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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur elevers interaktionsmönster i träslöjden ser ut 

med fokus på lärprocesser i samspelet och hur elever av samma kön och av olika 

kön bemöter varandra. Studiens syfte var även att studera vilka 

interaktionssituationer som flickor och pojkar väljer att agera i. Mina 

frågeställningar var ”vilka möjligheter till elevinteraktion ges i slöjdsalen?”, ”vad 

hämmar eller främjar lärande i elevinteraktionen i slöjdsalen?” och ”vilka 

interaktionsmönster synliggörs när flickor och pojkar väljer sina slöjdkamrater i 

gruppen?” I denna kvalitativa studie har jag använt mig av metoden observationer 

som var gjorda i tre årskurser 6, 7 och 8, som utfördes på en skola i västerbotten. 

Resultatet visar att möjligheter till elevinteraktion var obegränsade diskussioner i 

slöjdsalen. Studien visar att lärande hämmas när elever kommunicerar sällan med 

varandra. Resultatet visar att lärandet främjas när elever utbyter kunskaper mellan 

varandra. En slutsats var att flickorna och pojkarna interagerar främst med elever 

av samma kön men ett fåtal elever samspelar även med elever av annat kön. En 

viktig slutsats var att elevernas delaktighet i samspelet innebär att de agerar som 

resurser för varandra i arbetsprocessen. 

Nyckelord: elevinteraktion, lärprocesser, kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning     

Inledning     1 

Syfte                           3 

Frågeställningar     3 

 

Litteraturgenomgång    4 

Skolans styrdokument    4 

Teoretiska utgångspunkter    5 

Interaktion och lärande i ett sociokulturellt perspektiv 5 

Könsmönster i ett genusperspektiv   6 

 

Metod     10 

Etnografiskt inspirerad datainsamlingsmetod  10 

Urval      11 

Datainsamlingsperiod    12 

Dilemman med observationsmetoden   12 

Studiens tillförlitlighet    12 

Procedur     13 

Databearbetning     14 

Etiska överväganden    15 

Informationskravet    15 

Samtyckeskravet    15 

Konfidentialitetskravet    16 

Nyttjandekravet    17 

 

 



 

Resultat     18 

Möjligheter till elevinteraktion i slöjdsalen   18 

Årskurs 6     19 

Årskurs 7     20 

Årskurs 8     22 

Sammanfattning av möjligheter   23 

Lärande i elevinteraktionen i slöjdsalen  23 

     Årskurs 6     23 

Årskurs 7     24 

Årskurs 8     26 

Sammanfattning av lärande   27 

Interaktionsmönster i gruppen   27 

Årskurs 6     28 

Årskurs 7     28 

Årskurs 8     29 

Sammanfattning av interaktionsmönster  29 

 

Resultatanalys    30 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv  30 

Slöjdsalens möjligheter till elevinteraktion  30 

Elevinteraktionen och lärande   31 

Interaktionsmönster vid valet av slöjdkamrater  32 

Analys utifrån ett genusperspektiv   33 

Möjligheter till elevinteraktion   33 

Om lärande     35 

Om interaktionsmönster    37 



 

Sammanfattning av resultatanalysen   38 

 

Diskussion och slutsatser   40 

Vilka möjligheter till elevinteraktion ges i slöjdsalen? 40 

Vad hämmar eller främjar lärande i elevinteraktionen  

i slöjdsalen?     42 

Vilka interaktionsmönster synliggörs när flickor och pojkar 

väljer sina slöjdkamrater i gruppen?                                                44  

Slutsatser      47 

Metoddiskussion      48 

Fortsatt forskning     48 

 

Källförteckning    49 

Tryckta källor      49 

Elektroniska källor     51 

Tabellförteckning     

Tabell 1. Sammanfattande tabell av elevernas interaktionsmönster 

Tabell 2. Sammanfattande tabell av elevernas interaktionssituationer i 

slöjdsalen 

Bilagor      

Bilaga 1. Brev till forskningspersoner/deltagare i studien 

Bilaga 2. Strukturerad observationsmall 

Bilaga 3. Bild 1. Grundskolans slöjdsal. Teckning Katarina Mäkipiha 

2013-12-10 

Bilaga 4. Elevplaceringar vid arbetsbänkarna årskurs 6 

Bilaga 5. Elevplaceringar vid arbetsbänkarna årskurs 7 

Bilaga 6. Elevplaceringar vid arbetsbänkarna årskurs 8 



 

Bilaga 7. Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever årskurs 

6 

Bilaga 8. Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever årskurs 

7 

Bilaga 9. Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever årskurs 

8 pojkar 

Bilaga 10. Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever 

årskurs 8 flickor 

 

 



 
 

1 
 

Inledning 

Genom hela min studietid som trä – och metallslöjdsstudent har lärarna betonat 

hur betydelsefull kommunikationens roll är i samspelet med andra. 

Lärarutbildarna har påpekat detta och universitetsstudierna har förändrat mitt 

tidigare omedvetna förhållningssätt till att jag numera antar en mer självkritisk 

hållning.  

Björn Nilsson menar att kommunikation är ett viktigt redskap för att dela tankar 

och känslor och är ”grunden för allt samspel mellan människor” (2005, s. 127). 

Han framhåller att kommunikation är ”ett samspel som sker via många samtidiga 

kanaler – språk och tal, gester och ögonkontakt, avstånd och tystnader” (s. 127). 

Som blivande lärare är min önskan att lära mig hur elevernas interaktion 

(samspel) mellan varandra ser ut. Olga Dysthe hävdar att kommunikativa 

kunskaper och färdigheter ursprungligen kommer från ”insikter och 

handlingsmönster […] som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

människor” (2003, s. 44). Som blivande trä – och metallslöjdslärare med 

praktikerfarenheter under lärarutbildningen, motiveras mitt val, sett ur 

slöjdämnets kontext, att studera den kommunikativa aspekten av elevernas sociala 

interaktion. ”Slöjdverksamhet kännetecknas av att det förekommer en omfattande 

språklig och icke – verbal interaktion” (Johansson, 2002, s. 204).  

Interaktion sker i interaktiva metoder som samtal, dialog, diskussioner och 

grupparbete (Lindström & Pennlert, 2009). Jag uppfattar att elever samarbetar på 

olika sätt och att slöjdlärare välkomnar kommunikationen. Lindström och Pennlert 

resonerar att elever är olika och har ”mer eller mindre lätt för att lära” (2009, s. 

41). 

Detta gäller även inlärningssituationer, och därför kan vi inte studera lärande som ett 

isolerat fenomen och endast som mentala aktiviteter hos individen utan vi måste se på 

hela kontexten för att förstå vad som hämmar eller främjar lärande (Dysthe, 2003, s. 

9). 

Därför finner jag det angeläget att lyfta fram vilka slöjdelever (aktörer) som 

samspelar med varandra. Min hypotes är att under själva samspelet mellan 

eleverna kommuniceras kunskap/lärande som bör tas till vara som ett effektivt 

lärande i klassrumsinteraktionen. Nilsson (2005, s.14) menar att i skolan kan man 

”använda gruppen som verktyg för att effektivisera lärandet.” Han menar kort sagt 

att utvecklingen i gruppen beror på hur pass skickliga eleverna är på att 

kommunicera med varandra.  

Enligt skolans styrdokument Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 9) är skolans uppdrag 

att ”Eleverna ska få möjlighet att ta ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra”. Kursplanen i slöjd föreskriver att 
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eleverna i årskurs 4-9 lär sig slöjdbegreppen dels för det egna lärandet och dels för 

att ”underlätta kommunikationen med andra” (Skolverket, 2011, s. 12). 

Det finns få studier som visar på hur interaktionsmönstret ser ut mellan eleverna 

med undantaget Marléne Johanssons (2002) doktorsavhandling Slöjdpraktik i 

skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap och 

Elisabeth Öhrns (1990) studie Könsmönster i klassrumsinteraktion. Min hypotes 

är att lärare och elever reflekterar för lite om könsroller, dialog, gruppdynamik 

och vilka situationer som uppfattas som typiskt feminina eller maskulina.  

Trä – och metallslöjdsalen beskrivs ofta som en fysisk miljö med tekniska 

anordningar och redskap ”där i allmänhet det maskulina är normen och 

auktoriteten vilar på de maskulina kunskaperna” (Davies, 2003, s. 48). Mina 

erfarenheter överensstämmer med Davies att elever under slöjdlektioner 

upprätthåller idéer om manligt och kvinnligt som återspeglar traditionella 

beteendemönster. ”Slöjdämnets tidiga könsindelning i skolan har medverkat till 

att upprätthålla föreställningar om vilka slöjdaktiviteter som uppfattas som 

kvinnliga och manliga” (Johansson, 2002, s. 39). Min tolkning är att utvecklingen 

går långsamt framåt sett ur en genusaspekt. I detta sammanhang anser jag även att 

det är intressant att lyfta fram och syna flickors och pojkars handlingsmönster i 

träslöjdssalen.  

Min intention med den här studien är att undersöka vilka elever som interagerar 

med vilka, sett ur ett genusperspektiv och lärandeperspektiv. Därför är avsikten att 

göra en utforskande kvalitativ studie där jag på ett öppet sätt söker få en bild av 

aktörers samspel i grundskolans slöjdsal. I min kommande lärarroll är det ytterst 

relevant att upptäcka och få förståelse för handlingsmönster som återspeglas i 

dagliga slöjdaktiviteter. 
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Syfte  

Syftet med den här studien är att utveckla nya kunskaper om elevers 

interaktionsmönster i trä – och metallslöjdsalen. Avsikten är att studera hur 

lärprocesser i växelspelet mellan elever ser ut, hur elever av samma och av olika 

kön bemöter varandra och vilka interaktionssituationer som flickor och pojkar 

väljer att agera i.  

Frågeställningar 

Vilka möjligheter till elevinteraktion ges i slöjdsalen? 

Vad hämmar eller främjar lärande i elevinteraktionen i slöjdsalen? 

Vilka interaktionsmönster synliggörs när flickor och pojkar väljer sina 

slöjdkamrater i gruppen? 
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Litteraturgenomgång 

Först inleder jag med läroplanen om den sociokulturella kontexten och genus i 

skolans styrdokument. 

Skolans styrdokument 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, s. 10) står 

att skolans uppgift är att stärka elevernas utveckling utifrån den sociokulturella 

kontexten. 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör 

skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika 

kunskapsformer är delar av en helhet. 

I Skolans styrdokument Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 7) framkommer 

skolväsendets grundläggande värden;  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan ska gestalta och förmedla.  

Lgr 11 berör även frågan om skolans förpliktelse att motarbeta traditionella 

könsmönster. Skolans styrdokument visar på en insikt och kännedom om den 

könsdifferentiering som pågår i skolan ”Det sätt på vilket flickor och pojkar 

bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem, 

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt” (s. 

8). 

I föreliggande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter där rubrikerna är 

gjorda utifrån ämnesområden som berör sociokulturell teori och genusforskning. 

Studiens ena utgångspunkt tas i sociokulturell teori och lärande där kunskap är 

någonting som sker människor emellan, en teori som förespråkas av sovjetiska 

forskaren Lev Vygotskij (1934/1999) och svenska professorn i pedagogik Roger 

Säljö (2005). I Johanssons doktorsavhandling står att ”Samtal, interaktion, 

resonemang och användning av redskap i form av artefakter ingår i mänskliga 

aktiviteter” (Johansson, 2002, s. 29). 

En andra utgångspunkt är genusteori och dess olika begrepp där det är viktigt att 

känna till hur genus (våra föreställningar om manligt och kvinnligt) påverkar och 

fungerar i skolan (Hedlin, 2006). Under mina verksamhetsförlagda perioder har 

jag sett hur slöjdlärare ber stillsamma flickor att samarbeta på samma sätt som 

pojkarna gör.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Interaktion och lärande i ett sociokulturellt perspektiv  

Roger Säljö (2005) skriver i boken Lärande & kulturella redskap om lärprocesser 

och det kollektiva minnet om den sociokulturella teorin som handlar om samspel 

och social interaktion mellan individer. Författaren räknar upp ”en rad företeelser 

på olika nivåer som stabiliserar social interaktion; alltifrån kommunikativa 

mönster (hur man hälsar, tackar, samtalar och interagerar)” (s. 46). Ett centralt och 

återkommande begrepp som författaren anknyter till är språkliga redskap ”som 

gör det möjligt för oss att kommunicera kunskaper och insikter till varandra på ett 

synnerligen sofistikerat sätt” (s. 33). Han använder termen appropriering som 

handlar om ”hur individer tillgodogör sig (det vill säga approprierar) kunskaper 

och färdigheter som man exponeras för” (s. 66).  

Ett annat begrepp är mediering där han beskriver samtal som ”uttryck för 

mediering, och människor är på sätt och vis ständigt medierande resurser för 

varandra i interaktion” (s. 37). Han beskriver hur människor som diskuterar med 

varandra också gestikulerar livligt med händerna under samtalets gång. Detta 

menar författaren ursprungligen kommer från mimetisk kommunikation som 

handlar om att ”uttrycka sig och kommunicera mening (gillande och ogillande av 

andras handlingar, rädsla, glädje och mycket annat)” (s. 83). Säljö förklarar 

begreppet situerade identiteter med att individer har förväntningar på sig hur man 

ska samspela med omgivningen. Han menar att elever inte kommunicerar på 

samma sätt i skolan som hemma t. ex när de vill berätta något. 

