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Sammanfattning 

 

Detta är ett alternativt examensarbete som är gjort av två slöjdlärarstudenter vid estetiska 

institutionen på Umeå Universitet. Syftet med projektet är att undersöka om, och i sådant fall 

hur, samarbete kan bidra till att utveckla en slöjdprocess. Hur utvecklas slöjdprocessens olika 

steg av den diskussion och dialog som uppstår i ett samarbete? Frågeställningarna vi utgått 

från är följande: Bidrar samarbete till att utveckla idé och planeringsfasen i en slöjdprocess? 

Bidrar samarbete till att utveckla genomförandefasen? Bidrar samarbete till att utveckla 

utvärderingen av slöjdprocessen? Metoden vi jobbat efter kan liknas vid aktionsforskning, 

dock av empirisk art. Vi har gjort vår studie genom att dokumentera vår egen slöjdprocess 

under ett två veckors långt praktiskt slöjdprojekt. Fokus i studien har lagts på samarbetets 

eventuella utveckling av den gemensamma slöjdprocessen. Dokumentationen har skett 

skriftligt i form av loggbok samt genom att digitalt dokumentera processen från början till 

slut. Med det dokumenterade materialet som underlag har vi sedan gjort en studie utifrån den 

tidigare forskning och litteratur som finns på området. Vi har diskuterat och relaterat de 

resultat vi fått fram utifrån ett sociokulturellt perspektiv, samt även kopplat våra slutsatser 

mot vår framtida profession som slöjdlärare. De resultat som vi fått fram anser vi pekar på att 

samarbete inom slöjden, på många olika plan kan utveckla slöjdprocessen. Resultatet visar på 

att samarbetet oss emellan har bidragit och förändrat både processen och produkten. Alltifrån 

grundidén till hela slöjdprodukten, tekniska konstruktionslösningar och problem, till praktiskt 

slöjdande och utvärdering av processen. Vi anser även att studien visar att samarbete i slöjden 

bidrar till att skapa en bättre lärandemiljö, och i sin tur ger bättre förutsättningar för elever att 

inhämta och ta till sig kunskap. Det sociokulturella arbetssättet som samarbetet skapar, anser 

vi hjälper dem som är delaktiga i processen att bättre förstå den kunskap som förmedlas, t.ex. 

genom dialogen som uppstår runt det praktiska slöjdandet. 
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1. Inledning 

 

Samarbete elever emellan inom slöjden borde vara en självklarhet. Det är en uppfattning som 

vi har tagit med oss från slöjdlärarutbildningen vid Umeå universitet. Arbetet i slöjdsalen 

under utbildningstiden byggde ofta på samarbete. Universitetslärarna var mestadels där på 

genomgångar och sedan fick vi arbeta självständigt. Det ledde till att vi fick söka hjälp hos 

varandra då problem eller funderingar uppstod. Vi kan nu i efterhand se att detta varit en bra 

erfarenhet för oss under vår utbildningstid. Att arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet 

inom slöjden känns som något vi vill jobba vidare med då vi kommer ut i praktiskt arbete i 

skolorna. Stor del av den här undersökningen kommer därför att genomsyras och diskuteras 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Kursplanen i slöjd säger följande: 

 

Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och 

kommunikativa förmåga. 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, 

ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta kommer till uttryck i slöjdprocessen, 

som startar i en idé och resulterar i en färdig produkt. (hämtat 081219 från www.skolverket.se) 

 

Kursplanen fokuserar mycket på att eleverna skall lära sig att arbeta självständigt, men som 

syns ovan vill man även utveckla den kommunikativa förmågan. Under praktiken ute i 

grundskolans senare del har vi upplevt att det är ytterst få elever som aktivt tar hjälp av 

varandra under lektionerna på trä/metallslöjden. Vi anser att samarbete kan vara till hjälp för 

eleverna för att de ska utvecklas mer i deras slöjdprocess. 

 

I grundskolan fokuseras det mycket på att arbeta med slöjdprocessen (idé, planering, 

genomförande samt utvärdering). Följande hämtat från kursplanen, mål som eleverna skall ha 

uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

 

Eleven skall  

– kunna i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbetet,  

– kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och funktionella aspekter, 

– kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett 

funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet, 
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– kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen, 

– kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets gång från idé till färdig 

produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetets resultat. (hämtat 081219 från 

www.skolverket.se) 

 

Vi upplever att det lätt blir så att man låser sig till att bara se de ovan nämnda delarna i 

undervisningen. Vi vill fokusera på att se hur samarbete kan bidra till att utveckla 

slöjdprocessen. Vi avser även att relatera och diskutera det resultat vi får fram gentemot 

lärares profession och yrkesmiljö.     

 

 I Slöjda för livet, om pedagogisk slöjd skriver Kajsa Borg & Lars Lindström följande: 

 

Slöjdaktiviteter i slöjdsalarna är sparsamt vetenskapligt dokumenterade. Brist på forskningsresultat bidrar till 

lösa förmodanden och allmänt tyckande om slöjdverksamhet. När skolämnen debatteras, exempelvis 

matematik, är ämnena oftast speglade mot forskningsresultat. Egna åsikter om slöjd är otillräckliga i 

jämförelse med annan skolforskning eller i argumentation om slöjdens plats i svensk grundskola. Därför är 

det angeläget att få forskningsresultat från ämnesområdet kända och sätta ord på aktiviteter elever ägnar sig 

åt i slöjdpraktik. (Borg & Lindström, 2008, Sid. 145)   

 

Ovanstående citat känner vi speglar diskussionen runt skolslöjden väl. Bristen på vetenskaplig 

forskning gör det svårt att motivera ändrade arbetsformer eller mer utrymme i skolans 

timplan. Just egna åsikter och subjektivt tyckande som grund är en dålig bas som grund för en 

diskussion för slöjden som ämne. Att det finns lite forskning kring slöjden märker man i 

litteraturen där många texter är refererade till varandra. Detta leder oss in på vårt syfte med 

denna uppsats. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med projektet är att undersöka om, och i sådant fall hur, samarbete kan bidra till att 

utveckla en slöjdprocess. Utvecklas slöjdprocessens olika steg av den diskussion och dialog 

som uppstår i ett samarbete?   

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

- Bidrar samarbete till att utveckla ide och planeringsfasen i en slöjdprocess? 

- Bidrar samarbete till att utveckla genomförandefasen? 

- Bidrar samarbete till att utveckla utvärderingen av slöjdprocessen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   6 

2. Bakgrund 

  

Vi kommer här att förklara en del centrala begrepp som vi använder i uppsatsen. Läsaren bör 

vara införstådd med vad vi menar och avser med begreppen för att bättre kunna följa och 

förstå vårt arbete.  

 

 

2.1 Slöjdprocess 

 

Slöjdprocess är ett ständigt återkommande begrepp i denna uppsats. Vad innebär då 

begreppet? Då vi skriver slöjdprocessen så avser vi, precis i enlighet med kursplanen i slöjd, 

hela resan från en inledande idé till en avslutande utvärdering av en färdig produkt och 

process. Kursplanen för slöjd delar in slöjdprocessen i fyra steg (hämtad från 

www.skolverket.se 081219).   

 

Första steget är idéstadiet. Här formas och bearbetas idén till slöjdprodukten. I detta steg finns 

utrymme för att testa fantasifulla och okonventionella lösningar, man har möjlighet att testa 

sig fram innan man slutligen bestämmer sig för vad man vill göra. 

Steg två är planeringsfasen, här bearbetas exempelvis frågor som funktion, utseende, 

hållbarhet och ekonomi. Man väljer även arbetsmetoder och material. 

Det tredje steget är genomförandet, i detta steg realiseras idé och planerings faserna i 

handling. Man arbetar praktiskt efter sin planering och formar i sitt valda material sin 

framarbetade idé.  

Fjärde och sista steget är utvärderingen, här skall man reflektera över och värdera hur olika 

ställningstaganden (inspiration, idéer, formgivning, materialval etc.) har påverkat resultatet. 

Stämde exempelvis planeringen, höll tidsplanen och var kostnadsberäkningarna realistiska?  

 

 

2.2 Samarbete 

 

Samarbete som begrepp innebär för oss i detta arbete, att vi gemensamt arbetar sida vid sida 

samt för en ständig dialog med varandra. Vi reflekterar även självständigt under dagarna så vi 

http://www.skolverket.se/
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kan tillföra nya tankar och funderingar som driver processen framåt. Egna och gemensamma 

tankar, funderingar och reflektioner dokumenteras i en loggbok.  

 

2.3 Sociokulturellt perspektiv 

 

Sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan olika människor. Individen utvecklar 

färdigheter i samspel och med samarbete med andra. Även den sociala omgivningen är 

betydelsefull eftersom den påverkar hur lärandet kan utvecklas. 

 

 

2.4 Begrepp inom slöjden 

 

Inom slöjden förekommer en del begrepp som för oss slöjdare kan verka självklara. Vi har här 

nedan förklaringar några av dessa som förekommer i arbetet. En bok som innehåller 

förklaringar på olika slöjdbegrepp är Ernest Scotts bok  Stora snickarhandboken (2003). 

 

MDF – Är en träfiberskiva, Medium Density Fibreboard. Bra till att snickra inredning av. 

Armering – Används för att förstärka vid betonggjutning. Armeringsnät ger gynnsamma 

tryckspänningar vid gjutning av betong. 

Fräsmaskin - Används för skärande bearbetning ibland annat trä (och metall). Med ett 

roterande skärverktyg som kan placeras i olika vinklar så kan arbetsstycket förflyttas i olika 

ledder.  

Svarv – Maskin för spånavskiljande bearbetning (trä o metall). Ett rundat arbetstycke roterar 

medan verktygen hålls stilla. 

Relief – En bild som gjort ur en platt yta. Tredimensionellt motiv som exempelvis på mynt. 

Jigg – Attrapp som används som hjälp för att exempelvis såga ut ett antal likadana ben till ett 

bord. 

Tappar – Sammanfogningsteknik som går ut på att man har en rund tapp (pinne) på det ena 

arbetsstycket och ett hål (lika stort) i det andra. Sedan fogas dessa samman med lim. Det 

bildar ett starkt förband.  

Epoxi – Är plast som stelnar med hjälp av en härdare. Plasten är transparant till färgen, 

används ofta för limning och gjutning. 

 

 

http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=Scott,%20Ernest&FAST_VALUE=B_GLOBAL&AUTHOR_OPTIONS=exact
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3. Litteraturgenomgång  

 

Här presenteras tidigare forskning som är av intresse för det område som vi valt att undersöka.  

 

Jarl Cederblad beskriver i Nygren-Landgärds, Christina & Borg, Kajsa (red.) (2004) 

Slöjdforskning, artiklar från forsrkningsutbildningskursen. Slöjd och bild i en 

vetenskapsfilosofisk och metodologisk kontext hur kunskaper förmedlas via mästerläran. Hur 

man under träning samt med mäster som mentor lär sig ett hantverk. Det beskrivs hur 

dialogen med mäster är viktigt för att lärlingen ska med frågor få, respons och utvecklas till 

att få en god kännedom om verktyg, material och tillvägagångssätt. (Cederblad i Nygren-

Landgärds & Borg, 2004, sid 27.) 

 

Lite så fungerar det även inom slöjden i skolan. Eleverna väntar på att läraren ska hjälpa dem 

med att visa tekniker, material och verktyg. Vi tror att om samarbete var ett mer vedertaget 

arbetssätt inom slöjden skulle elever kunna utvecklas till att mer självständigt söka hjälp ifrån 

andra och finna nya vägar att komma vidare i sina slöjdprocesser. Marléne Johansson 

beskriver i Borg & Lindström (2008), att hon utifrån analyser av omfattande 

videodokumenterade läroprocesser, generellt kan konstatera att eleverna till viss del 

samarbetar inom slöjden. Det finns enligt Johansson variationer inom detta samarbete, och det 

kan för betraktaren framgå som att eleverna till största delen arbetar självständigt. Analysen 

av dokumentationen visar på att eleverna kommunicerar både verbalt och ickeverbalt, man 

kommunicerar via till stor del genom de fysiska redskapen i slöjdsalen. 

