet av min litteratur- och enkätundersökning kommer nedan att redovisas i tur och 

ordning utifrån mina frågeställningar. 

 

Vad kännetecknar sociokulturellt lärande? 
Trots att både Sälgö och Dysthe skriver att det inte finns någon uttalad sociokulturell 

inlärningsteori, utan att olika forskare representerar olika riktningar och olika betoningar, 

finns det hos de båda forskarna ett flertal gemensamma åsikter.  

 

Författarna menar att kärnan i det sociokulturella perspektivet ligger i att utveckla elevernas 

intellektuella och fysiska redskap. De betonar speciellt språkets och kommunikationens 

betydelse för lärande (Sälgö 2000: 22, Dysthe 2003: 41). Språket ses som en förutsättning för 

att vi ska kunna ta till oss information och lagra nya kunskaper. Ett rikt och nyanserat språk 

ger eleverna möjligheter att beskriva sin verklighet och ta del av andras erfarenheter och 

åsikter. Sociokulturell teori utgår därför ifrån att lärande är effektivast när eleverna deltar i 

sociala sammanhang. Man menar att interaktion och samarbete är helt avgörande för att 

lärande ska kunna ske. De båda forskarna menar dock att samarbete i grupp inte är en garanti 

för detta utan att det beror på hur samspelet i grupperna fungerar. Det ankommer därför på 

läraren att skapa ett positivt klassrumsklimat i vilket eleverna känner sig delaktiga (Dysthe 

2003: 39). Den viktigaste punkten är vad individerna tar med sig från sociala situationer och 

använder i framtiden (Sälgö 2000: 13, Dysthe 2003: 9). 

 

Den största skillnaden mellan Dysthe och Sälgö ligger i hur de ser på användningen av 

fysiska redskap. Båda författarna poängterar vikten av dessa men Sälgös betoning är avsevärt 

tydligare än Dysthes. Sälgö menar att vårt samspel med all slags teknik ger oss möjlighet att 

överblicka en stor mängd information som annars hade varit dold för oss. I vår strävan efter 

att förstå hur elever bäst lär sig nya saker måste vi även studera hur vi samspelar med den 

stora mängd fysiska redskap som omger oss i vår vardag. Med hjälp av alla våra ”prylar” har 

vi möjlighet att lösa problem och fungera i sociala sammanhang på ett sätt som annars vore 

omöjligt. På detta sätt menar Sälgö att det sociokulturella perspektivet strävar efter att 

inkludera hjälpmedel som vår kultur ställer till vårt förfogande (Sälgö 2000: 74-81). Båda 

författarna är dock helt eniga om att människans viktigaste redskap för att förmedla kunskap 

och lärande är språket (Sälgö 2000: 34, Dysthe 2003: 46).   
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Kan sociokulturellt lärande sammanföras med traditionellt 

hantverksarbete? 
Jernströms beskrivning av traditionellt hantverksarbete innefattar flera delar. Hon konstaterar 

att den traditionella bilden att lärande mellan lärling och mästare främst består av att eleven 

observerar och imiterar inte förmedlar hela sanningen. Lärandet handlar till stor del om att 

lärlingen förväntas att aktivt ta del av den kultur som finns i yrket och på så sätt bli en del av 

densamma (Jernström 2000: 149f). Vidare menar författarinnan att eleven hela tiden måste 

reflektera över de i arbetet ingående momenten. Hur, varför, och med hjälp av vilka verktyg 

ska jag fortsätta arbetet? Jernström menar att samspelet mellan eleven och de redskap hon 

behöver för sitt arbete i detta sammanhang spelar en viktig roll (Jernström 2000: 150). Dessa 

tankar ligger väl i linje med vad Sälgö skriver om vikten av att kunna hantera och samspela 

med de fysiska redskap som omger oss i vår vardag. Sälgö menar att en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet på lärande är det sätt på vilket vi hanterar problem i vardagen 

med hjälp av fysiska redskap (Sälgö 2000: 74-81).  