Säljö (2000) har även skrivit boken Lärande i praktiken ett sociokulturellt 

perspektiv där han lyfter fram att förmågan att lära förvärvas i många 

sammanhang inte enbart i skolmiljön. Han beskriver det som att ”i varje trivialt 

samtal, handling eller händelse [finns det] en möjlighet att individer eller grupper 

tar med sig någonting som man kan använda i en framtida situation” (s. 13), att 

lärande sker genom att interagera med familjen, vänner och skolkamrater. 

Författaren skriver i förordet att ”Kunskap lever först i samspel mellan människor 

och blir sedan en del av den enskilde individen och hans eller hennes 

tänkande/handlande” (s. 9). 

Marléne Johansson (2002) är forskare och textilslöjdlärarutbildare vid Göteborgs 

universitet och har skrivit doktorsavhandlingen Slöjdpraktik i skolan – hand, 

tanke, kommunikation och andra medierande redskap. Avhandlingen visar vad 

och hur elever gör när de slöjdar. Johansson belyser i ett kapitel i boken Slöjda för 

livet den sociala interaktionen mellan elever och menar att slöjdelever har kontakt 

med andra fastän de slöjdar med egna arbeten. Resultaten i författarens analyser 

visar att det finns varianter av detta samarbete där elever interagerar (i Borg & 

Lindström, 2008).   
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Mästar – lärlingssituationer förekommer i slöjdsalen men där både elever och 

lärare kan agera som mästare. Författaren har tagit fasta på att elever betraktar 

andras slöjdarbeten och inbjuds att delta genom att visa sin kunskap. 

Avhandlingen tar ansats i sociokulturell teori utifrån den ryska teoretikern 

Vygotskij och framhåller ”att det är i interaktionen, i det sociala samspelet, som vi 

får redskap för tankar och handlingar” (Johansson, 2002, s. 32). 

Olga Dysthe är professor i praktisk pedagogik vid universitetet i Bergen. Dysthe 

(2003) ser en utmaning i lärande och samspelsprocesser som leder till att förena 

kollektiva och individuella erfarenheter och menar att ”det är så mycket lättare att 

dokumentera undervisning än att dokumentera lärande” (s. 7). Författaren 

definierar ett allt vanligare begrepp i sociokulturell teori, ordet situerade, som 

innebär att interaktionsprocesser alltid befinner sig i ett sammanhang. Hon 

beskriver att förespråkarna för det sociokulturella fältet, pedagogerna Dewey och 

Meads grundläggande tankar, innebär ett utökat socialinteraktionsbegrepp där 

omgivningen med dess aktörer spelar större roll än den ensamme aktören.  

I sociokulturella studier av lärande betyder det att föremålet för analysen inte är den 

enskilda eleven som lärande person eller läraren eller läromiljön utan hela 

aktivitetssystemet som består av samverkande individer, situationer, aktiviteter, 

ämnesinnehåll och de mer omfattande kontexter som bidrar till att ge mening åt det 

som sker (Dysthe, 2003, s. 52).  

Dysthe refererar även till Bakhtins grundtankar om dialogen som det primära och 

som det mest väsentliga och överordnade i kommunikationen mellan människor. 

Könsmönster i ett genusperspektiv  

Inledningsvis presenteras centrala teoretiska begrepp som rör förståelsen av kön 

och lärprocesser som sker i social interaktion mellan flickor och pojkar i 

utbildningsinstitutioner. Strandell (2000) skriver att kön görs i handlingar och i 

social interaktion. Magnusson (2000) framhåller att könsinnebörderna varierar 

mellan olika sammanhang och över tid. Det vill säga att ”kön tycks ibland betyda 

i stort sett ingenting, och ibland får det mycket stor betydelse” (s. 221). Haavind 

(2000) undersöker på vilka sätt kön gör sig giltigt i människors liv. Hon 

framhåller att könsinnebörden inte är detsamma som att försöka hitta skillnader 

mellan kvinnor och män. Davies (2003) uttrycker att vi vill upprätthålla 

kategoriseringarna flickor och pojkar för att förstå handlingar och beteenden på ett 

rationellt övergripande sätt. Men hon beskriver också flickors och pojkars 

motstånd att behöva begränsa sig inom korrekta könsbestämda positioner för att 

andra människor i deras närhet vill hålla dem på plats. 

Maria Hedlin (2006) är forskare och har skrivit boken Jämställdhet – en del av 

skolans värdegrund. Enligt Hedlin måste vi ”börja syna våra föreställningar om 

manligt och kvinnligt och vilka konsekvenser de får” (s. 11). Genusperspektiv och 

lärarens arbete hör nära samman och vi är alla delaktiga att upprätthålla 
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könsstrukturer och könsmönster. Det innebär att vi inte kan slå ifrån oss utan 

måste överväga på vilka sätt vi själva är delaktiga. Författaren refererar till Carin 

Holmbergs beskrivning om asymmetriskt rollövertagande som ”bristande 

ömsesidighet” där kvinnor anpassar sig och oftare tar hänsyn till männen men att 

dessa i sin tur inte gör det i samma omfattning (s. 53). Hon refererar till 

Holmbergs förklaring att mannen utgör normen i samhället och att kvinnans 

livsvillkor inte har samma värde som mannens. Hedlin refererar också till Britt-

Marie Berges liknande förklaring om genusbegreppet ”kvinnlig omsorgsfälla” 

som innebär att flickor i skolan ”förväntas intressera sig för och förstå hur pojkar 

har det” (s. 64).  

Hedlin hävdar att man har halkat ner i könsblindhetsdiket när man är ”blind för 

kön och vad det betyder i olika sammanhang” (s. 9). Hedlin skriver om människor 

som betonar könsrollernas biologiska förutbestämdhet. Enligt författaren handlar 

inte jämställdhet ”om att förändra elevernas personlighet utan om att utöka deras 

handlingsrepertoar och ge dem fler valmöjligheter” (s. 7). Hedlin ger övertydliga 

exempel på stereotypa bilder i samhället som att ”Alla pojkar betraktas som 

machograbbar och alla flickor som små prinsessor” (s. 9). Författaren förordar en 

diskussion om stereotyper för att lyfta dialogen och öka medvetenheten om 

jämställdhet. Hon menar att jämställdhet betyder att det ska vara ”lika villkor” för 

kvinnor och män (s. 12). 

Inga Wernersson (1977) har skrivit avhandlingen Könsdifferentiering i 

grundskolan. Wernersson redogör för fördelningen av elevers kontakter i 

klassrumsituationer. Wernersson menar att när flickor har mer inflytande, alltså en 

mer dominant position, så interagerar de fler gånger med pojkarna. ”Medan 

pojkarna när de har den starkaste positionen ´stänger ute´ flickorna” (s. 235). 

Wernersson relaterar även till tidigare forskning som beskriver flickors mer 

positiva kontaktförsök med pojkar men att dessa inte i lika hög grad är 

kontaktbenägna med flickor. 

Wernersson skildrar hur dessa ömsesidiga elevrelationer påverkar i 

klassrumsinteraktionen och därmed är faktorer att ta hänsyn till. Författaren menar 

att elev - och lärarinteraktion är annorlunda än kamratrelationer. Hon skriver att 

”lärare och elever har till varandra en utpräglad ´rollrelation´, vilket innebär att de 

olika turerna i interaktionen har sin givna form och mening” (s. 118). 

Davies (2003) har skrivit boken ”Hur flickor och pojkar gör kön”. Författaren tar 

upp ”att vi ´gör kön´ oupphörligen under hela livet” (s. 5). Enligt Davies 

medverkar vi dagligen till att korrigera flickor och pojkar på olika sätt. Hon menar 

att genom att säga t. ex duktig flicka så deltar vi vuxna med att konstruera flickan 

och hennes beteende ”som berömvärt och relevant för [hennes] feminina 

könstillhörighet (s. 28). Hon förklarar även termen kategoriuppehållande arbete 

och beskriver att det sker ”omkring de personer som inte håller sig inom sin 

tilldelade kategori [en maskulin eller feminin position]” (s. 180).  
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Flickor och pojkar positionerar sig för att få en ”urskiljbar identitet” eftersom det 

är vad som förväntas av dem i sociala gemenskaper (s. 27). Författaren menar att 

alla barn borde få välja positioner och inte begränsas till det maskulina eller 

feminina. Davies menar att flickor och pojkar väljer traditionella könsroller men 

att det inte behöver betyda att ”det är det som personen är” (s. 153). Hon önskar 

att föräldrar och lärare hade en högre acceptans för barns val av olika beteenden. 

Davies menar att kön är inrättat i det sociala sammanhanget och understöds där. 

Elisabet Öhrn är professor med en utbildningssociologisk forskningsinriktning 

och fokus på makt, demokratiskt deltagande, kön, klass och etnicitet. Hon har 

skrivit avhandlingen (1990) Könsmönster i klassrumsinteraktion. En observations 

– och intervjustudie av högstadieelevers lärarkontakter. Öhrn ifrågasätter den 

forskning som beskriver att pojkar i egenskap som elevaktörer har större fördelar i 

klassrumsinteraktionen. Hon ställer sig även tveksam till att ”flickor framstod så 

helt utan möjligheter att göra sig gällande i kontakter med lärare” (s. 1).  

Öhrn studerar samspelet mellan elev och lärare. Författarens perspektiv utgår ifrån 

att kön är socialt konstruerat. I sin studie belyser Öhrn att pojkar är tystare i 

grupper där flickor har mer framträdande positioner. Öhrn menar att flickor och 

pojkar får olika erfarenheter genom att vara i interaktion med andra människor 

och därför utvecklar olika förhållningssätt när de agerar i sociala gemenskaper. 

I Elisabet Öhrns rapport (2002) ”Könsmönster i förändring? – en 

kunskapsöversikt om unga i skolan” beskrivs nyare forskning om könsmönster. 

När bägge könen är närvarande i klassrumssituationer så förstärks könsstereotypa 

beteendemönster. ”När bara ett kön närvarar blir så att säga en vidare repertoar av 

beteenden och val tillgängliga” (s. 69). 

Christian Eidevald (2009) har skrivit avhandlingen Det finns inga tjejbestämmare. 

Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek där han undersöker 

”hur olika flickor och olika pojkar blir bemötta på olika sätt” (s. 12). Eidevald 

menar att förskollärare tränar flickor att vara tålmodiga och vänta på sin tur 

medan pojkar uppmuntras att ta för sig och inte vänta på sin tur. Eidevald menar 

att förskollärarna har olika förväntningar på flickor och pojkar. 

Eidevald gör en kritisk djupdykning när han utgår från skolans styrdokument från 

1998.  

Men trots att skollagen och läroplaner tydligt anger att alla barn ska få utveckla 

färdigheter, där varken flickor eller pojkar ska få en framträdande roll eller komma i 

andra hand, finns det så mycket som visar att barn tvärt emot detta växer upp med en 

stark styrning som inte är relaterat till individen utan relaterat till kön (Eidevald, 2009, 

s. 8). 

Han antar att pedagogernas jämställdhetsarbete ute i skolorna kommer att variera, 

”Om utgångspunkten dessutom är att flickor förväntas vara mer mogna än 

jämnåriga pojkar, som ofta hävdas i utvecklingspsykologiska böcker” (s. 10). Han 
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menar att pojkarna upplevs ha ett omoget beteende som pedagogerna har 

överseende med. Av den anledningen slipper pojkarna ta konsekvenserna för sitt 

handlande. Eidevald menar att flickorna upplevs mer förstående och förväntas ha 

ett moget beteende och därför måste stå för konsekvenserna av sitt handlande. 

Sammanfattningsvis utgår studien ifrån att elevinteraktionen i klassrummet är 

viktig för lärandet. En andra utgångspunkt är att undersöka hur pojkars och 

flickors interaktionsmönster ser ut och vilka konsekvenser det får i 

lärandeprocesser. 
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Metod 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva vad en etnografisk datainsamling 

innebär. Vidare presenteras hur mitt urval gått till. Följaktligen beskrivs 

datainsamlingsperiod. Dilemman med observationsmetoden tas också upp i 

studien. Rubriken studiens tillförlitlighet beskriver reliabiliteten. Procedur och 

databearbetning beskriver hur jag praktiskt har gått tillväga med min 

undersökning. Avslutningsvis presenteras avsnittet om etiska överväganden som 

handlar om mina ställningstaganden och Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

Etnografiskt inspirerad datainsamlingsmetod 

Gobo (2011) beskriver att observatören ges tillträde till aktörens konkreta miljö 

och får inblick i aktörens perspektiv och sätt att se på skeendet. Han beskriver 

etnografisk datainsamling som en metod att fånga ögonblicket i stunden när det 

precis händer, ”Because what an ethnography mainly observes are behaviours 

(rituals, routines, ceremonials), and these are much more stable over time than are 

attitudes and opinions” (s. 28).  

Denna studie är inspirerad av etnografisk datainsamling. Marléne Johanssons 

(2002) doktorsavhandling var vägledande dels i valet av observation som metod 

dels i valet av perspektivet elevinteraktionsmönster. Enligt Johansson (2002) är 

studier om slöjdaktiviteter mycket sällsynta. Detta har motiverat mitt val att 

observera i en autentisk miljö. Hon framhåller att ”Grundskolans styrdokument 

beskriver vad slöjdämnet bör och skall innehålla, vilket inte nödvändigtvis måste 

överensstämma med det eleverna faktiskt gör” (s. 4). 