Videodokumentationen visar att eleverna löser och konstruerar problem genom social 

interaktion, visar varandra arbetstekniker där de använder sig av språk, kroppsspråk, gester 

mm. Vidare skriver Johansson att eleverna lär av att, och genom att undervisa andra. Hon 

pekar tillbaka på mäster-lärlingssituationer och påpekar att det inte alltid är läraren som står i 

mästerställning. (Borg & Lindström, 2008, s 147-150)      

 

Vi hoppas på att man kan ta och utveckla detta vidare. Det vore önskvärt att man på slöjden 

aktivt kan arbeta med samarbete genom hela slöjdprocessen. Kan det utveckla lärandet i 

längden genom att aktivt utveckla eleverna i samarbete? Eleverna blir mer rustade inför 

framtiden då man i många arbetssituationer förväntas kunna samarbeta med andra och på 

fritiden.  
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Ytterligare ett argument för ökat samarbete mellan eleverna tar Jarl Cederblad upp i 

Lindström, Britt-Marie & Eklöf, Ingegärd Red. (2000) Slöjd-Kreativitet, dokumentationer 

från NordFo-symposium Umeå 30/11-2/12 2000. Cederblad beskriver problematiken runt att 

få elever att presentera och arbeta fram en egen idé till ett slöjdarbete. Läraren kan hänvisa 

eleven till att söka inspiration via olika slöjd medier eller egna intressen, men alltför ofta blir 

den idé eleverna kommer fram med en kopia av den slöjdprodukt någon kompis för tillfället 

gör.(Cederblad i Lindström & Eklöf, 2000, sid. 131) Vi anser här att man skulle kunna vinna 

på att låta eleverna samarbeta från start, från idé och fram till slutprodukt. Önskvärt kan vara 

att elevernas kreativa sida i högre grad skulle ha möjlighet att utvecklas. Detta speglas åter 

igen i Cederblads resonemang då han menar att man skall uppmuntra och hålla en positiv 

attityd till kreativt tankearbete. Genom ett sådant förhållningssätt öppnar man vägar till 

oväntade och annorlunda lösningar. (Cederblad i Lindström & Eklöf, 2000, s 133)   

 

Barbro Sjöberg skriver i. Suojanen, Ulla & Porko-Hudd, Mia Red (2000) World-Wide Slojd. 

”The ability to draw is closely connected to the ability to design.” s 248. Alltså att förågan att 

teckna är nära kopplat mot förmågan att designa.  

Vi har under de praktikperioder vi varit ute på upptäckt att många elever begränsas i deras 

idéfas i slöjdprocessen just för att det är begränsade i hur de kan uttrycka sig med skisser och 

ritningar. Många elever har svårt att få ner sin idé som en skiss, med rätt perspektiv och från 

olika vinklar. Angående skisser skriver även Cederblad i, Red. Lindström, Britt-Marie & 

Eklöf, Ingegärd (2000). Där han menar att skissandet är en viktig förutsättning för att kunna 

utveckla sitt kreativa skapande, då man genom skisser kan pröva sina idéer och sortera bort de 

som är tveksamma på ett tidigt stadium. Brister och förtjänster med den tänkta produkten blir 

lättare att upptäcka då man arbetar med skisser. (Cederblad i Lindström & Eklöf, 2000, s 132)  

  

Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlert (2006) Undervisning i teori och praktik – en 

introduktion i didaktik skriver följande: 

”Läraren ska vidare försöka skapa miljöer och arrangera situationer då eleverna görs 

uppmärksamma på innehållet, och stimuleras att bearbeta det på olika sätt”. (Lindström & 

Pennlert, 2006, s13) 

Vi vill få eleverna att i högre grad samtala om slöjd, en tanke är att genom att få dem att prata, 

så får man dem att reflektera i högre utsträckning över sitt arbete, vilket i sin tur leder till en 

ökad kunskap. Man skulle kunna säga att lärandet blir mer socialt, rent av sociokulturellt. 
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Olga Dysthe (red.). (2003). Dialog, samspel och lärande menar att kunskap konstrueras 

genom socialt samarbete i en kulturell kontext. Dysthe anser utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv att interaktion och samarbete är grundläggande för lärande och språket är en 

central del i lärandeprocessen. Dysthes tankar stämmer bra överens med delar av det vi vill 

uppnå, att genom samtal om slöjdprodukten i en lärandesituation skapa en reflekterad kunskap 

hos eleven. En kunskap som eleven faktiskt inser att han/hon förvärvat. Vidare anser Dysthe 

gruppen är viktig i det sociala samspelet för att skapa lärande, och i förlängningen av detta 

arbetssätt hoppas vi att eleverna i högre grad börjar diskutera slöjdproblem med varandra. 

(Dysthe, 2003, s31) 

 

Roger Säljö (2005). Lärande & kulturella redskap, menar att om vi ska förstå lärande och vad 

det innebär så måste vi se på hur individer samspelar med kollektivet. Säljö skriver, 

Men lärande ingår i många olika sammanhang och sker på många olika sätt: i hemmet, i kamratkretsen, i 

skolan, och så vidare. Det sker ibland oavsiktligt, som en konsekvens av något man är med om. En viktig 

utgångspunkt för förståelse av lärande är därför att man betraktar kunskaper och lärande som situerade, det 

vill säga som något som växer fram i sociala praktiker. (Säljö, 2005, s 66). 

 

Vidare skriver Säljö, 

I ett sociokulturellt perspektiv är det naturligt att använda det motsatta perspektivet: det är genom lärande 

som individen utvecklas. Det är genom konfrontation med, och appropriering av, nya sätt att resonera och 

genom användning av nya sätt i sociala praktiker. Lärande – i bemärkelsen tillägnade av samhälleliga 

erfarenheter – föregår därmed utveckling. (Säljö, 2005, s 70) 

 

Säljö menar att när man har ett lärande i just sociokulturell mening så är en det en process där 

personer approprierar bitar av färdigheter och kunskaper som samhället utvecklat. 

Approprieringen är då man får kunskaper i hur man behärskar medierande redskap i ramen för 

institutionaliserade praktiker. (Säljö, 2005, s 71-72) 

 

Jarl Cederblad (2007) Learning by observation. Beskriver i sin licentiatavhandling de olika 

sätt man kan se på begreppet tyst kunskap. I texten beskrivs att tyst kunskap kan vara sådant 

som vi kan inom oss men har svårt att beskriva med ord. Det kan vara olika tekniker vi kan på 

exempelvis slöjden eller olika läranden som vi inte muntligt förmedlar vidare. När det gäller 

hur man lär sig vid olika praktiska ämnen så kan det vara en fördel om man ser till att flera 

sinnen aktiveras hos eleverna vid exempelvis genomgångar. (Cederblad, 2007, s 21-22) 
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Elisabeth Jernströms avhandling Under samma hatt (2000), beskrivs även olika sätt att se på 

tyst kunskap. Att det är kunskap som istället för att sitta i huvudet sitter i kroppen. Att det är 

praktisk kunskap som innehåller, färdigheter, klokheter och sunt förnuft. (Jernström, 2000, s 

95) 

Vi, Åsa och Olov tror att om man på ett aktivt sätt arbetar med samarbete inom slöjden kan 

eleverna tillgodose sig mer kunskaper från varandra. Då kan det även vara så att den tysta 

kunskapen förmedlas mellan eleverna då de aktivt arbetar med varandra sida vid sida. Om 

dem hindras från att verbalt sätta ord på det som eleverna kan gör inte lika mycket, eftersom 

eleverna på andra sätt då kan förmedla sina kunskaper till varandra.  

 

Jernström (2000) skriver följande:  

Lärande situationen i läranderummet utvecklas i ett komplext samspel mellan å ena sidan mästaren och de 

andra närvarade lärlingarna, och å andra sidan lärlingarna emellan. Lärandet är mycket tydligt en 

dubbelriktad process. (Jernström, 2000, s 95)  

 

Det visar på att det ofta sker ett utbyte lärlingar/elever/studenter emellan, vare sig läraren är 

där eller inte. Vi tror på att uppmuntra det utbytet av varandra. Eftersom förmågan att känna 

att man som lärare inte räcker till, och att tiden inte räcker till är vanligt. Vi anser att det 

skulle hjälpa eleverna i deras utveckling om samarbetet fungerade på ett bra sätt i 

slöjdprocessen.  
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4. Metod 

 

4.1 Urval & datainsamling 

 

Vi har genomfört det här examensarbetet som ett alternativt projekt. Vi har under en praktisk 

arbetsfas på 2 veckor dokumenterat vår slöjdprocess genom loggböcker och digital 

dokumentation. Att notera är att vi är två stycken lärarstudenter som gemensamt har 

trä/metallslöjd som ett av våra ämnen. 

 

Metoden i vår undersökning kan till stor del liknas vid den aktionsforskning som Christer 

Stensmo (2002) beskriver i Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Stensmo 

beskriver aktionsforskning som en disciplinerad studie av en verksamhet som innefattar 

människor och deras interaktion med varandra. Aktionsforskningen skall innehålla fyra faser, 

planering, aktion, observation (vilken dokumenteras) och slutligen en reflekterande fas. Syftet 

i studien läggs på att förstå och/eller förbättra en social praktik. Vidare inom 

aktionsforskningen ställer man krav på systematik, dokumentation och reflektion. Projektet 

eller studien skall resultera i en rapport, från vilken andra verksamma inom samma område 

skall kunna läsa och lära sig något som kan utveckla deras egen praktik. Stensmo menar att 

möjligheten skall finnas att generalisera resultatet av studien till liknande verksamhet och där 

få liknande resultat. (Stensmo, 2002, s 52-53) 

 

Reliabilitet och validitet i det resultat som vi presenterat kan vara svåra att mäta då studien är 

av en empirisk art. Stensmo beskriver olika sätt att mäta validiteten i en undersökning, 

författaren tar upp två olika metoder att mäta validiteten i en studie av empirisk art. Samtidig 

validitet vilket innebär att man jämför resultaten från flera olika mätinstrument från samma 

mättillfälle. Man låter i detta fall det ena mätinstrumentet kontrollera validiteten av det andra. 

Den andra metoden är prognostisk validitet, här jämförs det dokumenterade materialet från ett 

mätinstrument, men från olika mättillfällen. (Stensmo, 2002, s 32-33) 

Tidsramarna vi hade till den praktiska undersökningen var för kort för att kunna genomföra 

hela processen två gånger, så den prognostiska validitet kan vi inte använda oss av. Däremot 

så får det nog anses som en tolkningsbar fråga om man kan anse våra två olika loggböcker 

som ett tillräckligt underlag för att uppfylla kravet för samtidig validitet. Man kan anta att 
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empiriska studier av den typ vi gjort här, till viss del kan färgas av subjektiva 

ställningstaganden etc.  

 

Utifrån att skriva loggbok dagligen under den praktiska arbetsperioden, har vi dokumenterat 

vår process individuellt (egna tankar) samt gemensamt (processen). Dagligen betyder för oss, 

att vi skrivit vid minst fyra tillfällen per dag, ibland upp till sex tillfällen. Vi har turats om att 

skriva men inte med millimeterrättvisa utan den som velat skriva har fått göra det och ibland 

har båda skrivit tillsammans. Vi har inte haft frågor som vi besvarat i loggboken vid varje 

skrivtillfälle. Vi har däremot haft rubrikerna, idé, planering, genomförande och utvärdering 

(samt med våra frågeställningar i åtanke). Så under dessa har vi kunnat skriva fritt. Marlene 

Johansson skriver om dagboksskrivande i skolan på slöjden i boken Slöjdprocessen, arbetet i 

slöjdsalen, dagboksanteckningar. Hon uttrycker att den grundläggande tanken med 

dagboksskrivandet är att både lärare och elever ska se den som hjälp i att kunna dokumentera 

sin slöjdprocess. Genom att försöka beskriva varje del av processen som självobservation kan 

detta sedan utvärderas. (Johansson, 1994, s 3) 

 

Även Christer Stensmo tar upp vikten av att föra loggböcker. Dokumentationen av det 

observerade i verksamheten kan exempelvis vara, strukturerade utarbetade 

observationsscheman eller ickestrukturerade löpande anteckningar av det som sker.  