 

Jernströms avhandling är skriven utifrån studier av arbete i en liten verkstad med en mästare 

och i de flesta fall bara en lärling. Detta gör naturligtvis att det blir svårt för den ensamme 

eleven att diskutera och utbyta erfarenheter med andra i samma situation. I de fall då det 

fanns två lärlingar i verkstaden interagerade dock dessa ofta med varandra. De visade och 

hjälpte varandra att lösa sina problem och lärde på det sättet av varandras framgångar och 

misstag (Jernström 2000: 104f). Jernström menar att lärandet i de undervisningssituationer 

hon studerat nästan alltid är en dubbelriktad process. Eleverna lär av varandra och detsamma 

gäller samspelet mellan lärare och elev. Detta arbetssätt har tydliga kopplingar till det 

sociokulturella där man menar att kunskap primärt konstrueras i samarbete med andra och 

inte genom enskilt arbete. Dysthe går visserligen ett steg längre när hon hävdar att interaktion 

och samarbete är helt avgörande för lärandet. Språk och kommunikation är enligt henne inte 

bara ett hjälpmedel utan ses som det mest grundläggande villkoret för att lärande ska kunna 

ske (Dysthe 2003: 41).  

 

Marléne Johanssons avhandling ger delvis en lite annorlunda bild av kommunikationen 

mellan elev och lärare i slöjdsalen. Hon menar att den ofta tenderar att bli ensidig med läraren 

som ger instruktioner och eleven som följer dessa utan dialog eller resonemang. Detta leder 
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till att läraren leder eleven genom många moment utan att eleven själv har klart för sig vilken 

arbetsgång som är den lämpligaste och varför (Johansson 2000: 219f). 

 

 Mina resultat är alltså inte helt entydiga. Utifrån Jernströms perspektiv kan sociokulturella 

perspektiv utan vidare tolkas in i traditionellt hantverksarbete. En strikt tolkning av Dysthes 

konstaterande att lärande inte kan ske utan kommunikation resulterar i motsättningar med 

Jernström som hävdar att eleven visserligen behöver kommunikation men att hon för att 

verkligen göra kunskapen till sin egen behöver tid för att öva på samma moment flera gånger 

i en trygg och uppmuntrande miljö (Jernström 2000: 96). 

 

Vad talar för och emot ett ökat inslag av sociokulturellt lärande inom trä- 

och metallslöjden? 
Min undersökning har inte resulterat i några resultat som talar emot att ett ökat inslag av 

sociokulturellt lärande inom trä- och metallslöjden skulle vara fördelaktigt för lärandet utan 

snarare tvärtom. 

 

Slöjdundervisningen karakteriseras redan av flera tydliga sociokulturella inslag. Effektivt 

lärande handlar enligt Dysthe och Sälgö till stora delar om kommunikation och om att 

kunskap förmedlas via språkliga och fysiska redskap. Marléne Johanssons avhandling visar 

att det under slöjdlektionerna förekommer intensiv kommunikation mellan eleverna som är 

både verbal och ickeverbal. Eleverna löser i stor utsträckning sina problem under 

slöjdprocessen genom interaktion med sina kamrater och läraren. Hon menar att slöjd av den 

anledningen måste anses vara ett utpräglat kommunikativt ämne (Johansson 2000: 210f).  

 

I Johanssons beskrivning av hur eleverna löser problem genom att använda de verktyg som 

finns i slöjdsalen är det lätt att dra paralleller till Sälgös beskrivning av sociokulturellt 

lärande. Båda författarna menar att verktyg förmedlar kunskaper som de har inbyggda i sig. 

Johansson går till och med så långt att hon hävdar att slöjdundervisningen på många sätt hålls 

samman av verktyg och andra hjälpmedel (Johansson 2002: 142).  

 

Min undersökning visar att man inom skolans slöjdundervisning mycket väl skulle kunna 

sträva efter att utveckla och fördjupa interaktionen både eleverna emellan och mellan lärare 

och elev.  Johanssons resultat visar att även om det förekommer många samtal mellan lärare 
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och elever så ter sig dessa ur en pedagogisk synpunkt inte speciellt avancerade. Läraren ger 

oftast eleven instruktioner om hur hon ska gå vidare med sitt arbete utan att dialogen 

fördjupas till ett resonemang som kan leda till en ökad kunskap hos eleven. Johansson menar 

att läraren på detta sätt leder eleven igenom arbetet utan att eleven själv behöver reflektera 

över hur och i vilken ordning arbetsmomenten ska utföras. Författaren menar också att skolan 

väljer att inte utnyttja en potentiellt stor resurs, nämligen att elever gärna lär av varandra. 