Undersökningsmetoden har varit att observera elevinteraktionen som åskådare. 

Det innebär ”en envägskommunikation där observatören registrerar vad 

aktören/aktörerna gör och säger, ofta med hjälp av ett observationsschema” 

(Stensmo, 2007, s. 78). Genom att jag valde att använda ett strukturerat 

observationsschema (en på förhand gjord mall), kunde jag snabbt och enkelt 

bocka av flickors och pojkars interaktionssituationer och föra fortlöpande 

protokoll av aktörernas skeenden på samma blad. Stensmo (2007) framhåller 

vikten av att hålla en neutral och distanserad observatörsroll som innebär att inte 

på egen hand uppmuntra till någon dialog med aktörerna. Författaren beskriver det 

som en ”jag – det – relation” (s. 78).  

När flera årskurser ska studeras fungerar observationsmetoden bra (jfr Öhrn, 

1990). Johansson och Svedner (2010) menar att studier med fler än en årskurs 

beskriver helheten grundligare och mer övergripande. Användningen av 

genusperspektiv utgår jag från Hedlin (2006, s. 55) som menar att ett 

genusperspektiv innebär ”att man intresserar sig för ett fält, ett område, och inte 

att man använder bestämda teorier eller modeller”.  
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Moinian (2007) beskriver att flickor och pojkar konstruerar identiteter hela tiden 

för att stämma överens med de sammanhang som de ingår i. Svårigheten var att 

”följa med i svängarna” i interaktionssituationerna i slöjdsalen när flickorna och 

pojkarna positionerar sig och gör kön. Öqvist (2009) menar att skolan är en plats 

som ger möjligheter till gemenskaper och där görs femininiteter och 

maskuliniteter. Öqvist hävdar att skolan är en arena där eleverna förstärker eller 

omförhandlar genusskapandet. 

Observationsanteckningarna är ett rikt material som innehåller många situationer 

som är kortfattat redogjorda. Största svårigheten har varit att inte kunna fullfölja 

vad som hände före eller efter de olika situationerna. Svårigheten ligger i 

betydelsen att mycket händer samtidigt, situationerna går alltså inte linjärt efter 

varandra. Först efter att ha sammanställt varje individs göranden så upptäckte jag 

samband som har betydelse för händelseförloppen mellan eleverna. Jag har 

observerat sekunder, korta interaktionssituationer, till ett helt långt 

lektionssamarbete. I observationerna har jag valt att anteckna skeenden från 

arbetsbänk till arbetsbänk för att få ett så nyanserat material som möjligt. Det 

menar jag visar en mer heltäckande studie av interaktionstillfällen.  

Observationerna förbättrades efterhand som jag organiserade hur jag bäst 

antecknade ner variationen av individer som interagerade med varandra genom att 

kortfattat benämna dem, som exempel F4 hjälper P2 som betyder flicka i 4:ans 

arbetsbänk hjälper pojke i 2:ans arbetsbänk. På det sättet kunde jag anteckna och 

även beskriva icke verbala gester och mimik i händelseförloppen mellan eleverna 

eftersom jag inte behövde anstränga mig att skriva långa förklaringar vem som 

gjorde vad och med vem, i den betydelsen att titta ner i blocket en längre stund. 

Men det var omöjligt för mig att registrera allt som exempelvis blickar och 

leenden mellan eleverna. Begränsningen låg dels i elevernas bakomvända ryggar 

och dels med elever som uppehöll sig längre bort i slöjdsalen och i målarrummet 

dit jag inte kunde se in. 

Urval 

Denna studie har genomförts på en mindre ort i västerbotten i en grundskola med 

årskurser från förskoleklass – till årskurs 9. Mitt val av skola utgick från 

personliga kontakter med rektor och personal. Redan under ett tidigt skede gjorde 

jag en förfrågan hos skolan om att få skriva examensarbetet baserad på en studie i 

trä – och metallslöjden. Såväl rektorn, slöjdläraren, elever och föräldrar har varit 

positivt inställda till min undersökning av lärprocesser i trä – och metallslöjden.  

Empirin insamlades genom observationer i tre olika åldersgrupper i årskurserna 6, 

- 7 och 8 interaktionsmönster. Syftet var att få kunskaper om slöjdelevers 

interaktion i slöjdsalen. De flesta av eleverna har gått i samma klass ända från 

förskoleklass till senare högstadium. Viss begränsning fanns i urvalet eftersom 
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årskurserna var schemalagda antingen höst – eller vårtermin. Jag kunde inte 

påverka valet av elevgrupper med hänvisning till en jämn könsblandning.  

Datainsamlingsperiod 

Studien pågick under höstterminen veckorna 38, 39, 40 och 41. En slöjdlektion 

pågick i 80 minuter. Jag observerade sammanlagt nio slöjdlektioner i tre olika 

årskurser. 

Årskurs 6: Fem flickor och sju pojkar – Måndag observation vecka 1, 2, 3. 

Årskurs 7: Nio flickor och tre pojkar – Tisdag observation vecka 1, 2, 3. 

Årskurs 8: Sju flickor och sju pojkar – Torsdag observation vecka 2, 3, 4. 

Fangen (2005) beskriver att uppsatsskrivande som har en utstakad tidsfrist är skäl 

nog för ett kortare fältarbete. På grund av detta motiveras min fyra veckors 

empiriinsamling, som relevant tid för mitt uppsatsarbete.  

Dilemman med observationsmetoden 

Dilemmat med observation som metod diskuteras av Öhrn (1990) och Strandell 

(2000) som beskriver svårigheten med att observera händelser i snabb följd. 

Observationerna blir ett urval av skeenden och inte ett helt sammanhang. Mina 

erfarenheter stämmer delvis överens med de nackdelar som Öhrn (1990) syftar på 

som hög ljudnivå och elevernas tämligen rörliga handlingsmönster. Mina 

erfarenheter motsäger delvis det påståendet för att jag upplevde min tid som 

observatör som stundtals osynlig när jag satt stilla och eleverna var upptagna med 

sin arbetsprocess ”elevernas nyfikenhet försvann efterhand. De var upptagna av 

sitt slöjdande” (Johansson, s. 72).  

Jag kunde på det hela taget göra värdefulla observationer trots min placering i 

rummet, fastän jag inte följde efter eleverna. Den höga ljudnivån berodde dels på 

maskinljuden och den höga musiken i slöjdsalen. Som forskare valde jag att inte 

lägga mig i elevernas göranden. Observationstiden skulle således annars bestått i 

att be eleverna, t. ex att sänka ljudet på musiken upprepade gånger under 

lektionen. Det skulle innebära att min forskningsfokus varierat och jag hade 

missat värdefulla observationstillfällen mellan eleverna. 

Studiens tillförlitlighet 

Studiens syfte är att studera växelspelet mellan elever och därför fick ensamma 

elever mindre uppmärksamhetsfokus. Månsson (2000) menar att skeenden med 

interaktion var mest intressant och att sorteringen av empirimaterialet redan görs 

på observationsfältet. Jag upptäckte först när jag gjorde 

resultatsammanställningen att jag hade skrivit fler observationsanteckningar på 

rörliga elever i interaktionssituationer, än på till synes stillasittande elever vid 

arbetsbänkar utan social interaktion.  
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Gobo (2011) reflekterar över ett ständigt ifrågasättande av observation som 

etnografisk metod som starkt subjektiv och som anses känslomässigt färgad av 

forskarens egna föreställningar och åsikter. Vad Gobo beskriver är detta allmänna 

ifrågasättande av metoden som att olika forskare kan se andra saker och skilda 

aspekter i observationssituationer fastän de befinner sig i samma miljö. 

Gobo menar att vi kan förlita oss på reliabiliteten av observationsstudier på 

beteendemönster som människor uppvisar, därför att beteenden är mer varaktiga 

än attityder och åsikter. ”Because behaviours are temporally rather stable, the 

results of ethnographic research can be repeated and reproduced” (s. 29). 

Som observatör har min uppmärksamhet varierat och därför finns det 

reliabilitetsbrister i min studie som måste tas med i beräkningen när jag ska 

presentera min analys. Jag är medveten om att tillförlitligheten inte har varit 

heltäckande när min blick har styrt dit interaktionssituationer har uppstått och 

lämnat andra situationer utan granskning. Exempelvis har inte elever som stått 

eller suttit stilla vid arbetsbänken fått lika stor uppmärksamhet från mig. Dessa 

elever har i sammanställningen fått minst observerade anteckningar i jämförelse 

med rörliga elever som däremot fått ett stort antal observerade anteckningar.  

Procedur 

Första kontakten togs en vecka innan observationerna genom att muntligt tala med 

rektorn och slöjdläraren på grundskolan där jag beskrev mitt kommande 

examensarbete. Jag fick omgående deras muntliga godkännande att observera tre 

årskurser under fyra veckors tid eller ta den tid jag behövde för att samla empirin. 

Både rektorn och slöjdlärare på skolan var positivt inställda till min 

forskningsansats vilket underlättat arbetet. Samtliga årskurser informerades om 

min roll som observatör och forskare i salen som innebar att observera elevernas 

klassrumsinteraktion och inte delta i själva slöjdaktiviteterna som extra 

slöjdlärare. Slöjdlärarens engagemang och kommunikativa förmåga underlättade 

min position i slöjdsalen eftersom han tydligt definierade min roll för 

slöjdeleverna som accepterade min närvaro. Fangen framhåller att det har ”stor 

betydelse om du har någon person som kan gå i god för dig” (2005, s. 67). 

Observationerna avgränsades till fyra sammanhängande veckor då jag ansåg att 

det räckte för att besvara mina forskningsfrågor. Från början bestämde jag mig för 

tre veckors observation, men en årskurs föll bort första veckan på grund av andra 

skolaktiviteter än slöjdämnet. Därför beslöt jag att observera även en fjärde vecka, 

för att samtliga årskurser skulle för studiens relevans, bli lika antal gånger 

observerade. Detta innebar att jag i egenskap som åskådare deltog i 

slöjdverksamheten genom att sitta vid skrivbordet på en skrivbordsstol och 

observera vilka elever som valde att interagera med andra elever. Jag satt med 

ryggen mot väggen så det innebar att ingen kunde ställa sig bakom mig.  
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Rent praktiskt har jag gått tillväga för att samla material genom att skriva 

observationsanteckningar i ett skrivblock under slöjdlektionen. 

Observationsanteckningarna fördes utifrån ett urval av interaktionssituationer. Jag 

hade gjort förberedelser genom att häfta fast observationsschemablanketter i 

skrivblocken. Detta gjorde jag för att anteckningarna kunde föras löpande i 

samma skrivblock så inga papper kom bort i hanteringen.  

För att observera elevväxelspelet hade jag på förhand gjort ett 

observationsschema, där jag prickade av alternativ, om vilka kön som var med i 

interaktionssituationerna (se Bil 2). Det strukturerade observationsschemat 

beskriver kategoriseringarna: flicka interagerar med flicka, flicka interagerar med 

pojke, pojke interagerar med pojke och pojke interagerar med flicka. 

Fortsättningsvis beskriver observationsschemat sex teman av 

interaktionssituationer som är följande: samarbetar, ge hjälp/råd, uppmuntra, 

samtal slöjdrelaterat (on), samtal inte slöjdrelaterat (off) och annat. Jag tog med 

gruppen annat, som omfattar interaktionssituationerna: står vid datorn och leker, 

som inte kunde noteras i de övriga grupperna. Vidare skildrar 

observationsschemat en beskrivande handling hur eleverna interagerar i 

kategorierna: initiativ över tid, initiativ kortvarig/tillfällig, handgripligen göra, 

instruera, visa, hålla, finnas till hands, förklara, inspirera, uttrycka verbalt 

uppmuntran (ord), uttrycka icke verbalt (klapp på axel, gester, mimik) och 

diskutera.  

Dessutom skrev jag löpande protokoll om interaktionssituationerna, i samband 

med noteringarna som jag prickade av i observationsschemat. I efterhand 

kompletterades interaktionsmönster som jag upptäckte i samband med 

observationerna på plats. I observationsschemat kunde jag beskriva mer detaljer 

som t. ex vilka arbetsbänkar elever arbetade vid och anteckna variationen i fråga 

om individers interaktion med varandra. Under samtliga observationstillfällen 

antecknades uppgifter i observationsschemat om tidpunkt, årskurs och antalet 

flickor och pojkar som deltog i slöjdlektionen.  

Databearbetning 

Observationsmaterialet är noggrant transkriberat i sammanfattningar, i direkt 

anslutning efter observationstillfället. I sammanfattningarna noterade jag även 

egna reflektioner och tankar om interaktionssituationerna. Först skrev jag 

sammanfattningarna på papper för att fortsättningsvis skriva ner allt på 

ordbehandlingsprogram på datorn samma dag. För att minnas slöjdlektionerna så 

skrev jag omgående alla anteckningar, om omständigheter som rådde kring 

elevernas interaktion.  