(Stensmo, 2002, s 55) 

 

Vidare skriver Johansson: 

 

I slöjdprocessen tränas färdigheter som att tänka, diskutera och lösa problem också i okända situationer där 

det inte finns en given väg till målet. Vad som utspelas i slöjdsalen betyder mycket för inlärning och trivsel. 

(Johansson, 1994, s 6) 

 

Genom att föra loggbok har vi kunnat fånga upp viktig information som framkommit i 

slöjdprocessen. Vi har även noggrant att dokumenterat vår process i bilder under arbetets 

gång. Dessa bilder kommer att utgöra ett underlag för en PowerPoint presentation som 

visuellt visar vår slöjdprocess i steg för steg. Med loggboken som underlag har vi sedan att 

gjort en studie utifrån den tidigare forskning som finns på området. Vi har här valt ut delar ur 

loggböckerna som vi ansett vara relevanta för vår undersökning (sammandraget av 

loggböckerna finns i bilaga 1).  
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Vidare beskriver Stensmo att reflektion av det dokumenterade materialet är det sista steget i 

en aktionsstudie. (Stensmo, 2002, s 56)     

 

Fokus i studien har vi lagt på att besvara syftet och frågeställningarna. Alltså, bidrar 

samarbete för att utveckla idé och planeringsfasen i en slöjdprocess? Bidrar samarbete för att 

utveckla genomförandefasen? Bidrar samarbete i utvärderingen av slöjdprocessen?   

Vi har genom ide, planering, genomförande och utvärdering (slöjdprocessen) arbetat 

tillsammans. I idéstadiet formas och bearbetas idén till slöjdprodukten. I planeringsfasen 

bearbetas exempelvis frågor som funktion, utseende, hållbarhet och ekonomi. Man väljer även 

arbetsmetoder och material. I genomförandet har vi arbetat praktiskt efter vår planering och 

format vår slöjdprodukt utifrån vår framarbetade idé. I utvärderingen har vi reflekterat över 

och värderat hur olika ställningstaganden (inspiration, idéer, formgivning, materialval etc.) 

har påverkat resultatet. Vi har genom utbyte av tankar och funderingar, genom hela 

slöjdprocessen tagit hjälp av varandra, i syfte att föra arbetet och processen framåt.    

 

 

4.2 Procedur 

 

Vi beskriver här arbetsgången i generella drag, mer detaljerad beskrivning finns i loggboken 

(bilaga 1) samt i PowerPoint presentationen (bilaga 2). Värt att påpekas under denna rubrik är 

att det som måste sättas i fokus är processen och dess modell. Den som avser gör samma 

studie kan inte förvänta sig att komma fram med en exakt likadan produkt, då fler parametrar 

som hantverksmässiga handlag etc. kommer in och måste tas hänsyn till.  

 

 

 

4.2.1 Idéfas 

 

Vi har arbetat genom att steg för steg gå igenom slöjdprocessen. Vi började med idé. Där vi 

var för sig kom med förslag och olika idéer för ett slöjdprojekt, vi gjorde först skisser var för 

sig. Sedan gick vi gemensamt igenom dessa. Diskuterade fördelar och nackdelar med idéerna, 

konstruktionsmässiga frågor, estetiska värden (subjektivt) samt även om idéerna var 

genomförbara rent tids och kostnadsmässigt sett (ramfaktorer). Utifrån den diskussion och 
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dialog som vi hade valde vi en ny gemensam inriktning (möbelslöjd) och jobbade vidare med 

gemensamma idéer. Vi skissade upp en hel del olika skisser som vi diskuterade kring. Efter 

att vi valt ett slöjdprojekt (soffbord) som båda kände att vi hade lust att jobba med så gick vi 

vidare. Vi dokumenterade detta steg med loggbok och skisser. 

 

 

4.2.2 Planeringsfas 

 

Nästa steg vi började jobba på var planeringsfasen i slöjdprocessen. Där började vi fundera på 

olika konstruktioner, materialval, samt olika lösningar på tänkbara problem som kunde uppstå 

under tillverkningen. Vi planerade hur vi rent praktiskt skulle lägga upp själva 

genomförandet. Hur mycket tid som vi fick avsätta för olika steg, vilken arbetsordning vi 

skulle jobba efter samt vilka material som vi ville jobba i. Mycket tid och efterforskningar 

lades vid väganden (diskussioner) för och emot olika val av material, dessa väganden gällde 

främst hållfasthet och ekonomi. Efter att ha beslutat material till alla bordets delar samt gjort 

en kostnadsberäkning för detta så arbetade vi fram en detaljerad ritning för produkten. Vi 

hade nu en arbetsplanering som vi trodde skulle hålla hela vägen (senare under arbetets gång 

reviderades en del idéer då vi inte i förväg kunnat förutse alla fallgropar, allt finns 

dokumenterat i bilaga 1). Vi har dokumenterat planeringsfasen genom att skriva i loggboken 

och skissat bilder (se bilaga 2). 

 

 

4.2.3 Genomförandefas 

 

På genomförandefasen har vi jobbat efter de moment vi tycker har varit mest logiska. Vi har 

helt enkelt jobbat på efter den planering som vi tidigare lagt upp. Från tillverkningen av 

formen för gjutningen, där vi ritat upp och sågat ut densamma. Samt även lackat den för att 

skapa en fuktbeständig barriär, detta för att behålla fukten så länge som möjligt (och undvika 

att betongen brinner för fort och spricker) i betongen under själva gjutningen.  

 

Tillverkningen av bordskivan där vi av praktiska och ekonomiska skäl återanvände 

gjutformen som bas för bordskivan. Tillverkningen av benen och de krysstag som skapar 

stadga i hela benställningen. Tillverkningen av bordets underskiva, limningen som 

sammanfogar alla bordets delar, spackling och tillhörande efterslipning. Allt för att slutligen 
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komma fram till slutfinisharbetet på bordet, dvs. målning av bordet och betongens 

ytbehandlig. 

 

Under denna del i processen har dialogen varit viktig. Vi har bollat idéer mellan varandra, 

utbytt tankar och funderingar. Detta har även kontinuerligt dokumenterats i loggboken med 

egna och gemensamma iakttagelser. De praktiska slöjdmomenten har dokumenterats med en 

digital kamera.  

 

 

4.2.4 Utvärderingsfas 

 

I sista fasen av slöjdprocessen som är utvärderingen, har vi skrivit ner tankar, iakttagelser, 

funderingar och reflektioner i loggboken. Vi har skrivit ner våra egna tankar runt processen, 

produkten och arbetet. Vi har även diskuterat och fört en dialog kring samma frågor 

tillsammans, även det finns dokumenterat i loggboken. Vi har funderat och fört diskussioner 

kring hur vi anser att samarbetet bidragit i de olika stegen i slöjdprocessen. 

 

På ett sätt kan man säga att vi genom hela arbetet (se loggboken, bilaga 1) har reflekterat i alla 

olika delar av slöjdprocessen. Däremot under just utvärderingsrubriken, så är det skrivet efter 

att projektet är klart. Då har tankar kommit efteråt som vi skrivit ned och utvärderat. Det blir 

att man ser tillbaka snarare än att reflektera då man är mitt uppe i arbetet.  

 

Resultatet som är baserat på dokumentationen av processen, diskuteras och ställs mot selektivt 

vald litteratur under rubriken Diskussion. 

 

 

4.3 Arbetsfördelning 

 

Vi har i detta arbete gemensamt skrivit, redigerat och arbetat med texten. Vi har genom att 

föra en ständig dialog arbetat fram texten och strukturen i arbetet. Vi har båda läst den 

litteratur vi hänvisat till och tillsammans valt ut citat och andra referenser. De delar i arbetet 

som vi gjort enskilt redovisas nedan. 
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Åsa har gjort framsidan och renskrivit loggboken. Olov har gjort PowerPointen och 

innehållsförteckningen samt litteraturlistan.  
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5. Resultat 

 

Vi baserar resultat delen på den dokumentation som vi gjort, dels individuellt och även 

gemensamt under slöjdprocessen. Vi har dokumenterat processen med en loggbok som 

beskrivs mer ingående under metoddelen. Samt visuellt dokumenterat (datum) processen med 

en digitalkamera, där vi lagt in bilderna i en PowerPoint-presentation. Vi presenterar vad den 

dokumenterade processen säger utifrån de frågeställningar som vi satt upp i syftet.    

 

 

5.1 Bidrar samarbete för att utveckla idé och planeringsfasen i en slöjdprocess? 

 

Utifrån våra egna idéer har vi gemensamt vävt samman dessa till en idé. Att jobba med en 

slöjdprocess för att göra ett soffbord som kombinerar olika material blev tillslut vår idé till en 

gemensam produkt. Efter att ha läst vår loggbok (bilaga 1) så visar denna att våra egna 

ursprungliga idéer inte var densamma som vad vi gemensamt kom fram till. Genom dialog 

mellan oss samt egna idéer så blev en sammanslagning av idéer, alternativa lösningar, 

ifrågasättningar, materialval mm olika bidragande faktorer som har utvecklat vårt idéstadium.  

 

I loggboken står att läsa: 

 

Båda, Efter att vi kollat igenom varandras skisser och 

pratat om vad vi båda vill jobba med så blev fokus till 

slut på att tillverka en möbel gemensamt. Vi bytte idéer 

och skissade fram lite olika produkter. Vi kom fram till 

att ev. ett soffbord som var lite inspirerat av 50-talet 

kunde vara en kul ide. För att det skulle bli lite mer 

utmanande så valde vi att integrera en iläggsskiva i 

betong i bordskivan. (Bilaga 1 sid 38). 

 

Man kan se utvecklingen av processen genom 

att titta på skisser från idéstadiet i vår 

PowerPoint (se bilaga 2). Vi hade både var för 

sig en hel del olika idéer från början. Vi var 

båda överens om att det slöjdprojekt vi 

Gemensam skiss på soffbordet 
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slutligen skulle arbeta fram i processen skulle vara något som hade inspiration från sådant 

som båda var intresserade av. En del idéer sållades bort direkt, exempelvis på grund av 

konstruktionsmässiga hinder. Exempel på ett sådant hinder kan vara hållfasthets problem eller 

ekonomiska ramar.  

 

Vi tog sedan bitar som vi var och en kände oss mest inspirerade av att jobba med. Exempel 

från loggboken är just som står i citatet ovan, att arbeta med betong och jobba med 50-

talsinsprerade möbler. Två idéer som slagits samman till en gemensam. Vi har båda upplevt 

att detta var en utveckling av idefasen som vi inte hade kunnat jobba fram var för sig.  

 

I loggboken står följande: 

 

Vi är båda överrens om att vi inte hade kunnat komma på den slutgiltiga iden ensamma. Vi upplever att det 

har varit till stor fördel att vi arbetat gemensamt och bollat olika idéer mellan varandra. Vi har båda fått vår 

vilja fram med vad vi ska jobba med, fast i en produkt som vi inte hade tänkt oss från början. (bilaga 1 sid 

38). 

 

Det som är utvecklande i den här idén är att vi båda fick gå ett steg längre och arbeta med att 

utveckla något, som vi inte hade valt eller skapat idén till helt på egen hand, utan utifrån en 

idé som vi båda varit delaktiga att skapa. 

 

Har samarbetet bidragit för att utveckla arbete i 

planeringsstadiet? Man kan utläsa från vår 

loggbok (bilaga 1) att vi, var och en hade en 

del olika idéer som exempelvis konstruktioner, 

arbetsmetoder, materialval mm. Sedan kan man 

utläsa att vi efter dialog och genom att 

tillsammans väga för- och nackdelar kommit 

fram till en gemensam lösning på de olika 

funderingar vi hade innan.  