Förståelsen för ett visst fenomen blir oftast större när eleven förklarar för en kamrat hur ett 

visst moment ska utföras (Johansson 2000: 219f).  

 

I hur stor utsträckning bedrivs trä- och metallslöjden sociokulturellt idag? 
För att besvara denna fråga har jag använt mig av en enkätundersökning som komplement till 

litteraturen. 

 

Frågorna är konstruerade utifrån Dysthes och Sälgös definitioner av vad som kännetecknar 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Kärnan i deras resonemang är språkets och 

kommunikationens centrala plats i lärandeprocessen, men även de fysiska redskap med vars 

hjälp kunskap medieras (Dysthe 2003: 8-47, Sälgö 2000: 18-23). Syftet med undersökningen 

var att få en inblick i hur stor utsträckning som skolslöjden idag bedrivs enligt sociokulturella 

principer. 

 

Resultatet av min enkätundersökning visar att slöjdundervisningen i hög utsträckning bedrivs 

som ett ensamarbete. Eleverna ser läraren som den överlägset viktigaste resursen vid 

planering, skissning och genomförandefas. Mina resultat ger delvis en annan bild än Marléne 

Johanssons. Hon konstaterar i sin undersökning att eleverna pratar, betraktar och visar 

varandra när de växlar mellan att vara den som hjälper, till att vara den som får hjälp. 

Författaren hävdar att undervisningen på detta sätt till stor del formas av elevernas sociala 

samspel (Johansson 2002: 117f). Mina resultat visar att eleverna visst interagerar med 

varandra men att en stor andel, 50 % på frågan om planering och 42 % på frågan om 

skissning, väljer att inte diskutera vare sig med kompisar eller läraren. Att eleverna inte i 

någon större utsträckning ser varandra som en resurs under tillverkningen blir tydligt av fråga 

tre där hela 80 % väljer lärarens åsikter framför sina kamraters. Detta liknar mycket bilden av 

lärande i mästare–lärlingsituationer som beskrivs i Lärande under samma hatt av Jernström 
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och bekräftar min bild av att slöjdundervisning ofta bedrivs i enlighet med hantverkstradition 

snarare än enligt sociokulturella principer. 

 

Fråga fyra och fem avser att belysa hur kunskapen på slöjden medieras genom de fysiska 

redskap som är specifika för ämnet. Sälgö menar att en av människans viktigaste egenskaper i 

samband med lärande är sättet på vilket hon använder och utvecklar språkliga och fysiska 

redskap. Sättet vi använder och samspelar med dessa är centralt i ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande (Sälgö 2000: 74-81). Elevernas sätt att svara på frågorna visar att de 

anser att slöjdens verktyg i de allra flesta fall är lätta att använda och att de nästan alltid har 

tillgång till de verktyg de behöver.  

 

Det viktigaste medierande redskapet inom sociokulturellt tänkande är språket. Fråga sex och 

sju fokuserar på om det i undervisningen förekommer fasta inslag i syfte att utveckla 

elevernas språkliga kunskaper. Resultatet visar att det endast i undantagsfall förekommer 

sådana möjligheter för eleverna att lära av varandra genom diskussioner om färg, form, 

funktion, tekniker och problemlösning. Ur ett sociokulturellt perspektiv tycker jag att detta är 

nedslående. Sälgö menar att en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna ta till oss nya 

kunskaper är att vi kan kategorisera nya erfarenheter och upplevelser på ett för individen 

begripligt sätt och att ett nyanserat språk är vägen dit (Sälgö 2000: 78).  

 

Resultatet av enkätundersökningen överensstämmer delvis med Marléne Johanssons. Hennes 

resultat visar till skillnad från mina att slöjdundervisning inte är ett ensamarbete utan att 

arbetet i stor utsträckning präglas av samarbete och interaktion mellan elever och lärare. 

Johansson åsikt att problemlösning vid planering och skissning ofta leder till intensiva 

diskussioner mellan eleverna stöds endast i låg grad av mina resultat där en stor andel av 

eleverna föredrar att utföra arbetet själva (Johansson 2002: 169f).  