Även variationen av individer sammanställdes så jag kunde sammanfatta varje 

elevs göranden, alltså vem de hade interagerat med och synliggöra vilka 

interaktionssituationer de agerat i. Variationen av elev som interagerar med 
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elever, har sammanställts i stapeldiagrammen av samtliga observerade 

interaktionssituationer (se Bil 7, 8, 9 och 10). 

Varje sammanfattning av de tre årskurserna har sammanställts och bearbetats 

genom att beskriva resultaten. Ett urval av observationssituationerna beskrivs i 

resultatkapitlet. Johansson (2002) skriver att man väljer ut fall för att beskriva 

exempel av variationen aktiviteter. Även i resultatanalysen har ett urval av 

observationerna beskrivits mer fördjupat och analyserats utifrån sociokulturell 

teori och genusperspektiv.  

Etiska överväganden 

I studien har jag följt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

Informationskravet 

På det hela taget är informationskravet uppfyllt, genom att 

undersökningsdeltagarna (eleverna) och deras vårdnadshavare fått ta del av 

informationsbrev som delades ut till dem (se Bil 1). Jag beskriver i 

informationsbrevet undersökningens syfte och att observationsmetoden används 

för att studera elevernas samspel under slöjdlektionerna. Jag lämnade mitt namn 

och min e-postadress som är kopplad till universitetet för att underlätta kontakten 

mellan mig och vårdnadshavarna. Slöjdläraren informerade om min observation 

på föräldramötet för årskurs 6, detta hände veckan innan observationen startade. 

Han passade på att dela ut informationsbrev till målsmän för årskurs 6. Övriga 

ansvariga (mentorerna) för de två andra årskurserna fick uppdraget av slöjdläraren 

att dela ut informationsbrev till berörda gruppen slöjdelever och deras 

vårdnadshavare. 

Genom att skriva att observationen var frivillig och anonym så följer jag 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Jag betonade att skola och 

elever är anonymiserade i min undersökning. Genom att beskriva att det 

observerade materialet analyseras och utvärderas hösten 2013, så kommer 

materialet att kasseras efteråt så har jag tydliggjort att uppgifterna används enbart 

till forskning. Vidare så beskriver jag när uppsatsen är examinerad kommer den 

att publiceras elektroniskt på Diva. När den är examinerad är min förhoppning att 

kunna bidra med nya vetenskapliga kunskaper inom slöjdämnet.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att om deltagarna inte är myndiga så tillfrågas 

vårdnadshavare om eleverna får delta. I min förfrågan om medverkan till 

undersökningen bad jag om vårdnadshavares underskrift för att få samtycke till att 

deras barn får delta i studien. Slöjdläraren hjälpte mig med insamlingen av 

namnunderskrifterna under en period av fyra veckor. Slöjdgrupperna bestod 
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sammanlagt av 38 elever och 23 av dessa elever lämnade tillbaka blanketten med 

ifyllda namnunderskrifter. Min och slöjdlärarens resonemang handlar om att 

bortfall kan bero på att elever glömt blanketten i väskan eller skåpet. Slöjdläraren 

tog upp detta dilemma med eleverna under varje observationstillfälle. Varken jag 

som forskare eller slöjdläraren fick motta några protester från vårdnadshavarnas 

sida under veckorna som observationerna genomfördes. Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002, s. 9) medger att: 

Då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 

samtycke inhämtas via företrädare för […] undersökningsdeltagare (t. ex skolledning, 

lärare). 

I detta fall rådgjorde jag, redan innan empiriinsamlingen startade, med rektorn och 

slöjdläraren och fick deras samtycke att observera slöjdelevernas interaktion. 

Slöjdläraren var dock noggrann med att observationerna skedde under hans 

slöjdlektioner och ingen annan tid. Han kunde på det sättet själv vara observant på 

att jag behöll min forskarroll och studerade elevinteraktionen. Eleverna 

informerades under slöjdlektionerna att deras medverkan innebar både frivillighet 

och anonymitet. Eleverna hade frågor om att varför de måste vara anonyma? Mitt 

svar till dem blev att mitt forskningsuppdrag kräver att jag följer de 

forskningsetiska principerna för deras skull och att det inte ska innebära några 

nackdelar för dem om de inte vill delta. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om undersökningsdeltagarna ”skall 

ges största möjliga konfidentialitet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det innebär 

att obehöriga inte får ta del av personuppgifter och därför måste uppgifterna 

förvaras så att obehöriga inte kommer åt materialet. Som forskare omfattas man 

också av tystnadsplikt. I min studie benämns undersökningsdeltagarna för flickor, 

pojkar, elever och aktörer. Namn på personer nämns aldrig i 

observationsmaterialet eller i uppsatsen. De forskningsetiska principerna gör mig 

medveten om, att uppgifter kan vara så detaljerat beskrivna att det är möjligt för 

läsare att identifiera individer och då bör jag försvåra så mycket jag kan för att 

igenkänningsfaktorn ska undvikas i möjligaste mån.  

Jag har gjort etiska överväganden om att exponera slöjdsalen genom att först fråga 

slöjdläraren om tillåtelse att fotografera platsen. Han gav samtycke och tyckte det 

går bra eftersom inga elever befinner sig i slöjdrummet. För att försvåra att någon 

känner igen slöjdsalen så har jag tecknat av slöjdsalen direkt från fotografiet. 

Teckningen visar interiören på bland annat placeringen av arbetsbänkarna, 

lärarens skrivbord och tillhörande skrivbordsstolar, maskiner och verktygsskåp (se 

Bil 3). Genom att exponera slöjdsalen, vill jag visa min position invid 

skrivbordets kortsida, som innebar att jag hade ryggen närmast mot väggen. Av 

den anledningen kunde inte eleverna passera bakom min rygg. Av bilden framgår 

även att en pelare står mitt i rummet som fick till följd att det till viss del 
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begränsade mina observationer, eftersom jag inte kunde se elevernas interaktion 

med varandra bakom pelaren. Datorplatsen finns beskriven i texten nedanför 

teckningen och visar hur lite utrymme eleverna har att tillgå när de interagerar vid 

datorn. Bildinformationen innebär ett värde för att uppfatta slöjdsalen som arena 

för elevernas interaktion och gemenskap. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter ”får endast användas för 

forskningsändamål” (s. 14). Mitt informationsbrev till målsmän för 

undersökningsdeltagarna beskriver att forskningen utmynnar i en publicerad 

forskning på Diva (internet). Jag har även följt rekommendation 2 som enligt 

forskningsetiska principer innebär att fråga berörd slöjdlärare om han var 

intresserad av forskningsresultaten och önskar få en rapport av den insamlade 

empiriundersökningen. Slöjdläraren samtyckte till att få ett exemplar av studien 
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Resultat 

För att beskriva kapitlets upplägg visar första avsnittet en beskrivande resultat. 

Årskursernas interaktionsmönster och interaktionssituationer är sammanfattade i 

varsin tabell. Jag har valt att använda omformulerade forskningsfrågor som 

rubriker i resultatavsnittet för att strukturera uppsatsen. Observationerna 

presenteras med beskrivning av funna resultat med utdrag av 

interaktionssituationer som relateras till varje frågeställning.  

Andra avsnittet är resultatanalys som är en fördjupning/analys av 

interaktionssituationerna. Jag har valt att använda rubriker i resultatanalysen som 

berör forskningsfrågorna om möjligheter, lärande och interaktionsmönster sett ur 

sociokulturell teori och genusperspektiv. 

Möjligheter till elevinteraktion i slöjdsalen 

Det är grundskoleelever i årskurserna 6-8 som i egenskap som aktörer under 

lektioner i trä – och metallslöjd observerats och som utgjort mitt bearbetade 

empiriska datamaterial. I tabellen nedanför visas årskursernas 

elevinteraktionsmönster. 

Tabell 1. Sammanfattande tabell av elevernas interaktionsmönster. 

Pojkar     Interaktionsmönster Flickor 
Diskuterar med pojkar och 
flickor (år 6, 7, 8) 

        Diskuterar Diskuterar med pojkar och flickor  
(år 6, 7, 8) 

Står vid datorn själv (år 8) 

Står vid datorn med pojkar och 
flickor (år 6, 7, 8) 

     Står vid datorn Står vid datorn själv (år 6, 8) 

Står vid datorn med pojkar (år 6, 7, 8) 
Står vid datorn med flickor (år 7, 8) 

Hjälper pojkar (år 6, 7, 8) 
Hjälper flickor (år 6, 7, 8) 
Erbjuder hjälp till pojkar (år 6, 7, 8) 

Erbjuder hjälp till flickor (år 6, 8) 

      Hjälper andra 
      Erbjuder hjälp 

      Samarbetar 

Hjälper pojkar (år 6, 8) 
Hjälper flickor (år 6, 7, 8) 
Erbjuder hjälp till pojkar (år 7, 8) 
Erbjuder hjälp till flickor (år 6, 7, 8) 
Samarbetar med flickor (år 8) 

Leker själv (år 6) 
Leker med pojkar (år 6, 8) 

Leker med flickor (år 6, 7, 8) 

   Leker Leker själv (år 7) 
Leker med pojkar (år 6, 7, 8) 

Leker med flickor (år 7, 8) 
Dansar själv (år 6, 7, 8) 

Dansar med pojkar (år 6, 8) 

Dansar med flickor (år 6) 

   Dansar Dansar själv (år 6, 7, 8) 
Dansar med pojkar (år 6, 8) 
Dansar med flickor (år 7, 8) 

Gör gester/miner själv (år 6, 7, 8) 
Gör gester/miner/vinkar till pojkar 
(år 8) 
Gör gester/miner/vinkar till flickor 
(år 6, 7, 8) 

Gör 
gester/miner/vinkar 

Gör gester/miner själv (år 7) 
Gör gester/miner/vinkar till 
pojkar (år 6, 7, 8) 
Gör gester/miner/vinkar till 

flickor (år 8) 
Får kramar/klappar av pojkar (år 8) 
Får uppmuntran/klapp av flickor  
(år 7) 

    Kramar/klappar, 
håller händerna 

Kramar och håller händer med 
flickor (år 6) 
Ger uppmuntran/klapp på axeln till 
pojkar (år 7) 

Sjunger/nynnar själv (år 6, 7, 8) 
Sjunger med pojkar (år 8)  

 Sjunger Sjunger/nynnar själv (år 6, 7, 8) 
Sjunger med pojkar (år 8) 
Sjunger med flickor (år 7, 8) 
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Ler till pojkar och flickor 
(år 6, 7, 8) 
Iakttar pojkars och flickors 
slöjdarbeten (år 6, 7, 8) 
Står vid 
pelarborrmaskinen med 
pojkar och flickor (år 8) 
Lånar verktyg av pojkar och flickor 

(år 8) 

  Leenden och 
blickar 

  Iakttar andras 
slöjdarbeten 

 Står vid 
pelarborrmaskinen 
  Låna verktyg av 

andra 

Ler till pojkar och flickor år (år 6, 7, 8) 
Iakttar pojkars och flickors 

slöjdarbeten (år 6, 7, 8) 
Står vid pelarborrmaskinen 
med pojkar (år 8) 
 

 

Årskurs 6 

I årskurs sex (se Bil 4) är det är fritt att diskutera slöjdrelaterat ämne liksom inte 

slöjdrelaterat ämne under lektionstid. Diskussioner mellan eleverna är den 

vanligaste elevinteraktionen. Det finns möjligheter till samarbete med 

klasskamrater. Samverkansformer styrs dels upp av läraren som ber elever hjälpa 

varandra, dels elever som själva tar initiativ till samspel. Möjligheter till 

elevinteraktion ges genom att vistas med varandra i slöjdsalen i en miljö som 

medger möjligheter att skapa och interagera. Det förekommer ett fåtal situationer 

som utlöser ett lekbeteende hos eleverna i kontakten med olika material. Utdraget 

från observationer: 

En pojke pekar plötsligt med en lång pinne mot en flicka. Han gör liksom ett utfall 

genom att peka med pinnen, med en svärdrörelse, mot henne i ögonhöjd, en bit från 

henne. Flickan sitter tyst och arbetar självständigt hela tiden utan att reagera nämnvärt 

på hans snabba utfall mot henne. Flickan tittar bara lugnt på honom och fortsätter med 

sitt slipande. Pojken lägger ner pinnen och går snabbt tillbaka några steg till hans 

arbetsbänk och börjar spänna fast pinnen i bänken för att såga den. (åk 6) 

Slöjdmaterial ger möjligheter att användas för fler syften än de tänkta. Läraren 

iscensätter aktuella frågor som avhandlas under lektionsstart, genomgångar och 

lektionsavslut som möjliggör att eleverna får lyssna till vad andra säger och själva 

träna förmågan att uttrycka åsikter till andra. En av frågorna som avhandlades var 

elevernas möjlighet att tillsammans bestämma musiklistan på datorn, musikval 

som spelas under lektionstid. Alla har möjlighet att göra bildsökningar på datorn 

och därför samlas flera av eleverna där för att diskutera bilderna. Eleverna har 

möjlighet att röra sig fritt i slöjdsalen där de kan delta genom att titta på när andra 

elever slöjdar. Eleverna i årskurs sex gör liknande eller samma slöjduppgifter där 

momenten ser likadana ut och därför kan elever ge råd eller handgripligen visa sin 

kunskap för andra. Mina observationsanteckningar visade att största andelen 

elevinteraktioner är diskussioner mellan elever av samma kön. Utdraget från 

observationer:  

Två pojkar står fortfarande och väntar på sin tur att använda datorn. Det finns endast 

en dator och en krånglande skrivare. Pojkarna står tätt bakom flickan som står invid 

datorn. Pojkarna har på sig hörselkåpor men tar av sig dem när det är mindre högljutt i 

slöjdsalen. Pojkarna är inbegripna i slöjdrelaterat samtal men samtalar även om annat. 