 

Det går att läsa i loggboken (bilaga 1) hur vi 

har resonerat kring hur arbetet skulle 

fortskrida. Man kan se vad vi trodde kunde bli 
Ritning på soffbordet 
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problematiskt, exempelvis materialdimensioners hållfasthet. Hur vi ställde oss till olika 

materialval, MDF (skivmaterial) som för vår del var ett ekonomiskt alternativ. Man kan även 

se vad vi (genom research) kände att vi behövde fördjupa våra kunskaper i innan vi kunde 

börja, som betonggjutning och armering.  

 

I loggboken står det: 

 

Båda, Vi kom fram till att vi gör ett ellipsformat soffbord för en 2-sittsoffa. Viktigt att vi fäster ben ordentligt 

samt kollar att vi har hållfast material. Eftersom vi vet att betongen kan bli tung.  

Efter att ha pratat ekonomi kom vi fram till att MDF (skivmaterial) är ett prisvärt alternativ för oss. Då väljer 

vi att måla den vit sen. Vi kommer att köpa in betong för gjutningen övrigt material finns på universitetet. 

(bilaga 1 sid 39). 

 

Vi märkte att då vi tillsammans diskuterade olika konstruktioner, kom vi fram till många olika 

lösningar, hade vi suttit var och en för sig så hade vi bara kommit på hälften så många. Och 

eftersom vi utvecklat idén tillsammans så tillförde vi många egna och gemensamma lösningar 

som vi till sist slog samman. Vi utvecklade många olika lösningar på konstruktionsproblem. 

Det utvecklande som vi uppmärksammat i detta är att vi genom att förklara, samt rita och 

skissa konstruktioner för varandra, snabbt och effektivt kunnat lägga tvivelaktiga 

konstruktioner åt sidan.  

 

En del i planeringen som inte står med i loggboken men ändå är viktig att redovisa (ur 

ekonomiskt synvinkel), är införskaffandet av material. Vi köpte finbetong själva och 

resterande material fanns att tillgå (mot inköpspris) i slöjdlokalerna på Universitetet.    

 

 

5.2 Bidrar samarbete för att utveckla genomförandefasen? 

 

Vid själva tillverkningen av bordskivan som vi även använde som gjutform för betongen, så 

står skrivet i loggboken: 

 

Båda, Vid tillverkning av mallen (ellipsformen) fick vi tänka till litegrann och samarbeta. För att få till 

ellipsen och dessutom få måtten att stämma med hur vi hade tänkt. Vi kommer att såga ut den yttre 

ellipsformen för att sedan ta ut det inre mått med hjälp av ett strykmått. (bilaga 1 sid 40). 
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Vi upptäckte att det är fördelar med att vara två när man ska ta fram en mall ur ett stort 

skivmaterial. Som det framgår i vår loggbok (bilaga 1) så upplevde vi att det var praktiskt att 

vara två då vi jobbade, vi upplevde att många moment blev effektiva. När vi hjälptes åt att 

såga ut formen på ellipsen och byggde samman gjutformen. Att sandpappra och jämna till 

kanterna gick dubbelt så snabbt när vi gjorde det tillsammans. Vi kan säga att det rent 

generellt var bra att hjälpas åt vi de flesta pratiska momenten under arbetet.  

 

Vid själva betonggjutningen hade vi förberett med att kapa till lagom stora bitar av armering 

(hönsnät och ett gammalt bandsågsblad). Att blanda ihop betongen som för hand kan vara ett 

relativt tungt jobb. I loggboken står: 

 

Båda, Vi sa att vi efter dagens slut skulle fundera på om vi ska dekorera skivan med något (alltså betongen) 

eller inte? Funderade på om något blad skulle passa det ger i så fall bäst effekt om det är ett blad med tydligt 

mönster, då blir det bra relief i betongen.  

Vi lackade ett andra varv i gjutformen för att mätta MDF skivorna innan betonggjutningen. (bilaga 1, sid 40) 

 

Då vi la armering och betong på plats var 

det till stor hjälp att ha fler händer än två. 

Just att höja själva effektiviteten i arbetet 

kan väl i sig inte ses som utveckling, dock 

så upplevde vi det som positivt då det var 

tidsbesparande i en något tajt tidsbudget. 

Det som däremot var utvecklande var den 

ständiga dialog vi förde under arbetets gång, 

att vi kunde utveckla olika idéer för olika 

genomföranden.  

 

Vi återanvände gjutformen till bordsskivan, så efter gjutningen hjälptes vi åt med att putsa 

rent ytan på MDF-skivan. Detta för att sedan limma ihop översargen med underskivan (se 

PowerPoint).  

Efter det så frästes kanten på bordskivan med samma princip som vi jobbat fram efter en del 

testande på en provbit. Vid fräsningen så var en av oss mer erfaren och visade olika tekniker 

samt vad man skulle tänka på, där blev det ett utbyte av slöjdtekniska erfarenheter. Vilket 

Armering till betonggjutningen 
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utvecklade den enes förmåga att lära ut och den andres utökade kunskap på handelmaskiner. I 

loggboken står att läsa följande: 

 

Vi håller på att förbereda en testbit inför fräsningen. Vi har testat att fräsa på testbiten och fräste sedan 

bordskivan runtom hela kanten. Det blev bra resultat, MDF är tacksamt att fräsa i då det inte kan flisa ur som 

exempelvis furu kan göra. Den tjocka bordskivan har nu ett lättare och mer estetiskt uttryck. Den ser mycket 

tunnare ut än vad den egentligen är. (bilaga 1, sid 41) 

 

Det har även avsatts tid för reflektion (främst i slutet på dagen) då vi kontinuerligt återkommit 

och skrivit i vår loggbok. Både var för sig och gemensamt. Vi försökte även att aktivt 

dokumentera vår process under arbetets gång med digitalkamera (se bilaga 2). 

 

Benen hade vi planerat att svarva runda. Efter att vi funderat mer på det och kommit fram till 

att det skulle bli bättre att rent konstruktionsmässigt med fyrkantiga ben. detta har vi beskrivit 

i loggboken: 

 

Så nu har vi har jobbat med benen till bordet. Benen sågades i en avsmalnad form i justersågen, till hjälp 

hade vi en jigg. Vi har även borrat tappar i benen längst upp som kommer att borras in underifrån på 

bordskivan. Vi diskuterade oss fram till tapparnas längd och djupen in i bordskivan. Ska nu mäta ut placering 

på benen under skivan. (bilaga 1, sid 41). 

 

Vi delade även upp vissa moment. En av oss borrade tappar på benen medan den andre sågade 

rent runt dem. Tappar är då man borrar med en tappborr så att det blir en rund stav i änden på 

benet som man kan limma fast mot bordet genom att borra ett hål i bordskivan som har 

samma diameter sim tappen. Det är en vanlig, stadig sammanfogningsmetod inom slöjden och 

även möbelsnickerier (se bilaga 2).    

 

Vi fick tänka till då benen skulle vara lite avsmalnade neråt. Efter konsultation med varandra 

kom vi fram till en jigg skulle vara bra för det ändamålet. Jiggens konstruktion finns ett se i 

PowerPointen (se bilaga 2). Att arbeta med en jigg var nytt för oss båda och vi utvecklad en 

ny kunskap om hur man kan dra nytta av en jigg för att nå ett delmoment i ett slöjdarbete där 

det är viktigt att få exempelvis många ben likadana. Däremot kan vi inte säga om just 

samarbete tillförde den lärdomen annat än att vi diskuterade den idén från början. Ett utdrag 

ur loggboken säger följande: 
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Olov, Vi har valt en annan design på benen, istället för svarvade ben valde vi att såga ut fyrkantiga 

avsmalnande ben istället. Vi diskuterade angående benen och kände att svarvade ben inte stämde med stilen 

på bordet. 50-tals känslan kommer fram bättre med ”tapperade” ben. Så nu har vi har jobbat med benen till 

bordet. Benen sågade i en avsmalnad form i justersågen, till hjälp hade vi en jigg. (bilaga 1, sid 41) 

 

Problem uppstod då vi skulle få till en bra ytbehandling av betongen. Vi var inte helt nöjda 

med hur betongens yta var efter gjutningen vilket även skiner igenom i 

loggboksanteckningarna:  

 

Vi har beslutsångest om hur vi ska behandla den och vi måste fundera mer. Eventuellt lämnar vi skivan 

obehandlad. Båda, igår provade vi att tvätta av betongen resultatet blev bättre men inte helt bra. Vi funderade 

och kom fram till att vi skulle testa att slipa ytan på skivan. Vi slutade ganska omgående att slipa då de ytor 

som var lite grövre i strukturen lätt luckrades upp. Funderar nu på att epoxibehandla ytan. (bilaga 1, sid 43)  

 

Vidare står det: 

  

Vi har lite funderingar på hur vi ska lösa frågan om vad vi ska ytbehandla betongen med. Vax, lack, epoxi, 

såpa? Vi har bollat lite idéer fram och åter även samtalat med andra.(bilaga 1, sid 41). 

 

Efter mycket beslutsångest och en hel del olika idéer fram och tillbaka, så visar loggboken,  

”Vi gjorde ett litet test imorse på undersidan av betongen med lack och det verkar bli mycket 

bra, ska behandla skivan nu först ett varv med lack.” sid 7. Vad gäller betonggjutning så var 

den ene av oss mer erfaren än den andre och hade en del att tillföra så att den andre nu i 

efterhand har fått fördjupad/utvecklad kunskap på det området. Och den som hade gjutit 

tidigare fick en fördjupad/utvecklad kunskap i hur man bör gå tillväga för att gjuta tunna 

betongskivor vilket var nytt. 

 

Ytterligare fördelar med att vara två under genomförandet upptäckte vi då betongskivan 

skulle passas in i bordet. Praktiskt hade det varit mycket svårt att lösa på egen hand med 

endast två händer (se bilaga 1). Arbetet underlättades väsentligt av att vara två, förutom 

vinsten tidsaspektsmässigt så möjliggjorde samarbetet att skivan kunde passas in på de små 

toleranser som vi hade att röra oss. Vi utvecklade vår samarbetsförmåga när det gällde att 

tillsammans passa in betongskivan, det krävdes en aktiv dialog och samspel för att kunna få 

till skivan precis så den passade in i bordsskivan. Från utvärderingen i loggboken står att läsa: 
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Vi blev lite besvikna på att ytan på den färdiggjutna betongen inte blev så slät som vi hade hoppats på. 

Genom att lacka igen de värsta ojämnheterna blev resultatet helt okej. Optimalt hade varit att gjuta om. Det 

var däremot inget alternativ då gjutformen gått förlorad. Och tidsramarna medgav inte heller att skivan skulle 

gjutas om. (bilaga 1, sid 45) 

 

Att läsa i loggboken angående praktiska förtjänster står följande. ”Det är bra då man hjälps åt 

med målningen eftersom det dels går mycket fortare och det blir lättare då man kan hjälpas åt 

att vända bordet för att underlätta målningen.” (bilaga 1, sid 6). 

Det visar att vissa praktiska moment underlättas av att man tar hjälp av andra/varandra. Det 

finns även ytterligare moment som dokumenterats i loggboken som visar på att det många 

gånger rent praktiskt upplevs gå lättare vid samarbete.   

 

 

5.3 Bidrar samarbetet i utvärderingen av slöjdprocessen? 

 

Utifrån vad vi skrivit i loggboken (bilaga 1) kan man se att vi egentligen har utvärderat olika 

metoder, val, lösningar under processens gång. Resultatet visar att via den dialog som finns så 

uppkommer hela tiden olika reflektioner som i sin tur tas med i betänkande för den fortsatta 

processen. I loggboken står: 

 

Båda, Idéerna som vi arbetade fram i idéfasen kom till en del att förändras redan planeringsfasen. 