 

När det gäller den enligt Sälgö viktiga interaktionen med redskap visar Johanssons resultat att 

slöjdarbetet på många sätt bedrivs sociokulturellt. Att eleverna genom arbetet upptäcker 

kunskaper som finns inbyggda i verktyg och maskiner under processens gång. 

Kommunikationen eleverna emellan stimuleras när de hjälper och delger varandra sina 

erfarenheter om hur olika verktyg ska/kan användas (Johansson 2002: 142). 
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Resultaten av min enkät visar i likhet med Johanssons avhandling att man inom slöjden inte 

använder sig av pedagogiska samtal i någon högre utsträckning. Lärarens instruktioner 

tenderar att bli just instruktioner istället för pedagogiska diskussioner om planering, design, 

materialval, arbetsgång, utförande och problemlösning. Som tidigare nämnts menar 

författaren att elever gärna lär av varandra men att även denna resurs sällan används inom 

slöjdundervisningen (Johansson 2000: 219f). Med tanke på att både Dysthe och Sälgö menar 

att språket är människans viktigaste redskap för att förmedla kunskap visar resultatet att 

skolslöjden trots att den har tydliga sociokulturella inslag utan vidare borde kunna utvecklas 

ytterligare (Sälgö 2000: 22, Dysthe 2003: 41).  
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Diskussion 
På min första fråga om vad som kännetecknar sociokulturellt lärande tycker jag mig ha fått 

klara besked. Kärnpunkten i både Dysthes och Sälgös resonemang är att språket förmedlar 

kunskap. Ju tydligare och mer nyanserat vi människor kan uttrycka oss desto lättare har vi att 

tillägna oss nya kunskaper. Adderar man social gemenskap i vilken eleverna stimuleras att 

utbyta tankar och diskutera lösningar har man kommit en bra bit på väg. Det sociokulturella 

perspektivet lägger även tydlig tonvikt på hur vi utvecklar och samspelar med fysiska 

redskap, på slöjden verktyg och maskiner, som är en stor del av vår kultur.  

 

Att det förekommer en stor mängd kommunikation och interaktion mellan elever under 

slöjdlektionerna vet alla som besökt en slöjdsal. Min enkät undersökning motsäger Marlené 

Johanssons avseende typen av kommunikation. Hennes resultat pekar på att eleverna i hög 

grad kommunicerar som en del i problemlösningen under slöjdarbetet. Mina resultat visar att 

eleverna ser slöjdarbetet mer som ett ensamarbete med läraren som främsta källa till hjälp. 

Kan man utveckla den kommunikation som redan finns till att mer målmedvetet behandla 

slöjdens arbetsområde har ett stort steg mot sociokulturellt lärande tagits. Spontana samtal i 

all ära, men både Sälgö, Dysthe och nu även jag själv anser att lärandet skulle bli effektivare 

med fasta diskussionsmoment då och då under lektionstid. En utmaning består i att skapa 

fungerande grupper i vilka eleverna tillåts testa sina tankar på varandra i en öppen och 

tillåtande atmosfär. Dessa diskussioner kan nog lätt bli tillfällen för lek och stoj istället för 

utvecklande resonemang. Dock tror jag att eventuella inledande problem kommer att lösa sig 

av sig själva när eleverna blivit vana vid dessa återkommande konstruktiva samtal och ser 

dem som naturliga inslag i undervisningen. 

 

En konsekvens av ett ökat inslag av sociokulturella tankar är att det ankommer på läraren att 

de verktyg som finns på slöjden är ändamålsenliga och i gott skick. Min enkätundersökning 

visade glädjande nog att eleverna i hög utsträckning anser att verktygen är lätta att använda. 

Detta pekar på att de är väl skötta. Trots det vill jag utifrån mina erfarenheter som vikarie och 

från min VFU hävda att det många gånger är lite si och så med hur verktygen underhålls. 

Kombinationen av minskade ekonomiska anslag och hög förslitning, samt att eleverna i vissa 

fall medvetet förstör redskapen, kan eventuellt sätta käppar i hjulen för de bästa ambitioner. 