Pojkarna klänger närgånget på varandra, busar, trycker ner hörselkåporna på varandra, 



20 
 

det är en sorts orolighet men de diskuterar hela tiden till synes för att fördriva tiden.      

(åk 6)            

Möjligheter till elevinteraktion är tydlig genom lärarens förhållningssätt att låta 

elever diskutera fritt under slöjdlektioner. Det är en tillåtande atmosfär där flickor 

och pojkar har möjlighet att röra sig fritt i slöjdsalen mellan arbetsbänkar, 

verktygsskåp, maskiner och datorn. Flickorna och pojkarna diskuterar med elever 

vid andra arbetsbänkar och gör slöjdkamratval utan lärarens inblandning. 

Tillgången till IT är möjligheter till social interaktion eftersom en högre andel av 

elevinteraktionssituationerna pågick vid datorn som var en sorts samlingspunkt 

för många elever. Undantag fanns också bland elever som valde att inte vara vid 

datorplatsen utan arbetade vid sin arbetsbänk. Vid datorn samlades flickorna och 

pojkarna för att umgås en stund innan de återvände till egen arbetsbänk igen. 

Datoranvändningen var frekvent med dess möjligheter att göra bildsök och 

diskutera kring inspirationsbilderna som symboler och tecken. Flickorna och 

pojkarna sökte inspirationen till nya slöjdprojekt via datorn men även böcker och 

tidningar användes för detta syfte. Inspirationsuppslagen motiverade till idéer som 

flickorna och pojkarna diskuterade med varandra och som gav dem bekräftelse 

eller ytterligare idéer att spinna vidare på.  

Slöjdsalen har fyra arbetsbänkar i rad efter varandra (se Bil 3). Varje arbetsbänk 

har pallar på varje sida av arbetsplatserna där elever kan sitta relativt nära 

varandra eftersom pallarna kan flyttas sidledes. Flickorna och pojkarna har 

möjlighet att ha ögonkontakt med alla vid arbetsbänken och dessutom är det lätt 

att snurra pallen som de sitter på och vända sig om till slöjdande klasskamrater vid 

arbetsbänken intill. Utdraget från observationer:  

En flicka går till en flicka vid samma arbetsbänk och visar hur man gör med det 

specifika slöjdmomentet. När flickan såg tveksam ut hur nästa moment skulle utföras 

så kom bänkkamraten till henne och visade med att göra åt flickan, fastän att flickan 

inte bett om hjälpen. (åk 6) 

Möjligheter till elevinteraktion ges i slöjdsalen när elever befinner sig i liknande 

situationer som denna, när man ser klasskamrater som fastnat i slöjdmomentet. 

Eleverna observeras lyfta blicken och iaktta varandra och ge hjälp. 

Årskurs 7 

I årskurs sju (se Bil 5) är diskussioner den vanligaste interaktionen mellan elever. 

Deras slöjdrelaterade och inte slöjdrelaterade diskussioner sker främst vid 

datorplatsen, vid arbetsbänken, vid figursågen (maskinen) och i målarrummet. 

Förutsättningar finns att spela musik under slöjdlektionen. När musikvalet gillas 

av många upplevs musiken förena eleverna som sjunger högt i slöjdsalen 

tillsammans. Flickorna och pojkarna i sjuan diskuterar och kommenterar ofta 

musikval med varandra. När flickorna och pojkarna väntar på lärarhjälp eller inte 

gör något slöjdaktivt i slöjdsalen så förekommer det ett antal korta leksituationer 
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mellan några flickor och pojkar i gruppen. Några av flickorna och pojkarna leker i 

slöjdsalen. Dessa flickor och pojkar observeras yttra sig på olika sätt, via 

diskussioner som att skämta med varandra, vissla och sjunga, dansa och göra olika 

kroppsrörelser. Det finns flickor och pojkar som gör eget val vem de vill ha hjälp 

av. Det finns flickor och pojkar som erbjuder hjälp till andra flickor och pojkar 

som inte tar emot hjälpen. Möjligheter till elevinteraktion ges genom 

slöjdsalsregler som innebär att eleverna bör tänka själva först men sedan fråga en 

klasskompis om hjälp innan man frågar slöjdläraren. 

Datoranvändningen och själva platsen invid datorn upptar en väsentlig del av 

flickornas och pojkarnas handlingsmönster när de interagerar i slöjdsalen. För ett 

fåtal av flickorna och pojkarna sker diskussioner kring datorn men flertalet flickor 

och pojkar uppehåller sig vid egen arbetsbänk och diskuterar där. Utdraget från 

observationer:  

En flicka sitter vid arbetsbänken och hon frågar flickan mittemot henne som står och 

arbetar – Vad ska du göra nu? Andra flickan tittar upp och gör med handen en rörelse 

genom att räcka upp handen och visa papperet med sin slöjdritning. Flickan som 

frågar tittar på ritningen – Jag förstår inte, säger hon med ett leende. Andra flickan 

förklarar sedan med ord hur hon ska göra. (åk 7) 

Flickornas kommunikation möjliggjordes genom att de bekräftade varandra 

genom att se, lyssna, reflektera, förklara och berätta. Flickan som visade sin 

ritning var tvungen att tänka till med slöjdprodukten eftersom det inte var 

tillräckligt tydligt först. Elevinteraktionen var möjlig eftersom båda flickorna 

diskuterade aktivt genom att agera i samspelssituationen. Elever prövar relationer 

i slöjdsalen genom att interagera med andra. Utdraget från observationer:  

En flicka som har stått ensam vid slipbandmaskinen stoppar maskinen, och plötsligt är 

hon och en pojke inblandade i en leksituation med varandra, de kämpar med utsträckta 

armar och har greppat tag i varandra och kämpar fram och tillbaka. Svårt att se vad 

som utlöste detta men brottningen tar fort slut och upplevdes som en hastig ingivelse 

från bådas sida. Sedan går de snabbt till sina arbetsbänkar. (åk 7) 

När läraren inte fanns i närheten eller upptagen med annan elev som behövde 

hämta material så passade flickorna och pojkarna på att leka. Det förekommer 

även interaktionssituationer mellan klasskamrater där det pågår relationsarbete 

och omsorg om varandra. Utdraget från observationer:  

En flicka säger högt och uttrycksfullt i slöjdsalen – det går inte bra. En pojke från 

arbetsbänken intill kommer genast till henne och tittar på flickans slöjdsak, men han 

säger inget han tittar bara. (åk 7) 

Möjligheter till interaktion mellan elever ges när de får insikter i varandras 

arbetsprocess och bekräftar varandra genom sin närvaro. Pojken lyssnade på 

flickan som uttryckte sin frustration över slöjdarbetet och han visade henne sitt 

stöd genom att gå till hennes arbetsbänk och se vad hon menade för något. 
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Årskurs 8 

I årskurs åtta (se Bil 6) är det fritt för eleverna att diskutera det som de är 

intresserade av. Samtalssituationer är den mest frekventa elevinteraktionen under 

slöjdlektionerna. Elever sköter tillsammans musiklistan på datorn genom att 

bestämma musikval. Eleverna arbetar vid sina arbetsbänkar men brukar gå 

tillsammans till datorn och kolla musikvalen med jämna mellanrum. Möjligheter 

finns att röra sig fritt i slöjdsalen och bestämma var man vill gå. Flickorna och 

pojkarna går till målarrummet när deras slöjdsaker ska målas. Utdraget från 

observationer: 

En flicka är ensam i målarrummet. Flickan kommer tillbaka och diskuterar inte 

slöjdrelaterat ämne med två flickor vid egen arbetsbänk. Flickan går förbi en annan 

flicka vid en arbetsbänk och passar på att diskutera med henne innan hon går tillbaka 

till målarrummet. (åk 8) 

Möjligheter ges i slöjdsalen att vara rörlig och ha många elevkontakter. Årskurs 

åttas elever utmärker sig genom att de bedömdes vara fria och otvungna i 

kontakten med varandra. Pojkar kunde dansa bakom andra flickor och pojkar som 

stod vid pelarborrmaskinen men ändå vara med i gemenskapen. Flicka kunde vara 

tystlåten i slöjdsalen men observerades ändå känna samhörighet med andra, bli 

accepterad som man är. Fastän flickorna och pojkarna arbetade var för sig 

kommunicerade de med blickar och leenden för att påminna varandra om att man 

finns. Flickorna och pojkarna i årskurs åtta utmärker sig som en sammanhållen 

grupp av individer som tar sig tid att lyssna på varandra och titta på hur det går för 

slöjdande klasskamrater. Utdraget från observationer: 

En pojke diskuterar slöjdrelaterat med en annan pojke som sitter vid samma 

arbetsbänk. Efter en stund diskuterar de igen. Pojken sitter och arbetar och är tystlåten. 

Han vill ha musik och talar om det för en flicka som står intill datorn. Läraren visar 

slöjdmoment för många elever vid hans arbetsbänk. Han arbetar flitigt. Han diskuterar 

hastigast med två pojkar som kommer förbi honom. En flicka vid samma arbetsbänk 

diskuterar också med honom. (åk 8) 

Detta var en vanlig interaktionssituation där en elev kunde sitta ensam men ändå 

få besök av andra elever som var intresserade av vad eleven gjorde. Pojkar kunde 

ge andra pojkar uppmuntran genom att ge en klapp på axeln eller krama en 

klasskamrat. Det fanns samarbetssituationer där flickorna och pojkarna själva tog 

initiativ till att arbeta ihop. Utdraget från observationer: 

Två flickor samarbetar vid samma arbetsbänk, de slipar på ena flickans slöjdsak. 

Andra flickan som hjälper, sätter sig på arbetsbänken, för att bättre komma åt att slipa 

slöjdsaken som är fastspänd i bänken. (åk 8) 

Flickorna och pojkarna i årskurs åtta kunde gå ifrån eget slöjdarbete och hjälpa 

andra elever som ber om hjälp. En pojke går förbi en pojke och hjälper honom i 
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förbifarten och för att efter en stund hjälpa en annan pojke. Utdraget från 

observationer: 

En pojke går och kollar en pojkes slöjdarbete och hjälper honom för han har gjort 

momentet tidigare och vet hur man gör. Han går sedan till arbetsbänken bredvid och 

kollar en annan pojke som gör samma slags slöjdarbete och hjälper honom också. (åk 

8) 

Pojkarna i årskurs åtta valde att hjälpa både flickor och pojkar under 

slöjdlektionerna.  

Sammanfattning av möjligheter 

Resultatet visar att det ges diskussionsmöjligheter till slöjdeleverna i slöjdsalen. 

Eleverna kan själva påverka val av slöjdkamrater och diskussionsämnen utan 

inblandning av slöjdläraren. 

Gruppen elever har tillgång till hela slöjdsalen och begränsas inte av arbete vid 

egna platser vid arbetsbänkarna. Med hjälp av datorn finns möjligheter att göra 

bildsökningar på internet och logga in på musiklistor för att lyssna på musik under 

slöjdlektionen.  

I slöjdsalen finns regler om förhållningssätt som eleverna bör beakta för att det 

ska kännas tryggt och säkert för alla. Slöjdläraren kan be elever samarbeta men 

oftast tar eleverna egna initiativ till samspel. När elever väntar på läraren och inte 

har något slöjdaktivt att göra, har det uppstått tid för att interagera, då har elever 

valt att leka med varandra. 

Lärande i elevinteraktionen i slöjdsalen 

Årskurs 6 

Observationerna visar att det ges olika signaler till elever som följer regler och till 

elever som bryter mot dessa. Min tolkning är att elever som bryter regler får 

uppmärksamheten och elevbeteendet förstärks ytterligare. Observationerna visar 

att varken flickor eller pojkar följer regler i slöjdsalen. Elever som följer regler får 

alltså mindre uppmärksamhet och jag tolkar detta som en nackdel ur ett 

lärandeperspektiv. Ifall elever inte lyfter blicken och agerar är min tolkning att 

hinder för lärande uppstår när kommunikationen sker sällan mellan aktörerna. 