Ekonomiaspekten blir viktig i alla slöjdarbeten och vi kände även att vårt bord gärna fick vara åt det mer 

ekonomiska hållet. Idén med ek som vi båda från början ville ha fick vi stryka då det blev för dyrt i 

materialkostnad. (bilaga 1, sid 45). 

 

Att vissa saker begränsar en process är 

oftast ofrånkomligt. Ramfaktorer som 

ekonomi är här en aspekt som gjort att 

processen får ställa in sig på nya/andra 

lösningar på ett uppkommet problem.   

 

Vi kan även utläsa att efter slutprodukten 

är avklarad och vi hunnit varva ner och 

Slutprodukt 
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satt ord på själva utvärderingsdelen, så visar den bland annat, hur vi skulle valt att jobba om vi 

gjort arbetet på nytt. Vad vi faktiskt har lärt oss rent slöjdtekniskt och att vi verkligen funderat 

på hur samarbetet har fungerat och varför det blivit som det blev.  

 

Vidare står det i loggboken: 

  

Vi hade bra utbyte av varandras tankar och idéer när vi satt i idé och planeringsstadiet. Det var bra att hela 

tiden ha någon att föra dialog med, att kunna bolla idéer med. Om någon av oss körde fast var det bra att få 

hjälp av varandra för att komma vidare. (bilaga 1, sid 44). 

 

Att jobba med en kontinuerlig dialog har visat sig vara något som återkommer i loggboken 

som ofta positivt. Då vi upplevt att detta utvecklar de olika stadierna i processen. Vi kan se att 

många gånger har lösningar, idéer och tillvägagångssätt utvecklats på sätt vi inte kunnat se att 

de hade gjort om vi arbetat ensamma.  

 

Några tankar från loggboken är bland annat att vi har reflekterat över vad vi lärde oss av 

betonggjutningen, svårigheter och nya idéer. Hur man skulle kunna göra om man gjorde en ny 

gjutning, vad vi skulle ta med oss för lärdomar från detta. Ett exempel på detta är att vi 

kommit fram till att vid gjutning av större/tyngre objekt så underlättar det att vara fler än en. 

Vidare visar loggboken att man ofta lägger fokus på olika saker och därmed, genom att 

samarbeta får andra infallsvinklar och en bredare överblick och analys av arbetet. 

 

Att en process hela tiden är aktiv och föränderlig visar också utvärderingen i loggboken: 

  

Under genomförandet ändrades till viss del tekniska lösningar och även till en liten del designen. Exempel på 

det är benen som vi inte svarvade runda som vi från början tänkt. Research och en kombination av tekniska 

lösningar + designen gjorde att vi ändrade benens utformning från den ursprungliga tanken. Det som verkar 

som den bästa lösningen under planeringen kan fort ändras då man omsätter idé till handling. Bortsätt från 

benen har vi till stor del hållit oss till grundidén. (bilaga 1, sid 45).  

 

Även under arbetets gång far tankarna lite emellan idé, planering, genomförande och 

utvärdering. Det framkommer att en idé som verkar helt perfekt i ett tidigt stadium av 

processen inte alltid håller då den skall genomföras i praktiken.  
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Vad gäller utveckling av själva utvärderingsfasen, kan vi konstatera att då man sitter ner 

tillsammans och diskuterar om sin process blir det lättare att sätta ord på olika saker som 

bidragit i processen. Att vi själva reflekterat och även gemensamt gjort det har tagit det hela 

ett steg längre. Vanligtvis reflekterar man själv i sin slöjdprocess och lämnar det där. Här har 

vi tvingats förmedla varandra olika tankar och funderingar. Dessa olika upplevelser av 

processen upplever vi har bidragit till att utveckla och driva slöjdprocess framåt.  

 

Tankar från var och en av oss från loggboken: 

 

Olov, Just denna slöjdprocess känns som en ganska representativ modell för hur slöjdprocesser generellt 

fungerar. Alla delar finns med och fungerar. Jag känner att processen varit lyckad och slutresultatet 

(produkten) blev helt okej (även om det finns saker att förbättra) mer tid och ytterligare tester skulle kunna 

utveckla detta till en bättre produkt. 

Det viktiga i just denna process var ju dock processen själv och då denna fungerat väl så känner jag mig nöjd.  

Rent slöjdtekniskt så har vi lärt oss och tagit del av nya kunskaper. En del saker har vi lärt oss av varandra 

och andra har varit nya för oss båda två. Exempelvis så har jag lärt mig hur man gjuter relief av Åsa. Att såga 

benen med en jigg var nytt för oss båda. 

Samarbetsmässigt så har det hela tiden bevisats hur mycket värt det är att ha någon som ”bollplank”. Man har 

lärt sig att i större utsträckning ta hjälp och fråga andra. (bilaga 1, sid 45) 

 

Vidare så står i loggboken: 

 

Åsa, Jag upplever att det varit en annorlunda och intressant process. Jag har fått fördjupad teknisk kunskap i 

gjutning, fräsning, tillverkning av bordsben samt bordskonstruktioner. Olov visade mig blanda annat hur 

borren för fyrkantiga hål fungerade något jag inte använt sedan tidigare. Jag upplever att samarbetet har 

bidragit till att utveckla mina kunskaper i olika nya arbetstekniker. Jag har fått förbättrad samarbetsförmåga 

med andra, jag har positivt utvecklat hur jag kan få utbyte av idéer och tankar med andra och på så vis 

utveckla mina egna. (bilaga 1, sid 46) 

 

Citaten ovan visar på olika saker vi utvecklat genom samarbetet under slöjdprocessen. 

Exempelvis hur vi båda fått fördjupade kunskaper i tekniker och olika arbetssätt, samt hur 

samarbetet bidragit och utvecklat samspelet mellan oss båda. Detta gällande utveckling av 

idéer, tankar och arbetsmetoder.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera följande utifrån våra frågeställningar. Två idéer 

utvecklades till en gemensam som gav båda möjlighet att utveckla sitt tänkande. Vi 
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utvecklade och planerade olika lösningar på konstruktion problem, under genomförandet 

utvecklas vår förmåga att kommunicera med varandra och samarbeta. Utvärderingsmässigt 

har vi utvecklat vår förmåga att sätta ord på, samt beskriva vår process. På utvärderingsplanet 

(och även genom hela processen) känner vi att dialogen mellan oss spelat en stor roll. 
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6. Diskussion 

 

6.1 Bidrar samarbete för att utveckla idé och planeringsfasen i en slöjdprocess? 

 

Vi upplever att det egentligen kanske är inom detta område som samarbete gör störst skillnad, 

i alla fall då man avser slöjdprocesser med vana slöjdare. Att ha möjlighet byta idéer med 

varandra, och kunna hjälpa till att utveckla och förbättra hållbara idéer är värt mycket. Detta 

är något som är ytterst svårt att göra om man enbart själv jobbar med en produkt. Nya 

infallsvinklar och synsätt runt omkring slöjdprodukten för utvecklingen vidare. Dialog och 

diskussion runt omkring idéer och möjliga lösningar skapar ett socialt lärande, detta bidrar till 

en mer levande process där man tar till sig kunskap på ett bra sätt. Om sociokulturellt lärande 

skriver Olga Dysthe i boken Dialog, samspel och lärande. ”Interaktionen med andra i 

läromiljön är avgörande både för vad som lärs och hur det lärs.” (Dysthe, 2003, s 44) 

Precis som vi skrev tidigare i inledningen så upplever vi att det är så vi oftast lär oss på 

Universitetet. Man tar hjälp av andra/varandra. När vi läste ämnet slöjd på lärarutbildningen 

så var det med varandra som hjälp och stöd vi lärde oss. Ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande via samarbete mellan eleverna borde även fungera väl i klassrumssituationer i vår 

framtida profession. Vidare skriver Dysthe: 

  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans lärande och 

utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet får del av 

kunskaper och färdigheter ända från sin tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant och värdefullt i 

kulturen. (Dysthe, 2003, s 48)  

 

Vi tror att genom den typen av lärande är det många elever som kan ta del av kunskapen. Det 

blir inte så som om man som lärare har en muntlig genomgång, då elever som har svårt att ta 

till sig det muntliga missar viktig kunskap. Det blir en bredare kommunikation och dialog för 

alla inblandade. Vi tror att genom den här typen av arbetssätt så främjas lärande. Vi kommer 

på ett eller annat sätt arbeta för att få med samarbete i vår framtida slöjdundervisning. Och vi 

hoppas även att vi med detta arbete kan öppna dessa dörrar för fler lärare.  

 

En nackdel som vi tänkt på är att det lätt blir så att man släpper sin egen ide för att gå vidare. 

Det är inte säkert att den iden får växa fram till något. Detta framgår även i utvärderingen i 

loggboken: 
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En nackdel med samarbetet kan vara att man för snabbt släpper sina egna idéer och inte låter dem växa fram 

eller få en chans. Utan istället kan det bli att man går genast vidare på den gemensamma idén. (bilaga 1, sid 

8). 

 

Vi har tidigare tagit upp Jarl Cederblads tankar från Red. Lindström, Britt-Marie & Eklöf, 

Ingegärd (2000) angående elevers kreativitet, samt de problem som kan uppstå runt omkring 

den fas i slöjdprocessen där idéer till arbetet skall formas (Cederblad i Lindström & Eklöf, 

2000, s 131). Problematiken som Cederblad presenterar med elever som i hög grad kopierar 

varandras idéer är för oss välkänd från egna erfarenheter. Tanken vi har runt problemet är att 

man skulle kunna låta eleverna samarbeta (kanske i grupper) redan från idéfasen, att låta 

eleverna tillsammans jobba fram idéer till slöjdprojekt. Man borde på så sätt kunna få fler 

elever delaktiga inom den viktiga (och primära) fasen för ett slöjdprojekt. Istället för att en 

elev rakt av kopierar någon annan elevs halvfärdiga produkt så får alla elever aktivera och 

utveckla sin kreativa sida. Istället för att som lärare uppmana eleven att söka inspiration i 

olika slöjdmedier, så kan man som lärare ge eleverna en positiv feedback och uppmuntra 

kreativt tänkande och lösningar inom elevgruppen. Eleverna får inspiration från varandra och 

kan utifrån sin egen kunskapsbas utveckla idén, samt hjälpa andra med inspiration till arbete 

eller tekniska lösningar. Precis som Cederblad skriver (Lindström & Eklöf, 2000 s 133) så 

tror vi att man genom ett ovanstående arbetssätt öppnar vägar till oväntade och annorlunda 

lösningar. Vår uppfattning är att elevernas kreativa sida, högst troligt kan utvecklas i hög grad 

genom samarbete.  

 

En fara som vi uppmärksammat med detta arbetssätt är att det med stor sannolikhet kommer 

att finnas elever som är mindre motiverade att jobba i slöjdsalen och åker snålskjuts på andra. 

De tar av andra för att själv lättare komma till målet men ger inget tillbaka i gengäld, dessa 

elever bidrar inte till att utveckla processen. Robert Thornberg förklarar problemet på följande 

sätt i sin bok Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. 

 

Motivationsförlust som uppstår hos individer för att de har en grupp som de ingår i brukar benämnas social 

loafing… social loafing är en tendens hos individer att arbeta mindre hårt med en uppgift när de tror att andra 

också arbetar med uppgiften. (Thornberg, 2006, s 66) 

 

Just detta problem med elever som saknar motivation och arbetslust i slöjdsalen finns och har 

alltid funnits. De är i alla fall de erfarenheter som vi har från egen skolgång, samt praktik och 

vikariat. Förhoppningen vi har är att man ändå genom att få in dessa elever i läroprocesser, 
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kan få igång dem att jobba bättre i slöjdsalen då man förhoppningsvis genom arbetsformen 

kan väcka ett intresse till liv. Faktum är att ingen människa kan undvika att lära, alla lär sig 

ständigt något utifrån vilka intressen man har, samt vilken samhällskontext man befinner sig i. 