Jag kan lätt tänka mig att det trots lärarens höga ambitioner blir svårt att hinna med att 

underhålla allt. Kanske kan problemet lösas genom ett minskat antal verktyg och maskiner. 
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Att satsa på ett mindre antal väl fungerande och väl underhållna redskap tror jag är bättre än 

att ha ett stort antal mer eller mindre trasiga. Det senare är enligt min erfarenhet tämligen 

vanligt i många slöjdsalar. 

 

Mitt inledande konstaterande att slöjden många gånger bedrivs enligt gamla 

hantverkstraditioner och skulle behöva en rejäl ansiktslyftning ter sig så här i efterhand lite 

överilat. Läroprocessen i mästare–lärlingsituationer som Elisabeth Jernström beskriver kräver 

en hög grad av kommunikation och reflektion av både lärare och elev, men också mellan 

mästarens elever. Jag blev förvånad av hur närbesläktat detta lärande är med det 

sociokulturella. Enligt min tolkning behöver man ”bara” addera ovan nämnda 

diskussionstillfällen samt få ett ökat inslag av pedagogiska resonemang mellan lärare och 

elev för att resultatet i hög grad ska bli sociokulturellt. Svaret på fråga två blir därför kort och 

gott — Ja! 

 

Nästan lika kortfattat skulle fråga tre kunna besvaras med — Allting talar för och ingenting 

emot! Om man som jag tror att man genom att förklara för någon annan ökar sitt eget 

kunnande, och att detsamma sker genom att ta del av andras sätt att lösa problem och 

resonera är svaret enkelt. Jag anser även att min valda litteratur fullt ut stöder den åsikten. 

Visst sker lärande även om man sitter ensam på sin kammare och slöjdar, men jag tror att de 

flesta som provat håller med om att det är lätt att köra fast i sina egna tankegångar. Att påstå 

att lärande blir effektivare genom att byta erfarenheter med andra ter sig inte speciellt 

kontroversiellt.  

 

För att få svar på min tredje fråga valde jag att komplettera litteraturen med en 

enkätundersökning. Enligt min tolkning av Marléne Johanssons resultat bedrivs 

slöjdundervisning i tämligen hög grad enligt sociokulturella principer. Den del som avviker 

mest är att lärarens kommunikation med eleverna tenderar till att bli mer instruktioner än 

pedagogiska resonemang, samt att eleverna inte ser varandra som en resurs för lärande. 

 

Min enkätundersökning visar att sociokulturella tankar än så länge har ett ganska lågt 

genomslag i slöjdundervisningen främst vad gäller planering och skissning. Ett ökat inslag av 

dialoger och resonemang skulle sannolikt utveckla och fördjupa elevernas förståelse av vad 

de håller på med. I en tid av minskade ekonomiska resurser tycks det mig som om en enkel 

och i högsta grad billig väg till lärande lämnas outnyttjad. Det är lätt att få en känsla av att 
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man i slöjden väljer bort, aktivt eller av tradition, denna möjlighet till att effektivisera 

elevernas lärande. Jag inser samtidigt att det kan vara farligt att dra för höga växlar av 

enkätresultatet. Min undersökning är liten och jag är allt annat än van att vid att konstruera 

och analysera den sortens material. 

 

Validitet 
Jag har ingen anledning att ifrågasätta de resultat som författarna av min valda litteratur 

presenterar. Trots det skulle det ha varit intressant att ta del av och jämföra med forskning 

vars resultat avviker från ”mina” författares. När jag letat litteratur har jag tvingats konstatera 

att den forskning som är inriktad mot slöjd är väldigt begränsad. Med tanke på det måste man 

nog sätta ett frågetecken i marginalen avseende mina resultat.  

 