Observationer visar att elever inte interagerar med elever vid samma arbetsbänk 

eller över gränserna till andra elevers arbetsbänkar. Min tolkning är att hinder för 

att lärande sker, är när elever inte blir tillfrågade om deras åsikter under 

slöjdlektionen. Utdraget från observationer:  

Läraren ber en pojke hjälpa en flicka genom att hålla och finnas till hands. Flickan 

ville ha slöjdråd om slöjduppgiften. Pojken blev inte tillfrågad om råd av flickan, hon 

har istället vänt sig till läraren. (åk 6) 
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Utifrån min tolkning har elever en förutfattad uppfattning om andra elevers 

slöjdspecifika kunskaper. Det som kan ge fördelar utifrån ett lärandeperspektiv är 

att få diskutera med varandra om arbetsprocessen och berätta vad som blev bra 

och det som blev mindre bra och vilka misstag som gjorts. Jag tolkar att lärande 

främjas bland eleverna genom lärarens engagemang när alla i slöjdgruppen 

inkluderas och slöjdläraren ber klasskamrater samarbeta med varandra. Som 

utifrån min tolkning är när elever som blir tilldelade rollen att samarbeta utvecklar 

ansvarskänsla och sitt engagemang för andras arbetsprocesser. Fördelar i lärandet 

är utifrån min tolkning när flickorna och pojkarna arbetar effektivt ihop, hjälps åt 

vid varje moment. Flickorna och pojkarna använder olika kommunikationssätt när 

de interagerar. Min tolkning är att elever lär sig på olika sätt och som jag menar 

kan främja lärande. Utdraget från observationer: 

Två pojkar diskuterar slöjdrelaterat, den andra pojken hämtar flaskan med trälim till 

den slöjdande pojken och fortsätter sedan att diskutera med honom. Slöjdande pojken 

behöver en kniv och den andra pojken går för att hämta verktyget men har glömt var 

den ligger. – Var är kniven? frågar han. Slöjdande pojken visar med hela armen och 

gör en tydlig gest mot verktygsskåpet. Pojken hämtar kniven och går tillbaka till den 

slöjdande pojken. (åk 6) 

Pojken förstår när icke verbal kommunikation används där han får beskrivet i 

vilket skåp han ska leta efter verktyget. Fördelar i elevinteraktionen kan vara att 

kommunicera både verbalt och icke verbalt i slöjdsalen. Jag menar att fördelar i 

lärande ges när slöjdande pojken stöttar andra pojken, genom att hjälpa på ett sätt, 

som är anpassat till klasskamratens förförståelse. 

Årskurs 7 

Observationerna visar att elever lyfter blicken och samspelar med andra genom att 

de kommunicerar med blickar och leenden. Utdraget från observationer: 

En flicka diskuterar med sina klasskamrater vid deras arbetsbänk. Flickan går sedan 

till flickorna som står vid första arbetsbänken i slöjdsalen och frågar – vad ska du göra 

idag? En flicka svarar och de ler tillsammans. Hon går till flickan bredvid och frågar – 

går det bra för dig? De ler tillsammans. Hon ställer sig bakom den tredje flickan och 

tittar på hennes slöjdarbete. Men tredje flickan är upptagen med läraren så hon frågar 

ingenting. (åk 7) 

En tolkning är att det är en fördel ur ett lärandeperspektiv, att samspråka med 

andra, då lär sig eleverna även det sociala samspelet genom att lyssna och fråga 

om andras åsikter. Jag menar att flickan själv kan få idéer hur hon kan göra med 

sin egen slöjdprodukt. Flickorna och pojkarna lyssnade på musik under 

slöjdlektionen och vid ett flertal tillfällen höjs musikvolymen på högtalarna på 

datorn. Min tolkning är att musiken tillför fördelar i elevinteraktionen genom 

flickornas och pojkarnas engagemang och diskussioner om musiken som spelas i 

slöjdsalen. Flickorna och pojkarna visar hänsyn genom att ta av sig hörselkåporna 

när andra elever vill diskutera med dem. Min tolkning är att fördelar i lärandet 
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sker när flickorna och pojkarna är hörsamma mot varandra när de diskuterar och 

lyssnar vad andra vill säga till dem. Observationerna visar att en flicka varvar eget 

slöjdarbete vid arbetsbänken och går över till andra sidan bänken och hjälper en 

annan flicka med hennes slöjdarbete. Utdraget från observationer: 

En flicka ger förslag till vilket verktyg som en annan flicka kan använda och passar på 

att visa hur man gör med verktyget samtidigt som hon säger med korta uttryck – så! – 

och kolla! – annars! (åk 7) 

Jag tolkar att fördelar sker i lärande när flickorna och pojkarna ger av sin kunskap 

till andra genom att visa sitt intresse för andra elevers arbetsprocess. Flickorna 

och pojkarna lånar borrmaskinen mellan varandra och eleverna som kan hantera 

maskinen visar hur man gör för andra elever som inte har kunskapen. Min 

tolkning är att lärande främjas när en mer erfaren elev visar kunskaper för en 

oerfaren elev.  

Mina observationer visar att elever ibland inte uppmärksammar varandra, då de 

varken ser eller lyssnar på andra som påkallar deras uppmärksamhet. Utdraget 

från observationer: 

En flicka står vid verktygsskåpet och flickan frågar pojkarna som sitter närmast – var 

är hyveln? Flickan får inget svar av pojkarna. – Är det hyvel?  Flickan håller i en 

hyvel men ingen svarar henne, hon går tillbaka till sin arbetsbänk. (åk 7) 

Min tolkning är att det uppstår ett hinder i elevinteraktionen genom att inte bli 

sedd eller bekräftad. Mina observationer visar att flickor och pojkar är ibland 

oense om musikvalet. Jag tolkar att det uppstår en nackdel i elevinteraktionen, sett 

ur kommunikationshänseende, mellan eleverna som är oense om musikvalet. 

Observationerna visar att några flickor och pojkar stundtals ägnar sig åt lekar, 

dans och sång under slöjdlektionen. Min tolkning är att ett hinder i lärandet 

uppstår, när slöjdande elever störs av lek och oroligheter i slöjdsalen. 

Observationerna visar att lärarens förhållningssätt var att be lekande flickor och 

pojkar sluta med lekandet och ägna sig åt slöjdarbetet. Min tolkning är att lärarens 

förhållningssätt är en fördel ur ett lärandeperspektiv när eleverna lyssnar och 

avslutar leken och fortsätter med slöjdandet.  

Flickor och pojkar sitter och väntar på lärarens hjälp och sällan frågar efter hjälp 

av klasskamrater. Utdraget från observationer: 

En flicka sitter vid arbetsbänken, tystlåten och väntar på läraren. Hon söker inte upp 

läraren. Flickan går till pojkarnas arbetsbänk och tittar. Sedan går hon till flickornas 

arbetsbänk och tittar på deras slöjdarbeten. Hon diskuterar slöjdrelaterat med en flicka 

vid arbetsbänken. Hon går vidare till en annan flicka som sitter och väntar vid 

figursågen och diskuterar slöjdrelaterat med henne. Flickan tittar mot lärarens håll, går 

och sätter sig vid egen arbetsbänk. Hon deltar inte i samtalen med dem andra vid 

arbetsbänken. Flickan sitter och tittar hela tiden och är tystlåten. Hon passar på att 

slipa sin slöjdsak. Hon väntar på hjälp och sträcker upp armen. Läraren ser henne och 

hjälper henne till sist. (åk 7) 
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En tolkning är att ett hinder för lärande sker när lektionstiden går åt till att vänta 

på lärarhjälp, när eleverna under lång tid väntar, och inte frågar klasskamrater, för 

att komma vidare i slöjdmomentet. 

Årskurs 8 

Observationerna visar att flickorna och pojkarna diskuterar över bänkgränserna. 

Min tolkning är att fördelar ur ett lärandeperspektiv finns i elevinteraktionen, när 

elever agerar genom att visa engagemang för varandra. Att kunna gå åt sidan och 

arbeta ostört ett tag utan att bli avbruten av andra elever förstår jag som en fördel 

ur ett lärandeperspektiv. Utdraget från observationer: 

En pojke står och ritar på ett papper på ett maskinbord längre bort i slöjdsalen. Han 

ritar alldeles för sig själv. Han har gått åt sidan i rummet för att få en lugn hörna att 

arbeta i. (åk 8) 

Observationerna visar att ingen av flickorna eller pojkarna går dit för att avbryta 

eller störa honom. En tolkning är att klasskamraterna respekterar pojkens vilja att 

lämnas ifred och undvika att bli avbruten i tänkandet kring slöjduppgiften. 

Observationerna visar att eleverna har en uttrycklig kommunikation mellan 

varandra. Utdraget från observationer: 

En pojke tittar upp från arbetsbänken och frågar med hög röst – (namn på pojken) 

behöver du den? Samtidigt som pojken sträcker upp verktyget i luften och klargör 

vilket verktyg det gäller, för en pojke i en annan arbetsbänk. (åk 8) 

Elevernas uttryckliga kommunikation är en fördel ur ett lärandeperspektiv för att 

underlätta samspelet i slöjdsalen. Kort sagt tolkar jag att eleverna lär av varandra 

genom att tillbringa tid tillsammans i skolan. Observationerna visar att 

slöjdgruppen med samtliga elever umgås med varandra i slöjdsalen. 

Observationerna visar att elevernas sinnesstämning påverkade trivselfaktorn i 

slöjdsalen. I observationerna synliggörs att några elever i gruppen är aktiva i 

slöjdarbetet och står sida vid sida och hjälps åt vid maskinarbetet. Utdraget från 

observationer: 

En pojke får hjälp av en annan pojke vid pelarborrmaskinen. Han går tillbaka och 

arbetar ensam vid egen arbetsbänk. Han frågar igen samma pojke – hur ska jag göra? 

Den andra pojken visar hur han ska gå tillväga vid pelarborren. Sedan kommer 

ytterligare en pojke och visar hur man gör. (åk 8) 

En tolkning är att fördelar ur ett lärandeperspektiv är när elever genom gemenskap 

med andra utvecklar en egen arbetsprocess, i interaktion med elever som har 

kunskaper, som hjälper andra vidare i slöjdmomenten. Elever tar egna initiativ att 

hjälpa andra med hjälpåtgärder när de ser att någon elev fastnat i slöjdmomentet. 

Observationerna visar att några pojkar uppmärksammar och stöttar en flicka som 

har misslyckats i ett slöjdmoment. Utdraget från observationer: 
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Hon har borrat fel enligt henne själv och sätter sig vid sin arbetsbänk och funderar. En 

pojke kommer från en annan arbetsbänk till henne och kollar och frågar. En annan 

pojke från samma arbetsbänk kommer till flickan, hjälper och förklarar hur hon kan 

göra istället. (åk 8) 

Min tolkning är att fördelar i lärandet ges i elevinteraktionen hos elever som 

reflekterar och handlar genom att vara mån om en annan elev och dennes känslor. 

Sammanfattning av lärande 

Studien visar att lärande hämmas när flickor och pojkar som bryter mot normer, 

får mer uppmärksamhet, än elever som följer regler. Ytterligare aspekter är då 

elever sällan kommunicerar med andra och inte visar intresse för varandras 

arbetsprocesser. Ett hinder för att lärande kan ske är när elever inte ber om 

slöjdande klasskamraters åsikter. En nackdel ur ett lärandeperspektiv i 

elevinteraktionen, är när flickor och pojkar inte blir sedda eller bekräftade av 

andra flickor och pojkar. Elever ser ut att förlora motivationen till slöjdarbetet när 

lektionstid går åt till att vänta, istället för att söka stöd till sitt lärande, från andra. 

Att diskutera arbetsprocessen mellan varandra främjar lärande. Att flickorna och 

pojkarna beskriver det som gick bra eller dåligt genom sitt omprövande arbetssätt 

är främjande för lärandet. Elever gör sig förstådda med varandra genom att 

använda en riklig språklig och icke verbal kommunikation, kan vara 

förutsättningar för lärande. Genom att umgås och lyssna på hur andra elever 

resonerar i slöjdsalen ser det ut som att lärandet främjas i det sociala samspelet. 

Musiken som spelas under slöjdlektionen tycks öka elevernas välbefinnande, 

eftersom deras positiva beteende är mest utmärkande vid de tillfällena. Att 

eleverna visar respekt och omtanke ser också ut att främja lärande i slöjdsalen. 

Interaktionsmönster i gruppen 

Inledningsvis presenteras en tabellsammanfattning av årskurserna. Tabellen visar 

på hur jag har jämfört årskursernas interaktion. Nedanför tabellen följer 

sammandrag från varje årskurs. Avslutningsvis sammanfattas interaktionsmönster. 

Tabell 2. Sammanfattande tabell av elevernas vanligaste interaktionssituationer i 

slöjdsalen. 

Antal situationer mellan 

eleverna 
     Årskurs 6      Årskurs 7           Årskurs 8 

   Flickor Pojkar    Flickor Pojkar       Flickor   Pojkar 
Pojkar diskuterar med    14    66        9     10          39      107 
Pojkar står vid datorn med    10    69        4       5          14        27 
Pojkar hjälper    11    11        1       4            5        14 
Pojkar leker med      1    12        3       -            3        17 

       
Flickor diskuterar med    28    14    119       9          91        39 
Flickor står vid datorn med     -    10      25       4          23        14 
Flickor hjälper    11      1      11       -            6          4 
Flickor leker med     -      1        3       3          10          3 
 

Antal elever i slöjdgruppen: 

 

     5 

 

     7 

 

       9 

 

      3 

 

           7 

 

          7 
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Årskurs 6 

Årskurs 6 pojkar diskuterar fler gånger med pojkar i slöjdsalen, förutom en pojke 

som väljer att diskutera fler tillfällen med en flicka. Flickorna diskuterar fler 

gånger med flickor. Detta interaktionsmönster utgörs främst av två flickor i 

slöjdklassen. Resten av flickorna diskuterar nästan lika mycket med pojkar. Mest 

utmärkande är pojkarnas datoranvändning och deras val att stå intill datorn med 

andra elever, främst med pojkarna. Musik får spelas under lektionstiden i 

slöjdämnet och det är en pojke som sköter musiklistan som spelas på datorn. 