Roger Säljö skriver i Lärande i praktiken, Ett sociokulturellt perspektiv följande: 

 

Valet står inte mellan att huruvida människor lär sig något eller inte, utan vad de lär sig av de situationer de 

ingår i (……) Den intressanta frågan blir att utröna varför människor engagerar sig i och motiveras av vissa 

läroprocesser, medan det ofta är svårt att skapa engagemang i andra sammanhang. (Säljö, 2000, s 28) 

 

Vi tolkar det som att Säljö menar att en effekt av deltagande i olika sociala praktiker blir 

inhämtad kunskap och utveckling. Deltagande i socialt samspel eller praktik ger människor 

erfarenheter som man sedan bär med sig. Vi tror (enligt Säljös teori om lärande) att genom att 

göra de elever i slöjdsalen som inte vill engagera sig i ämnet delaktiga i en process med andra, 

kan man kanske skapa intresse för den kunskap som förmedlas. Även om så inte blir fallet för 

vissa individer, så lär de sig säkert något ändå och tillägnar sig kunskaper som de annars 

aldrig skulle ha kommit att inhämta, även om det inte sker med brinnande intresse.  

 

 

6.2 Bidrar samarbete för att utveckla genomförandefasen? 

 

Att göra en process tillsammans med någon kan vara givande på många olika sätt, främst att 

man får andra perspektiv på olika saker under processens gång.  

 

En svårighet som vi har diskuterat är att beroende på hur man fungerar som person och vem 

man arbetar med så spelar det in på förutsättningarna för processen. För att ge ett exempel på 

vad vi menar, om en person som är van att få som den vill jobbar ihop med en som inte har 

självförtroende att stå på sig kan det bli ett mindre bra samarbete. Vi tror att man som lärare 

måste kunna se när ett samarbete kan lyfta, främja och stärka en slöjdprocess eftersom det 

trots allt är viktigt att man redan tidigt får lära sig att samarbeta med andra, det är något som 

man kommer att råka på i hela livet. 

Resonemanget kan man koppla mot det som står i styrdokumenten Lpo94: 

  

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan skall bidra till 

elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
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undervisningen. Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika 

former. (hämtat 081220 från www.skolverket.se).  

 

Det gäller att se formen för samarbete som något långsiktigt så eleverna får mer rutin på att 

arbete med hjälp av varandra. Elever i skolan har ofta problem i slöjden att arbeta gemensamt 

med en process då de vill ha en egen produkt att ta hem. Även Kajsa Borg beskriver elevernas 

produkt inriktade syn inom slöjden i boken Slöjdämnet, intryck - uttryck – avtryck. I de 

intervjuer som Borg presenterar framkommer det att många slöjdprodukter följt människor 

långt upp i vuxen ålder. Man kan även utläsa att många elever känner en stor glädje och 

stolthet då de får ta hem och visa upp sitt slöjdföremål för sina föräldrar. (Borg, (2001) s117-

124). Vi tror att genom att eleverna har en eller två andra elever som de ständigt ska 

samarbeta med, genom att utbyta tankar och tips under hela slöjdprocessen, så kan de i 

slutändan komma hem med en egen produkt som de arbetat fram i slöjden med samarbetet 

som grundläggande inslag.  

 

I litteraturgenomgången så tar vi upp hur kunskap förmedlas till elever i skolan, exempelvis 

genom såkallad mästerlära. Likaså hur vi ofta sett på praktiken att många elever sitter av tid 

eftersom de väntar på att få hjälp av läraren. En del elever, som även tidigare forskning visar 

samarbetar och hjälper varandra. Marléne Johansson skriver i Borg & Lindström följande: 

 

Slöjd är ett påtagligt kommunikativt ämne. Det förekommer en omfattande språklig och icke verbal 

interaktion (kroppsspråk, gester, mimik och medhandlingar). Eleverna löser problemen genom social 

interaktion, även om de arbetar med egna slöjdprodukter. (Johansson i Borg & Lindström, 2008,s 150) 

 

Vi tror på att stärka och uppmuntra den typen av samarbete. Lärarnas roll i sammanhanget blir 

att vara mer aktiva på genomgångar och teknisk demonstrationer. Vi upplever att det är ett bra 

sätt att jobba på i skolan. Slöjd är ett ämne, som enligt våra erfarenheter, till skillnad från det 

som Johansson, Marléne ovan säger, inte alltid utnyttjar det kommunikativa lärandet. Även 

om det är ett ämne med stor potential till ett sociokulturellt arbetssätt.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet skriver Olga Dysthe följande om lärande: 

  

Lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; språk 

och kommunikation är grundläggande element i läroprocessen; balansen mellan det individuella och det 

http://www.skolverket.se/
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sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än vad som sker i elevens huvud 

och har att göra med omgivningen i vid mening. (Dysthe, 2003, s 31) 

 

Detta borde vara en bra plattform att utveckla slöjden mot. Den stora del av tyst kunskap som 

finns inom slöjdämnet borde till större del kunna öppnas upp och synliggöras för fler genom 

ett sociokulturellt arbetssätt. Kajsa Borg skriver om den tysta kunskapen på följande sätt: 

 

Det praktiska arbetet och den praktiska kunskapen kan värderas, bedömas och förstås i sin egen kontext, men 

den betecknas som tyst av personer som inte själva har erfarenheter av motsvarande karaktär. (Borg, 2001, s 

156)  

 

Att låta eleverna genom samarbete få känna gemenskap runt slöjden som ämne, och genom 

dialog och diskussion dela med sig av erfarenheter och kunskaper i ämnet borde göra att fler 

får del av kunskap som inte annars finns synlig för dem. Det kan vara ett sätt för elever att 

sätta ord på sitt praktiska kunnande.  

 

Även i litteraturgenomgången i början beskrev vi den tysta kunskapen som Jarl Cederblad tar 

upp i sin avhandling. Att elever kan ha svårt att verbalt förmedla vissa kunskaper och 

färdigheter. Hur detta för att optimalt skapa lärande bör förmedlas till elever med 

genomgångar där många olika sinnen aktiveras, som syn, hörsel, känsel osv. (Cederblad, 

2007, s23) Barbro Sjöberg skriver i Red. Suojanen, Ulla & Porko-Hudd, Mia, att många 

elever begränsas i sin slöjdprocess eftersom det upplever att de inte kan få ner sina idéer på 

skisser och ritningar på ett tillfredsställande sätt. (Sjöberg i Suojanen & Porko-Hudd ,2000, s 

248)  

 

Vi tror att genom samarbete i slöjdprocessen skulle elever kunna få stärkta självförtroenden. 

Vid ett fungerande samarbete lyfter och hjälper man varandra. Även om en elev inte kan 

verbalt förklara en tanke eller idé kan den andre hjälpa till och på så vis får man ett språk för 

den tysta kunskapen. Det som för en enskild elev kan upplevas som otillräcklighet kan i ett 

samarbete växa till något man från början inte visste var möjligt att klara av. Att man i 

genomförandefasen i ett slöjdprojekt har någon att bolla idéer med som har varit med hela 

vägen är en styrka eftersom missförstånd förmodligen lättare undviks. En lärare/vikare/annan 

elev som inte sett hela processen kan missförstå om inte eleven lyckas förmedla sina 

tankar/frågor/funderingar på ett tillfredsställande sätt.  
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Givetvis är det en fara med samarbeten om man som lärare inte får dessa att fungera på ett 

önskvärt sätt (dvs. att det inte kommer ut positiva vinningar av det). Men vi tror att man måste 

våga prova och försöka se hur man kan vinna på det i längden. Samarbetet bör kunna 

integreras bitvis i undervisningen om man inte jobbat på det viset tidigare. Exempel på det är 

att man kan börja med att man sitter parvis då man ska jobba med iden. Sedan kan man bygga 

på allt eftersom med att man har en elev var som man har som mentor för sitt slöjdprojekt, till 

att man fullt ut kan jobba med samma projekt i ett samarbete.  

 

 

6.3 Bidrar samarbete i utvärderingen av slöjdprocessen? 

 

Vi upptäckte då vi skulle sätta ord på vår utvärdering att vi egentligen hade gjort större delen 

av den muntligt under processens gång. Däremot krävdes den tid det tar att faktisk samla sina 

tankar och gemensamt gå igenom hur olika faktorer påverkat olika steg i slöjdprocessen. Men 

det kan vara svårt att teoretiskt formulera utvärdering, vi drog då paralleller till våra VFU-

perioder där elever ofta har svårt att teoretiskt formulera sina utvärderingar. 

 

Det som Roger Säljö beskriver under metoddelen sin syn på sociokulturellt perspektiv i 

lärandet. Han menar att lärande kan ske på olika sätt och på olika ställen, hemma, i skolan och 

bland kamrater. Säljö menar att man inte alltid är medveten om att lärande har skett, vad som 

påverkat och hur vårt lärande har påverkas, framförallt av vår omgivning. (Säljö, 2005, s62) 

Vi upplever att nu när vi samarbetat i en slöjdprocess så har vi sett många fördelar. Just under 

de reflekterande stunderna har vi kommit till insikt om på vilka olika sätt samarbetet bidragit 

för inlärning av vissa saker, inte alla helt medvetna från början. I loggboken står att läsa: 

 

Åsa, jag upplever att samarbetet har bidragit till att utveckla mina kunskaper i olika nya arbetstekniker. Jag 

har fått förbättrad samarbetsförmåga med andra, jag har positivt utvecklat hur jag kan få utbyte av idéer och 

tankar med andra och på så vis utveckla mina egna. (bilaga1, sid. 46) 

 

Efter reflektion och i gemensam diskussion har det kommit fram vad som genom samarbetet 

bidragit i slöjdprocessen. Jenny Jernström (2000) beskriver hur lärande sker mellan både 

mästaren och lärlingarna, och hon tar också upp och poängterar att det även sker lärlingarna 

emellan. (Jernström, 2000, s95)  
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Vi kan dels känna igen oss på detta påstående från vår egen utbildning på universitetet, där 

stora delar av den praktiska (slöjden) delen var ledd av lärare på genomgångar och där vi 

sedan arbetade självständigt övrig tid. Där man fick söka hjälp av varandra då problem eller 

funderingar uppstod. Som nu i denna specifika slöjdprocess där vi har upplevt just hur pass 

mycket vi faktiskt har att lära från varandra, vilket i sig är utvecklande för båda genom 

fördjupade kunskaper om både social kompetens och slöjdtekniker. 

  

Vi menar att samarbete vid utvärdering mellan elever på skolan kan vara en fördel för de 

elever som har svårt att sätta ord på sin praktiska process, då kan det underlätta om de även 

får möjligheten att muntligt tillsammans med en eller i en grupp framföra sina tankar och 

reflektioner.  

 

Det vi själva har upplevt under vår process var att vi var väldigt fokuserade på själva 

samarbetet i slöjdprocessen och produkten kom mer i andra hand. Det har varit givande att för 

ovanlighetens skull inte helt varit fokuserad på att en process ska leda till en produkt. Det har 

verkligen varit resan dit som varit viktig.  

 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning med elever i skolan, det skulle 

kännas mer realistiskt att lägga fokus i bedömningen på processen, då den i skolan faktiskt 

betygsätts. I vårt fall betygssätts endast det skriva arbetet och vi har verkligen fokuserat på 

själva processen. Elever i grundskolans senare år fokuserar ofta på en slutprodukt och ett 

betyg. Därför skulle det vara en intressant med en undersökning som är gjord i skolmiljö med 

elever och lärare.  

 

Hur vi skulle gå tillväga om vi gjorde arbetet en gång till? Då hade vi lagt upp en mer 

detaljerad struktur inför loggboksskrivandet. Att man exempelvis hade vissa frågor som 

besvarades varje gång. Att man hade visst antal tillfällen eller tider varje dag som avsatts för 

skrivande i loggboken. Vi diskuterade också hur den visuella dokumentationen kunde 

förbättras. Vi anser att det är ett bra komplement till den här typen av arbete, däremot är det 

bättre att knäppa 20 bilder för mycket än en för lite. Då får man ett bredare material att välja 

ifrån när man sammanställer den visuella dokumentationen.  
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En annan sak vi har reflekterat över är att det är svårt att hitta relevant litteratur på området 

slöjd och samarbete. Det går att hitta bitvis relevant litteratur men på det hela taget känns det 

som att det är ett forskningsområde som har mycket att forska vidare på. 