Efter att ha praktiserat hos de båda lärare vars elever deltog i enkätundersökningen vet jag att 

de båda strävar efter att eleverna i hög utsträckning ska arbeta självständigt. Detta kan leda 

till att eleverna tror att om de frågar för mycket så resulterar det i ett lägre betyg. Om 

eleverna besvarat mina frågor med det idealet i bakhuvudet kan det ha lett till en tendens att 

undanhålla i vilken utsträckning de ber varandra och läraren om hjälp. Att vara elev innebär 

för många att man i ambitionen att få bra betyg ger läraren vad läraren vill ha. Det kan inte 

uteslutas att så har skett även i mitt fall. Enkäten delades ut i slutet av lektionerna och 

eleverna visste att de skulle få sluta när de besvarat frågorna. Det kan vara så att de ”snabb- 

och slarvsvarat” för att de ville sluta så fort som möjligt. Utöver detta måste mina egna 

kunskaper i hur man konstruerar enkätfrågor ifrågasättas. Min erfarenhet sträcker sig till att 

jag vid ett tidigare tillfälle som en del av min utbildning utfört och analyserat en 

enkätundersökning. På grund av tidsbrist utförde jag inte någon pilotstudie som skulle kunna 

ha avslöjat eventuella brister hos mina frågeställningar. Trots att jag i enkäten strävat efter att 

använda ett så enkelt språk som möjligt måste man hålla i minne att de frågor och 

svarsalternativ som av mig upplevs som självklara inte nödvändigtvis uppfattas av andra på 

samma sätt. 
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Några avslutande ord 
Syftet med detta arbete har varit att fördjupa mina metodkunskaper inom trä- och metallslöjd. 

Det har varit både intressant och lärorikt att läsa och fundera över i hur hög grad resultaten i 

min valda litteratur kommer att gälla min kommande undervisning. Den del av mig som var 

skeptisk till de sociokulturella tankarna vid arbetets början har helt fått ge vika för de 

möjligheter litteraturen beskriver. Som jag skrev inledningsvis har jag under min utbildnings 

gång förvånats över hur lite slöjdämnet förändrats sedan min egen tid i grundskolan. Efter att 

ha tagit del av litteraturen kan jag konstatera att traditionell slöjdpedagogik kanske inte är så 

omodern som jag initialt trodde. Men ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Jag 

både hoppas och tror att ett ökat sociokulturellt inslag både kan förnya ämnet och förbättra 

elevernas inlärning. Det kommer att bli väldigt spännande att prova.   
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Som delmoment i mitt examens arbete på lärarhögskolan har jag tänkt genomföra en 

enkätundersökning som syftar till att besvara frågor om hur elever planerar och genomför sitt 

arbete på slöjden.   

 

Enkäten är självklart frivillig att besvara och det går bra att vara anonym. När jag redovisar 

svaren i min uppsats kommer det inte att framgå vilken klass eller skola som besvarat 

frågorna. 

 

Hoppas att du vill vara med! 

 

Hälsningar / 

Dan Klüft 
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Bilaga 2 
 

Frågorna handlar om hur du brukar arbeta på slöjdlektionerna.  
 Besvara frågorna genom att markera ett kryss per fråga. 

 

1. När du PLANERAR en ny sak du ska göra på slöjden brukar du då be någon om hjälp? 

Nej  (  )        Ja, en kompis  (  )        Flera kompisar  (  )        Läraren  (  )        Någon annan  (  

) 

 

2. När du SKISSAR på en ny sak du ska göra brukar du då be om någon annans åsikt för att 

förbättra skissen?    

Nej  (  )        Ja, en kompis  (  )        Flera kompisar  (  )        Läraren  (  )        Någon annan  (  

) 

 

3. Om du får PROBLEM när du tillverkar din sak vem brukar du då be om hjälp? 

Ingen  (  )        En kompis  (  )        Flera kompisar  (  )        Läraren  (  )        Någon annan  (  ) 

 

4. På slöjden finns många olika sorters verktyg. HUR SVÅRA tycker du att verktygen brukar 

vara att använda? 

Inte svåra  (  )        Ganska svåra  (  )        Jättesvåra  (  ) 

 

5. När du behöver ett speciellt verktyg, brukar det verktyget FINNAS i slöjdsalen?  

Ja, alltid  (  )        Oftast  (  )        Sällan  (  )        Aldrig  (  ) 

 

6. Händer det någon gång att ni sitter i grupp och visar och berättar för varandra VAD ni har 

gjort för saker på slöjden. 

Ja, ofta  (  )        Någon enstaka gång  (  )        Nej, aldrig  (  )         

 

7. Händer det någon gång att ni sitter i grupp och visar och berättar för varandra HUR ni har 

tillverkat era saker. 

Ja, ofta  (  )        Någon enstaka gång  (  )        Nej, aldrig  (  )         
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