Pojken har i samråd med klasskamraterna gjort musiklistan men han är ensam om 

skötseln av inloggning och utloggning. En enda pojke särskiljer sig från de andra 

pojkarna i fråga om datoranvändningen i slöjdsalen. Han väljer att vara slöjdaktiv 

hela tiden och ägnar sig åt praktiskt arbete och använde datorn endast vid ett 

observerat tillfälle. Flickornas datoranvändande är mindre utmärkande i 

elevinteraktionens hänseende. Två flickor deltog vid tio interaktionssituationer vid 

datorn med gruppen pojkar i slöjdsalen. Flickor använder också datorn men då gör 

de det i sin ensamhet.  

Pojkar hjälper pojkar och flickor, lika många gånger vardera. Två pojkar utmärker 

sig genom att hjälpa flickorna åtta av elva situationer. Flickorna hjälper flickor 

men endast vid ett observerat tillfälle hjälper en flicka, en pojke. Få 

hjälpsituationer i årskurs sex utmärks av att pojkar får hjälp av pojkar. Två av 

slöjdklassens flickor fick hjälp av både pojkar och flickor medan tre flickor inte 

fick hjälp av andra elever utan vänder sig enbart till läraren. Leksituationer 

utmärks av att pojkar leker med pojkar, endast vid ett observerat tillfälle leker en 

pojke med en flicka (se Bil 7). 

Årskurs 7 

I årskurs 7 diskuterar pojkar mest med pojkar. Mest utmärkande är att en av 

pojkarna diskuterar enbart med flickorna. Flickor diskuterar vid avsevärt fler 

tillfällen med flickor. En flicka utmärker sig i jämförelse med andra flickorna, 

genom att interagera vid sju tillfällen med pojkar. Av nio flickor finns det fem 

flickor som inte diskuterar med pojkar. Flickornas datoranvändning är större än 

pojkarnas. Det är tre flickor som väljer att hålla sig vid datorn eller att använda 

den. Resten av flickorna uppehåller sig vid sina arbetsbänkar eller vid 

målarrummet. Pojkarna väljer att sällan uppehålla sig vid datorn men kollar 

musiklistan ibland. Av gruppen pojkar så får en pojke hjälp av en annan pojke. 

Den tredje pojken interagerar med en flicka som får hjälp av honom. Flickor 

hjälper flickor men hjälper inga pojkar. En flicka hjälper vid fem tillfällen en 

flicka vid samma arbetsbänk. Mest utmärkande var att flickor främst hjälper 

flickor vid egen arbetsbänk. Leksituationer utmärks av att två flickor leker med 

varandra varav en av flickorna även leker med en pojke (se Bil 8). 
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Årskurs 8 

I årskurs 8 diskuterar pojkar mest med pojkar. Pojkarna diskuterar med flickor 

men inte i lika stor utsträckning. Pojkar diskuterar ungefär 1/3 av 

interaktionssituationerna med flickor. En pojke utmärker sig genom att diskutera 

mest med flickor och det utgör ungefär 2/3 av situationerna där pojkar diskuterar 

med flickor. Flickor diskuterar mest med flickor och inte lika stor utsträckning 

med pojkar men ungefär vid hälften så många tillfällen. Pojkar och flickor står vid 

datorn lika ofta men med ett litet övertag på pojkarnas sida. Pojkar och flickor står 

tillsammans vid datorn ungefär hälften av interaktionssituationerna. Här utmärker 

sig gruppen av individer, att fyra flickor och två pojkar inte befinner sig vid 

datorn, men resten av gruppen står för en hög andel situationer. Pojkar hjälper 

pojkar vid fler tillfällen än de hjälper flickor. Det är två pojkar som utmärker sig 

genom att hjälpa både flickor och pojkar. Flickor hjälper flickor men hjälper 

nästan lika många gånger pojkar. Det är tre flickor som utmärker sig genom att 

hjälpa både pojkar och flickor. I årskurs 8 leker alla förutom två elever. Pojkar 

leker flest gånger med pojkar. Flickor leker flest gånger med flickor (se Bil 9 och 

10). 

Sammanfattning av interaktionsmönster 

Resultatet visar på en variation av kommunikationsmönster mellan eleverna. 

Pojkar och flickor väljer att diskutera vid fler tillfällen med elever av samma kön. 

Variationen består av att ett fåtal pojkar diskuterar fler gånger med flickor och ett 

fåtal flickor diskuterar nästan lika många gånger med pojkar som de gör med 

flickorna. Mest utmärkande är flickorna och pojkarna som gör valet att inte 

diskutera med varandra.  

Pojkarnas datoranvändning är större i jämförelse med flickornas användning. 

Undantaget är flickorna i årskurs sju som använder datorn vid fler tillfällen än vad 

pojkarna gör. Detta kan bero på pojkarna är betydligt färre än flickorna i 

slöjdgruppen. Några flickors handlingsmönster var att använda datorn i enskildhet 

och inte i interaktion med andra. Undantag fanns hos några flickor och pojkar som 

valde att arbeta slöjdaktivt och inte använda datorn för egen skull. 

Pojkar hjälper pojkar överlag mer än de hjälper flickor. Undantag finns i årskurs 

sex där några av flickorna får lika mycket hjälp som pojkarna får. Utmärkande är 

att ett fåtal pojkar står för hjälpsituationerna i varje årskurs. Flickor hjälper flickor 

överlag, förutom i årskurs 8, där ett fåtal flickor hjälper pojkar vid fler tillfällen, 

än vad de andra årskursernas flickor gjorde. Pojkar leker med pojkar. Utmärkande 

är att vid de senare årskurserna leker flickor och pojkar flera gånger med 

varandra. 
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Resultatanalys 

Utifrån frågeställningarna som rör möjligheter till elevinteraktion, vad som 

hämmar eller främjar lärande och vilka interaktionssituationer som synliggörs, 

följer en fördjupad resultatanalys. Analysen sker utifrån den sociokulturella teorin 

att lärande inte har någon orsak ”det är en konsekvens av hur människor förhåller 

sig i situationer och vilket stöd de får att göra olika erfarenheter” (Säljö, 2005, s. 

226). Analysen kopplas även till ett genusperspektiv ”Normer om kvinnligt och 

manligt sitter ofta djupt. Många gånger reagerar och agerar vi utan att tänka på 

dem” (Hedlin, 2006, s. 35).  

I min studie är det svårt att på förhand förutse vilka genusbegrepp som kan tänkas 

användas eftersom empirin kan analyseras på många olika sätt. Analysen bygger 

på min förståelse av interaktionssituationer mellan elever och det bör förtydligas 

att dessa omständigheter inte kan tas för generella i skolans slöjdsal. Som jag förut 

beskrivit så sker händelseförloppen i snabb följd som påverkar min 

tolkningsprocess och min uppfattning om vad som händer i situationerna. För att 

ytterligare förtydliga mitt resonemang använder jag Johanssons beskrivande ord 

”Vi tolkar och förstår utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter” (Johansson, 

2002, s. 80). 

Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Slöjdsalens möjligheter till elevinteraktion 

Frågeställningen behandlar möjligheter till elevinteraktion i slöjdsalen. I 

grundskolans slöjdsal ges utrymme för elevers inflytande över diskussionsämnen 

som de är intresserade av. Lärarens förhållningssätt var tydligt genom att låta 

elever diskutera fritt under slöjdlektionerna. ”En bra lärare skapar på ett 

inlevelsefullt sätt ett intersubjektivt rum som inkluderar alla elever så att de 

känner sig trygga och kan kommunicera lätt och naturligt” (Hundeide, 2003, s. 

152). Hundeide beskriver att aktörerna agerar efter en tyst överenskommelse om 

vad som anses korrekt uppförande och som är gynnsamt för alla i 

klassrumsmiljön, det som han vill kalla för det intersubjektiva rummet. Slöjdsalen 

som det intersubjektiva rummet har tillgång till fyrkantiga arbetsbänkar med 

pallar på varje sida och möjliggör att eleverna har ögonkontakt med varandra när 

de slöjdar vid sina arbetsplatser. Tillgången till IT i slöjdsalen och användningen 

av datorn och dess möjligheter var frekvent använt av större andelen elever i de 

tre årskurserna. Mina observationer visade att det mesta av elevinteraktionen 

skedde vid datorplatsen. Säljö (2005) redogör utifrån ett sociokulturellt synsätt att 

utvecklingen av den nya tekniken bidrar till nya insikter hos människor. 
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Tekniken inbjuder till nya sätt att läsa, att använda bilder, att kommunicera, att söka 

information och att integrera med det kollektiva minnet. Redskapen underlättar oftast 

ett experimenterande och prövande sätt att arbeta där brukaren kan ta sig fram genom 

trial – and error.  

Man agerar som ´läsare ,́ ´chattare ,́ ´spelare´, ´informations sökare´ eller något annat, 

och dessa situerade identiteter innebär att man ser olika sätt att förhålla sig och olika 

sätt att skapa mening som relevanta (Säljö, 2005, s. 234-235). 

Förutsättningar fanns att spela musik via datorn i slöjdsalen och denna möjlighet 

gavs till alla årskurser. Eleverna fick själva bestämma musikvalet. Genom att 

lyssna på musik tolkar jag att eleverna var avslappnade i slöjdsalen. ”Musik har en 

viktig funktion när vi vill tala om vilka vi är och vad vi står för och vilka vi vill bli 

förknippade med” (Rostvall, 2008, s. 149). Rostvall menar att musik kan kopplas 

till kulturen och det sociala livet. Vygotskij (1995) belyser också musikens kraft 

som ger intryck hos individer som upplever den. Eleverna i samtliga årskurser 

upplevdes hjälpa varandra genom att lyfta blicken och agera. ”Sociokulturella 

perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger största vikt 

vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 

individuella processer” (Dysthe, 2003, s. 41). 

Elevinteraktionen och lärande 

Frågeställningen är följande: Vad hämmar eller främjar lärande i 

elevinteraktionen i slöjdsalen? Min tolkning av datamaterialet är att elevernas 

lärande främjas genom det sociala samspelet med varandra. I samspråk med andra 

lyssnar elever och frågar efter andras åsikter. 

Genom språket har vi också en – i jämförelse med andra arter – en unik förmåga att 

dela erfarenheter med varandra. Vårt lärande är således varken styrt av instinkter eller 

begränsat till vad vi själva funnit ut i vår personliga, fysiska kontakt med världen. Vi 

kan fråga andra, och vi lånar och byter ständigt information, kunskaper och färdigheter 

i samspel med våra medmänniskor (Säljö, 2000, s. 34). 

Förutsättningar att lärande främjas i slöjdsalen är när icke verbal och verbal 

kommunikation används mellan eleverna. I Johanssons (2002, s. 90) 

doktorsavhandling betonas att ”Slöjdaktiviteterna utmärks av en riklig språklig 

och icke-verbal interaktion”. Observationerna fann samma resultat när två pojkar i 

årskurs sex gjorde sig förstådda med varandra genom icke verbal kommunikation. 

Jag tolkar att eftersom fler kommunikationssätt användes fungerade 

elevinteraktionen väl. Resultatet visar att lärande främjas i elevinteraktionen när 

andra elever stöttar en annan elev som misslyckats i slöjdaktiviteten. Vaage 

presenterar G.H. Meads idéer om lärande.  

Kärnan i Meads teori om socialitet är kompetensen att se ur andras perspektiv. Detta 

är också avgörande för förståelsen av läroprocesser och hur relationer till andra 

konstituerar lärande. Mead formulerar principen med hjälp av flera uttryckssätt, bl.a 
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´taking the attitude of the other´, t́aking the role of the other  ́och t́aking the 

perspective of the other  ́(Vaage, 2003, s. 126). 

Flickan hade borrat fel i arbetsstycket och två pojkar kommer fram till henne, ger 

henne deras sympati och vill hjälpa till. Min tolkning av datamaterialet är att 

pojkarnas roll blev att se ur den andres perspektiv som blir min analys av den 

observerade situationen.  

En flicka frågar två pojkar som varken besvarar frågorna eller ser åt flickans håll. 

Analysen av den observerade situationen är att det hämmar lärande i 

elevinteraktionen att inte bli sedd eller bekräftad. Säljö belyser ett sociokulturellt 

perspektiv i en intervjusituation som kan tolkas i samma anda som min 

observerade interaktionssituation: 

Det som sägs måste också förstås som ett uttryck för att människor i allmänhet 

uppfyller de kommunikativa kontrakt som gäller för social interaktion. Dessa säger 

bland annat att om man får en fråga, så svarar man. Och man gör detta oavsett om man 

någonsin har tänkt på det som frågan gäller eller inte. Interaktivt sett kostar det mindre 

att svara (och kanske säga något man inte är särskilt övertygad om) än att inte säga 

något alls (eller att säga att man inte är intresserad eller bryr sig om just den frågan) 

(Säljö, 2000, s. 116).  

Analysen av observationssituationen är att lärandet hämmas när flickan får ett 

avvisande bemötande av klasskamraterna. Observationerna visar att pojkarna har 

möjligheter att ge ett bekräftande och tillfredssällande svar till flickan som frågar. 

Utifrån min förståelse finns en exkluderande praktik i denna elevinteraktion i 

slöjdsalen. 