 

 

6.4 Avslutning 

 

Som avslutning på detta alternativa examensarbete så tycker vi oss kunna konstatera att 

samarbete inom ett sådant ämne som slöjd, faktiskt tillför en hel del till processen som man 

annars inte kommer i kontakt med. Det sociokulturellt inspirerade arbetssättet som man 

åstadkommer genom samarbete, tror vi bidrar till att sätta kunskapen djupare hos eleverna.  

 

Just diskussionen som uppstår i en dialog runt en slöjdprocess eller ett slöjdtekniskt problem 

mellan elever tror vi gör att eleverna i större grad kommer ihåg vad de faktiskt lärt sig. 

Genom att dokumentera sin process med bilder ger detta ett bra underlag för diskussion. 

Eleverna kan via exempelvis en PowerPoint presentera och diskutera kring sin process. 

Ytterligare en förtjänst med samarbete inom slöjden tror vi kan vara att man synliggör och 

sätter ord på den tysta kunskapen. Till viss del kan man kanske i större utsträckning även 

genom detta arbetssätt synliggöra kunskapsstegringen och undervisningens syfte för eleverna, 

hjälpa eleverna att se sin egen kunskapsresa samt även få dem att inse vikten av lärandet. 

 

Det sociokulturellt inriktade arbetssättet är något som vi båda känner att vi vill arbete vidare 

med i vår framtida profession. Detta arbetssätt känns som rätt väg att gå inom slöjden för att 

skapa bra lärande situationer och en god miljö för lärande. Givetvis så inser vi även att det 

finns nackdelar med ett sådant här sätt att arbeta, dessa har vi även tidigare beskrivit. Dock så 

tror vi att det efter en inkörningsperiod skulle kunna gå att få att fungera väl i många grupper. 

Det vore intressant att ta reda på är hur detta arbetssätt skulle se ut på en skola där man fått 

chansen att introducera samarbete i slöjden redan från början, då eleverna kommer till slöjden 

i exempelvis årskurs 3. Troligt är att man skulle ha ett väldigt trevligt slöjdklimat i 

klassrummet, och framförallt tror vi att man skulle ha elever som höll en högre och jämnare 

kunskapsnivå ju äldre de blev. Detta är den tänkta effekten på undervisningen som vi kommit 

fram till via vår undersökning, samt även via våra tidigare erfarenheter och studier av 

litteratur. Huruvida den stämmer eller blir föremål för revidering får framtiden utvisa. Vi 
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kommer helt säkert att arbeta för att få svar på i framtiden genom vår yrkesutövning, Och vi 

hoppats att vi med detta arbete inspirerar fler att utforska undervisningen mot samma mål. 
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8. Bilagor 

 

bilaga 1 

Loggbok 

 

Idé 

Åsa, jag funderade på att det skulle vara roligt att jobba med att tillverka en möbel av något 

slag. Jag vill gärna jobba med trä eftersom jag saknat det. Jag hade några idéer som 

exempelvis en rundformas/välvd byrå eller en låda som var lite rundformad. Jag nämnde att 

jag gillade att jobba med betong men såg inte hur jag skulle kunna få in det i ett arbete. Jag 

funderade även på om jag skulle vilja jobba med olika sveptekniker, fast då gärna lite mer 

otraditionellt.  

 

Olov, jag hade idéer om att tillverka knivar från blad till slida. Smida egna blad och på så sätt 

få vara med i alla produktionsstegen. En annan ide jag hade var möbelslöjd. Tanken var då att 

inrikta sig mot stolar/sittmöbler då detta kändes som en utmaning. Stilistiskt skulle jag kunna 

tänka mig att jobba utifrån lite -50talsstil. Smäckra former utan överdrivet formspråk. Bra 

exempel på det är IKEA:s Sthlm-serie som innehåller bland annat bord, stilrena och enkla. 

 

Båda, efter att vi kollat igenom varandras skisser och pratat om vad vi båda vill jobba med så 

blev fokus till slut på att tillverka en möbel gemensamt. Vi bytte idéer och skissade fram lite 

olika produkter. Vi kom fram till att ev. ett soffbord som var lite inspirerat av 50-talet kunde 

vara en kul ide. För att det skulle bli lite mer utmanande så valde vi att integrera en 

iläggsskiva i betong i bordskivan. Vi funderar även på att svarva runda ben eller om kantiga 

ben skulle passa bäst. Vi bestämde att det nog skulle bli snyggast med runda avsmalnande 

ben. Då får vi in momentet med svarvning också. Bordskivans form bestämdes till en ellips då 

vi båda tycker att det är estetiskt tilltalande.  

Vi är båda överens om att vi inte hade kunnat komma på den slutgiltiga iden ensamma. Vi 

upplever att det har varit till stor fördel att vi arbetat gemensamt och bollat olika idéer mellan 

varandra. Vi har båda fått vår vilja fram med vad vi ska jobba med, fast i en produkt som vi 

inte hade tänkt oss från början. 
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Planering 

Åsa, jag funderade lite kring olika mått vad gäller soffbord. Jag gillar runda former och 

ellipsen tilltalade mig. Jag har tänkt lite på hur man på bästa sätt kan göra för att fästa benen 

så att bordet håller för den tunga vikten (betongen) och står stadigt. Jag har även funderat på 

det här med betonggjutningen och armering till det, hur tunt kan man gjuta? 

Jag känner att det vore kul att få jobba med något fint träslag men tror att det kommer att bli 

för dyrt i inköp för att det ska vara realistiskt för oss. Betongen är ett relativt billigt material 

då vi inte kommer att behöva allt för stora mängder. Arbetsmetoder jag tänkt på är 

svarvningen av benen, utsågning av bordskivan, eventuell fräsning av bordskanten och 

gjutform för betongen. 

 

Olov, funktion: soffbord i storlek för en 2-sittssoffa, med standard höjd. Utseende, 

ellipsformat, 50-tals inspirerat. Viktigt att kolla upp dimensioner på skiva mm, då betongen 

belastar en del. 

Ekonomi, funderade till en början på ek eller björk till stommen, underredet och skivan. Björk 

kändes lite tråkigt, samtidigt som ek faller lite på den ekonomiska aspekten.  

Arbetsmetod, svarva benen, fräsa undre kanten på skivan, det ger ett smalare intryck (50-tal). 

Måste även bygga form till betongen, funderade på att gjuta mot en högblank yta för 

”marmoreffekt”. Lacka formen? 

 

Båda, vi kom fram till att vi gör ett ellipsformat soffbord för en 2-sittsoffa. Viktigt att vi fäster 

ben ordentligt samt kollar att vi har hållfast material. Eftersom vi vet att betongen kan bli 

tung.  

Efter att ha pratat ekonomi kom vi fram till att MDF (skivmaterial) är ett prisvärt alternativ 

för oss. Då väljer vi att måla den vit sen. Vi kommer att köpa in betong för gjutningen övrigt 

material finns på universitetet. 

Vi var överens om att svarva benen och fräsa kanten på bordskivan. Vi kommer att gjuta 

betongen i en gjutform. Ev. i själva ellipsen av bordet. Skivorna blir i MDF och bordsbenen 

blir i furu.  
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Genomförande  

Båda, vid tillverkning av mallen (ellipsformen) fick vi tänka till litegrann och samarbeta. För 

att få till ellipsen och dessutom få måtten att stämma med hur vi hade tänkt. Vi kommer att 

såga ut den yttre ellipsformen för att sedan ta ut det inre mått med hjälp av ett strykmått. Olov 

sågade ut ellipsen med sticksåg.  

 

Åsa, jag tror att vi genom att tänka tillsammans löste problemet med formen på ellipsen på ett 

bra sätt. Hade jag gjort det själv så hade jag nog gått mer på känsla. Olov stoppade mig och 

ville mäta mer noggrant, det kan jag nu i efterhand se att det gav resultat + att man får en 

bättre symmetri.  

 

Båda, vi har nu slipat utsidan på ellipsen. Vi enades om att 9cm in från kanten skulle bli bra 

som sarg. Olov tyckte 8cm och Åsa 9cm. Åsa ville ha lite mer material i sargen. Vi sparade på 

så vis också vikt då betongplattan blir något mindre.  

Vi slipade insidan på ellipsen efter att ha sågat ur med sticksågen. Vi kommer innan slutet på 

dagen att lacka kanterna för att göra formen fuktbeständig inför gjutningen.  

 

Båda, vi sa att vi efter dagens slut skulle fundera på om vi ska dekorera skivan med något 

(alltså betongen) eller inte? Funderade på om något blad skulle passa det ger i så fall bäst 

effekt om det är ett blad med tydligt mönster, då blir det bra relief i betongen.  

Vi lackade ett andra varv i gjutformen för att mätta MDF skivorna innan betonggjutningen. 

 

Båda, efter att ha diskuterat och provat lägga ut lite blad, valde vi att sätt dit fyra stycken som 

dekor. Vi provade olika placeringar men valde att till sist lägga de i mitten . Vi spraylimmade 

dit dem i formen och satte den mest mönstrade sidan uppåt i formen.  

Vi hjälptes åt att blanda ihop betong för att fylla upp halva formen. Sedan klippte Åsa till 

armering av hönsnät och Olov kapade bitar av ett gammalt bandsågsblad. Vi satte ihop dessa 

som ett armeringsnät/matta och la i formen på betongen. Sen fyllde vi upp formen med betong 

och försökte styrka ut den så ytan skulle bli någorlunda jämn. Vi la på några tunna plastpåsar 

och sedan satte vi på några tunna skivor och tyngder på det.  



 

   42 

Efter 2 timmar så vattnade vi betongen och packade sedan in den igen då vi inte vill att den 

ska ”brinna” för fort. Vi rengjorde formen grovt utvändigt för att förhoppningsvis kunna 

använda den som skiva till bordet sen. Sedan lämnar vi det för helgen.  

 

Båda, kollat betonggjutningen. Betongen gick rätt lätt att lossa från formen. Vi kommer att 

behöva fundera på hur vi vill ytbehandla den för nu ser det lite matt och dassig ut.  

Olov rengjorde formen från betongspill och sedan hjälptes vi åt att såga ut den undre skivan 

på bandsågen. Det var kanon att vara två då skivan var lite väl stor för att hålla i själv. Sedan 

limmade vi ihop formen. Vi håller på att förbereda en testbit inför fräsningen. 

Vi har testat att fräsa på testbiten och fräste sedan bordskivan runtom hela kanten. Det blev 

bra resultat, MDF är tacksamt att fräsa i då det inte kan flisa ur som exempelvis furu kan göra. 

Den tjocka bordskivan har nu ett lättare och mer estetiskt uttryck. Den ser mycket tunnare ut 

än vad den egentligen är. 

 

Åsa, jag tror inte att jag hade tänkt på att göra bordskivan med fräst kant om jag gjort bordet 

själv. Men jag kan se nu hur bra det faktiskt blev.  

 

Olov, vi har valt en annan design på benen, istället för svarvade ben valde vi att såga ut 

fyrkantiga avsmalnande ben istället. Vi diskuterade angående benen och kände att svarvade 

ben inte stämde med stilen på bordet. 50-tals känslan kommer fram bättre med ”tapperade” 

ben. 

Så nu har vi har jobbat med benen till bordet. Benen sågade i en avsmalnad form i 

justersågen, till hjälp hade vi en jigg. Vi har även borrat tappar i benen längst upp som 

kommer att borras in underifrån på bordskivan. Vi diskuterade oss fram till tapparnas längd 

och djupen in i bordskivan. Ska nu mäta ut placering på benen under skivan.  

 

Båda, vi placerade ut benen under bordet genom att kryssmäta. Sedan har vi efter att ha märkt 

upp för borrning, borrat så benens tappar går in i bordskivan. Vi fick diskutera oss fram till 

hur man på bästa sätt mäter ut var benen ska sitta på en ellips, det var lite klurigt men det löst 

sig tillslut. 

Vi har lite funderingar på hur vi ska lösa frågan om vad vi ska ytbehandla betongen med. Vax, 

lack, epoxi, såpa? Vi har bollat lite idéer fram och åter även samtalat med andra. 
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Båda, vi har på var sitt håll gjort lite research om hur man kan/bör ytbehandla betong. Efter 

samtal med varandra så har vi kommit fram till att vi inte bör lacka skivan då den kan bli 

skörare och tål mindre stötar. Vi kommer troligen att vaxa eller såpa eller olja in den. 

På morgonen bestämde vi gemensamt att vi skulle fräsa en rundning på benen så det får ett 

mjukare intryck. Efter lite strul med fräsen och provande på en testbit så fick vi till benen som 

vi ville ha dem. 

Vi diskuterade även på vilken höjd vi skulle sätta kryssribbor att ha underhyllan vilandes på. 

Vi sågade till och hyvlade ribborna. 

Sedan tyckte Olov att vi skulle sänka in dessa helt i benen, Åsa tyckte att vi skulle tappa in 

dem. Efter att ha sett hur tunna ribborna vart så valde vi att helt sänka in dem i benen. 

Vi använde oss av borren som gör fyrkantiga hål. På så vis slapp vi att sitta med stämjärn + att 

det blir ett rakt och bra resultat. 

Vi grunnade just nu på hur vi på bästa sätt ska korsa ribborna i krysset. Det lutar åt att det blir 

att göra halvt i halvt, dvs att vi tar ur hälften på varje bit där de möts så det passar ihop bra. 

 

Olov, vi passade ihop hela benställningen och gjorde ribborna halvt i halvt. Då vi nu ansåg att 

benen satt bra och konstruktionen var stabil så började vi fundera ut den andra skivans mått.  

Efter tester fram och tillbaka så hade vi en skiva som passade bra, en rektangulär med 

avkapade hörn. 

Bordet limmades ihop mot benens tappar på undersidan av skivan och krysstaget limmades 

samtidigt, nu är det på torkning. Vi ska nu börja funder på ytbehandlig.  

 

Åsa, det var bra att ha fyra armar då vi limmade. Också bra att vara två då vi skulle kolla att 

benen vara raka från alla håll. 

 

Båda, vi har spacklat kvistar på benen och andra små ojämnheter. Sedan har vi putsat och 

grundmålat ett varv. Vi hade en del problem med om vi skulle rolla eller penselmåla. Då vi 

inte kunde hitta en bra roller så blev det penselmålning första varvet, helt okej, men vi ska 

försöka få tag på en bra roller till täckvarven. Vi tror båda på att slutfinishen blir 

snyggare/bättre med en rollad yta. 

Vi måste hitta något att behandla betongen med! 
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Båda, vi har fått tag på en bra skumgummiroller och med den har vi målat ett första varv med 

täckfärg (vit vattenbaserad lackfärg) 

Det är bra då man hjälps åt med målningen eftersom det dels går mycket fortare och det blir 

lättare då man kan hjälpas åt att vända bordet för att underlätta målningen. 

Vi har bestämt oss för att skjuta upp behandlingen av betongen tills på måndag. Vi har 

beslutsångest om hur vi ska behandla den och vi måste fundera mer. Eventuellt lämnar vi 

skivan obehandlad. 

 

Båda, igår provade vi att tvätta av betongen resultatet blev bättre men inte helt bra. Vi 

funderade och kom fram till att vi skulle testa att slipa ytan på skivan. Vi slutade ganska 

omgående att slipa då de ytor som var lite grövre i strukturen lätt luckrades upp. Funderar nu 

på att epoxibehandla ytan.  

Vi har pratat om hur många varv färg vi måste måla på bordet. Nu är två varv målade och vi 

måste i alla fall måla ett varv täckfärg till.  Efter det får vi se hur de ser ut.  

Färgen vi använt oss av är en vit vattenbaserad grundfärg och en vit vattenbaserad lackfärg, 

halvblank.  

 

Åsa, vi valde en vattenbaserad färg eftersom det är ett mer miljömässigt alternativ. Nackdelen 

tycker med den sortens färg tycker jag är att den inte flyter ut lika bra som 

lösningsmedelsbaserad lackfärg. Men man vinner på kortare torktider, lättare penselrengöring 

och rengöring av roller. 

 

Olov, vi har nu målat på bordet ett tredje varv (andra täckvarvet) vi får se nu när det torkat om 

det räcker. 

Vi har gjort lite research under helgen angående betongbehandlig. Jag ville epoxibehandla 

skivan men Åsa var lite skeptisk. Hon trodde mer på att testa klarlack. Vi gjorde ett litet test 

imorse på undersidan av betongen med lack och det verkar bli mycket bra, ska behandla 

skivan nu först ett varv med lack. 

 

Båda, en nackdel med att lacka skivan är att den blir känsligare för stötar och kan spricka 

lättare. Men vi resonerade så att skivan kommer ligga nedsänkt i en form och har helt stöd 

underifrån så den bör inte bli utsatt för slag och stötar? 
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Vi har nu lackat ett varv på betongen, vi drog även på lite lack runt om kanterna eftersom det 

stoppar om det skulle rinna ner och komma in fukt där. Har man otur och fukt kommer in 

under lacken kan det bli fula bubblor som skulle förstöra utseendet på bordet. 

För att ytterligare eliminera risken för inträngande fukt så lackade vi ett lager till. Nu får 

lacken torka tills imorgon. Resultatet från första varvet såg bra ut, enda minuset var att det 

förstärkte de små porer och ojämnheter som blev vid gjutningen. Vi hoppas på att det andra 

och eventuellt tredje lagret skall jämna ut stukturen. Så slutresultatet blir bra. 

 

Åsa, jag upplever att den lackade ytan ser lite plastig ut. Men däremot står den emot fläckar 

bra eftersom ytan är just tät. Jag personligen tycker att obehandlad betong är snyggare, för att 

då få en obehandlad yta blank så kan man gjuta mot ex glas, då blir den blank som polerad 

marmor. Vi hade däremot inte den möjligheten så detta blev en lösning istället. 

 

Olov, nu ligger betongskivan ilagd i bordet efter många om och men. Vi fick slipa in skivan i 

bordet så lacklagret + ett lager färg på bordskivan byggt på lite för mycket. Tyvärr råkade 

skivan spricka då vi la ner den. Milt våld var tyvärr för mycket, i och för sig så ger den lätt 

krackelerade ytan ett lite rustikt intryck. Vi har lackerat betongen ett sista varv på plats infällt 

i bordet, samt målat sargen ett sista varv med vitt. 

Problem vi haft under dagen hade praktiskt inte gått att lösa ensam. Man hade varit tvungen 

att söka hjälp av andra för att praktiskt kunna få ner skivan och passa in den. 

 

Utvärdering 

Båda, idéerna som vi arbetade fram i idéfasen kom till en del att förändras redan 

planeringsfasen. Ekonomiaspekten blir viktig i alla slöjdarbeten och vi kände även att vårat 

bord gärna fick vara åt det mer ekonomiska hållet. Idén med ek som vi båda från början ville 

ha fick vi stryka då det blev för dyrt i materialkostnad. 

Vi valde att vi idé och planeringsfasen enas om att det skulle vara kul att prova gjuta en 

iläggsskiva i betong. Vi behövde däremot införskaffa finbetong samt läsa på mer om 

betonggjutning och armering. Vi läste i en hobbybok som hette ”Betong som hobby”. 

Vi fick bra hjälp från universitetet med att fixa material som MDF exempelvis. Det hade varit 

svårt för oss att frakta dit annars. 

Vi hade bra utbyte av varandras tankar och idéer när vi satt i idé och planeringsstadiet. Det 

var bra att hela tiden ha någon att föra dialog med, att kunna bolla idéer med. Om någon av 

oss körde fast var det bra att få hjälp av varandra för att komma vidare. 
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Vi har även gemensamt kommit fram till flera olika lösningar som vi valt bort men det är 

genom den dialogen vi haft som vi kunnat komma fram till så många tänkbara lösningar på 

olika problem.  

En nackdel med samarbetet kan vara att man för snabbt släpper sina egna idéer och inte låter 

dem växa fram eller få en chans. Utan istället kan det bli att man går genast vidare på den 

gemensamma idén.  

 

Under genomförandet ändrades till viss del tekniska lösningar och även till en liten del 

designen. Exempel på det är benen som vi inte svarvade runda som vi från början tänkt. 

Research och en kombination av tekniska lösningar + designen gjorde att vi ändrade benens 

utformning från den ursprungliga tanken. Det som verkar som den bästa lösningen under 

planeringen kan fort ändras då man omsätter idé till handling. Bortsätt från benen har vi till 

stor del hållit oss till grundidén. 

 

Då konstruktionen limmades ihop, alltså ben, krysstag och bordskiva så gick det lätt och 

snabbt tack vare att vi hade fyra händer. 

Att sedan grundmåla hela ytan med pensel gjordes eftersom vi inte hade tillgång till roller. 

Optimalt hade varit att rolla alla varv men eftersom det i slutändan blev två lager med 

täckfärg spå blev ytan slät och fin. Tack vare att vi rollade de två sista varven.  

Vi blev lite besvikna på att ytan på den färdiggjutna betongen inte blev så slät som vi hade 

hoppats på. Genom att lacka igen de värsta ojämnheterna blev resultatet helt okej. Optimalt 

hade varit att gjuta om. Det var däremot inget alternativ då gjutformen gått förlorad. Och 

tidsramarna medgav inte heller att skivan skulle gjutas om.  

Att skivan fick lite små sprickor då vi pressade ner den i bordet var lite synd. Men på det hela 

taget så blev det en bra process med en slutprodukt.   

 

Olov, Just denna slöjdprocess känns som en ganska representativ modell för hur 

slöjdprocesser generellt fungerar. Alla delar finns med och fungerar. Jag känner att processen 

varit lyckad och slutresultatet (produkten) blev helt okej (även om det finns saker att 

förbättra) mer tid och ytterligare tester skulle kunna utveckla detta till en bättre produkt. 

Det viktiga i just denna process var ju dock processen själv och då denna fungerat väl så 

känner jag mig nöjd.  
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Rent slöjdtekniskt så har vi lärt oss och tagit del av nya kunskaper. En del saker har vi lärt oss 

av varandra och andra har varit nya för oss båda två. Exempelvis så har jag lärt mig hur man 

gjuter relief av Åsa. Att såga benen med en jigg var nytt för oss båda. 

Samarbetsmässigt så har det hela tiden bevisats hur mycket värt det är att ha någon som 

”bollplank”. Man har lärt sig att i större utsträckning ta hjälp och fråga andra. 

 

Åsa, jag upplever att det varit en annorlunda och intressant process. Många har frågat oss om 

vårt examensarbete och vad vi jobbat med, de flesta har blivit intresserade då vi berätta om 

det. Jag har fått fördjupad teknisk kunskap i gjutning, fräsning, tillverkning av bordsben samt 

bordskonstruktioner. Olov visade mig blanda annat hur borren för fyrkantiga hål fungerade 

något jag inte använt sedan tidigare. 

Jag tycker att det varit bra att det har funnits någon hela tiden för att dels stötta en då man 

tappat orken eller bara behövt en paus. Det har gjort processen roligare eftersom ”tråkiga” 

moment som sandpapprande har gått dubbelt så fort. 

 

Åsa, jag upplever att samarbetet har bidragit till att utveckla mina kunskaper i olika nya 

arbetstekniker. Jag har fått förbättrad samarbetsförmåga med andra, jag har positivt utvecklat 

hur jag kan få utbyte av idéer och tankar med andra och på så vis utveckla mina egna. 

 

 

 

 

 

 