Interaktionsmönster vid valet av slöjdkamrater 

Frågeställningen handlar om vilka interaktionsmönster som synliggörs när flickor 

och pojkar väljer sina slöjdkamrater i gruppen. I grundskolans slöjdsal är 

diskussioner den vanligaste elevinteraktionen under större delen av lektionstiden. 

Resultatet som rör interaktionsmönster visar entydigt att flickor diskuterar 

generellt mest med flickor och pojkar väljer oftast att diskutera med pojkar. 

Vygotskij (1934/1999) redogör för socialisationsprocessens innebörd för barnets 

del. 

Men vad består i själva verket själva socialisationsprocessen av? Det är som bekant 

processen att övervinna den barnsliga egocentriciteten. Den innebär att barnet upphör 

att tänka för sig självt, och börjar anpassa sitt tänkande till andras tänkande. 

I vår hjärna uppstår ständigt en mängd lögnaktiga idéer, egendomligheter, utopier, 

mystiska förklaringar, misstankar, överdrivna föreställningar om styrkan hos vårt eget 

´jag .́ Men allt detta skingras när vi kommer i kontakt med våra likar. Behovet att 

verifiera uppkommer ur en social nödvändighet att tillägna sig de andra människornas 

tankar, att meddela dem våra egna tankar och att övertyga dem. Bevisen föds i 

diskussionen (Vygotskij, 1934/1999, s. 105-106). 
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Selander och Rostvall redogör för att skolan ingår i en social inramning som 

erbjuder meningsskapande: 

Kommunikationen påverkas även av de förväntningar som inramningen skapar hos 

aktörerna. Sättet att kommunicera i skolan skiljer sig på många sätt från det i hemmet 

eller på fritidsgården. Redan när vi går in i skolan vet vi vad som förväntas av oss i 

rollen som lärare eller elev (2008, s. 24). 

Analysen av observationerna visar att elevernas diskussioner i slöjdsalen i hög 

grad är mer av privat karaktär. Min analys av social interaktion är att eleverna inte 

skiljer på sitt sätt att kommunicera på grund av det som jag observerat. Jag menar 

tvärtom att ordinärt småprat hör (jfr Hundeide, 2003) till vanligheterna bland 

slöjdeleverna. Förväntningar på elevernas roller kvarstår som Selander och 

Rostvall (2008) beskriver och jag tolkar att det inte hindrar att eleverna prövar och 

tänjer gränserna för olika samtalsteman, för vad som förhandlas och 

kommuniceras under slöjdlektionerna.  

Observationerna visar också, att när det gäller datoranvändningen så utmärker sig 

ett fåtal flickor i högre utsträckning genom att interagera ofta tillsammans vid 

datorn. Jag tolkar att det var på grund av att flickorna skötte inloggningen och 

gjorde musikval på en spellista på datorn. De använde även datorn ofta för att 

göra bildsök. Ericsson och Lindgren (2006) redogör för Vygotskijs begrepp 

mediering som kan bidra till estetiken i utbildningssammanhang. Författarnas 

resonemang tar upp om mediet musik som kommunikativt verktyg och som 

effektiv medskapare av lärande, inte bara i skolämnet musik utan även i andra 

ämnen. Resonemanget utmynnar i att överspridningseffekter sker när musik finns 

att tillgå för alla i skolans värld. Musiklyssnandet under slöjdlektionen tolkar jag 

uppskattas av eleverna som visar en positiv sinnestämning när musik spelas på 

högtalarna på datorn.   

Analys utifrån ett genusperspektiv 

Möjligheter till elevinteraktion 

Frågeställningen lyder, vilka möjligheter till elevinteraktion ges i slöjdsalen? 

Social interaktion till största delen utmärks av en språklig kommunikation. 

Observationerna visar att eleverna sitter vid arbetsbänkar med gruppen kamrater, 

det är könsuppdelat i många av bänkarna. Eleverna får bestämma samtalsämnet 

själva. Denna analys har likheter med Anna Öqvist (2009) avhandling 

Skolvardagens genusdramaturgi. Hon redogör för könskodningen i kamratgrupper 

när de diskuterar olika samtalsteman. 

Jag vill framhålla kamratgruppen som genusskapande praktik och vill särskilt lyfta 

fram, eftersom det framstår som mycket centralt i min studie, att en trolig orsak till 

dessa könskodade beteenden upprepas, är att eleverna tillåts och ges utrymme i olika 

skolämnen/aktiviteter […] att organisera sig i kamratgrupper. Det är med Ebbas ord 



34 
 

´fritt fram´ att prata om mer väsentliga saker, det vill säga att de får göra det som de 

tycker om allra bäst, om än omedvetet, att göra kön (Öqvist, 2009, s. 151). 

Observationerna visar att en pojke riktar frågan till alla i slöjdsalen, inte till någon 

speciell person och en flicka svarar utan att ha fått frågan personligt. Utifrån min 

tolkning av observationssituationen är att flickan uppfattar att hon bör besvara 

frågan, för att pojken ska hitta det han söker, för att fortsätta sitt slöjdande utan 

dröjsmål. En flicka visar omsorg om en pojke. Utdraget från observationer: 

En pojke går förbi en arbetsbänk (där sitter en flicka och arbetar självständigt) han 

kastar en fråga ut i slöjdsalen – Var är kalkeringspappret? Flickan svarar snabbt 

samtidigt som hon tittar upp – Är på bordet! Hon pekar mot lärarens skrivbord (hon 

tar ansvar och svarar på frågan och berättar var kalkeringspappret finns). Flickan 

använder ord och så pekar hon på papperet. Inga andra elever har lyssnat på pojkens 

fråga, visar inget tecken på det. Pojken går direkt till skrivbordet. (åk 6) 

En analys av situationen sett ur ett genusperspektiv är att flickans ansvarsfulla 

beteende visade på lyhördhet inför andras behov. I det här fallet en pojkes behov 

att få tag på kalkeringspapper. Hedlin redogör för fenomenet kvinnliga 

omsorgsfällan: 

Med detta menas att flickor och kvinnor förväntas uppmärksamma pojkars behov. Att 

det är en ´fälla  ́avser inte att det rent allmänt skulle vara fel att visa omsorg eller se till 

andras behov utan att det är flickor och kvinnor som på ett ensidigt sätt förväntas möta 

manliga behov (2006, s. 64). 

Analysen av situationen är att pojken fick sin fråga besvarat av flickan eftersom 

han dels förväntade sig att få det, dels att hans fråga var högljudd så ingen skulle 

missa frågan. Denna situation bör inte tas för en generell omständighet i 

slöjdsalen. Observationerna visar dock att det finns omvänd social interaktion där 

pojkar tar elevinitiativet att visa omsorg för flickor genom att finnas till hands 

utan att bli ombedda. Denna analys gör gällande att det finns varianter av 

elevbeteenden där elever visar omsorg om varandra oavsett kön. En flicka som 

var missnöjd under en slöjdlektion fick stöd av en pojke som ställde sig vid 

hennes sida. Genom att analysera interaktionssituationen påbörjas genast ett 

sökande i kategorier som Davies beskriver:  

Som forskare försvarar vi oss mot ett uppenbart kaos genom att hitta meningsfulla 

kategorier som vi kan använda för att göra våra data begripliga: ´flickor  ́och ´pojkar ,́ 

´snälla flickor  ́och ´stygga flickor ,́ ´ macho pojkar  ́och ´feminina pojkar´ (2003, s. 

203). 

Jag tolkar utifrån pojkens omsorgsbeteende och flickans missnöjesbeteende rör 

stereotypa föreställningar om feminina sidor. 

Resultaten visar att leksituationer som uppkommer, beror på tillgängligheten till 

slöjdmaterial t. ex pinnar. Som kan vara en utlösande faktor till lekbeteenden hos 

några elever. Min analys av observationssituationen är att pojkens lek med 
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träpinnen är ett invant och naturligt handlingsmönster så ingen i slöjdsalen 

reagerar på det. Pojkens lek uppfattas som en naturlig del av beteendet så flickan 

har överseende med det. Davies menar att trots att flickor har en viss formell 

kontroll i klassrummen så är maskulinitet det som är förhärskande: 

Hur de [flickor] positionerar sig som objekt för andras beskådande är en annan viktig 

faktor när de lär sig undertrycka sin egen vilja. 

Men deras förmåga kringskärs av deras egen och andras idé om vad det innebär att 

vara kvinnlig och hur relationen mellan kvinnlighet och manlighet ser ut (2003, s. 

119). 

Utifrån min förståelse är flickans behärskade förhållningssätt en strategi som hon 

använder mot den andra eleven. 

Observationerna visar att flickorna och pojkarna känner sig fria och otvungna i 

kontakten med andra elever. Utdraget från observationer: 

En pojke dansar några steg och snurrar runt bakom tre pojkar som står vid pelarborren. 

En stund senare dansar pojken lite lätt, inte stora rörelser, vid sin egen arbetsbänk. 

Pojken snurrar runt igen, dansar några steg i väntan på att pelarborrmaskinen blir 

ledig. Senare dansar pojken längre in i salen och går till en pojke som sitter och iakttar 

honom. (åk 8) 

Connell refererar till Barrie Thorne ”Gender Play” (1993) som beskriver 

genusgränser, och att situationer har betydelse om de genusbetonas eller inte. 

De blir inte passivt ´socialiserade´ in i en könsroll, självklart hämtar de kunskaper från 

vuxenvärlden omkring dem; kunskaper om tillgängliga identiteter, om hur man uppför 

sig och – tyvärr – kunskaper om hat. Men de gör detta aktivt och på sina egna villkor. 

Genus är viktigt i deras värld, men det är en viktig fråga som de hanterar, inte en fast 

ram som reducerar dem till marionetter (2009, s. 31). 

Utifrån min förståelse av interaktionssituationen är att den är nedtonad 

genusmässigt. Som Connell belyser att aktiviteten sågs som ”´avspänt samspel 

över könsgränserna´ under skoldagen” (Connell, 2009, s. 28). Jag tolkar utifrån 

observationen att det gäller inom könsgränserna också. 

Om lärande 

Frågeställningen lyder vad hämmar eller främjar lärande i elevinteraktionen i 

slöjdsalen? Resultaten visar att både flickor och pojkar räcker upp handen för att 

få fråga och väntar på att läraren ger dem tillfälle att göra det. Med hänvisning till 

mina observationer är det fler flickor än pojkar som väntar på att läraren 

uppmärksammar dem. Utifrån min tolkning hämmas lärandet hos övriga elever 

när en pojke bryter mot regeln att vänta på sin tur och svarar ändå. Jag menar att 

elevens beteende kan vara så vanligt att det betraktas som normalt förfarande och 
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uppmärksammas därför inte av övriga i slöjdsalen. Analysen utgår ifrån pojkens 

beteende. 

Att pojkar talar mer tycks med andra ord upplevas som så självklart, att också måttliga 

avsteg från det förhållandet tenderar att uppfattas som att flickor dominerar 

talutrymmet (Öhrn, 1990, s. 97). 

Hedlin (2006) redogör för Ann Steenbergs skildring från boken ”Flickor och 

pojkar i samma skola” där Hedlin refererar till hur man kan göra i skolan. 

Alla tysta elever, både pojkar och flickor, behöver träning i att komma till tals och 

många elever behöver träning i att lyssna på andra (Hedlin, 2006, s.63). 

Utifrån min förståelse av observationssituationen är att övriga elever satt tystlåtna 

och att de accepterade sin ordning att vänta på sin tur, att få komma till tals. 

Resultaten visar att under andra liknande interaktionssituationer kunde 

förhållanden vara det omvända, där flickor kunde ta en aktiv roll i slöjdsalen och 

frågade utan att vänta på sin tur. En flicka hämtar sågen och när hon går förbi 

passar hon på att högljutt fråga läraren direkt, fastän han är upptagen med en 

annan elev. I denna situation är min tolkning att flickan bryter mot regeln att vänta 

på sin tur i slöjdsalen. 

Det kan naturligtvis vara så att flickors normbrott får passera utan kommentarer för att 

flickor generellt uppfattas som mindre störande och att lärarna därför är mindre 

observanta på deras agerande (Öhrn, 1990, s. 97). 

Min analys är att det hämmar lärandet när lektionstiden går åt att vänta på hjälp, 

när eleverna inte ber andra om hjälp. Utdraget från observationer: 

En pojke sitter tystlåten vid figursågen (maskinen) och väntar på lärarhjälp. Pojken har 

räckt upp handen länge. Han vet inte hur man startar figursågen. Läraren kommer 

fram till honom och instruerar kort med att säga – prova! (åk 7) 

Situationen visar att pojken inte ber om flickornas eller pojkarnas hjälp att starta 

maskinen fastän de står intill. Jag tolkar att pojken passivt väntar på lärarens hjälp 

och inte agerar aktivt. Denna analys väcker frågan varför kände sig pojken så 

begränsad att han inte förmår fråga andra hur man startar maskinen? Analysen tar 

en ny vändning i tolkandet av situationen och upplevs inte lika självklar som jag 

trodde från början. 

Jag har tidigare lyft fram att vi görs till flicka och pojke i relation, det vill säga att 

femininitet konstrueras gentemot maskulinitet och maskulinitet konstrueras gentemot 

femininitet. Men det är inte enbart i relation till pojkar som flickor skapar och 

upprätthåller femininitet och vice versa, utan femininitet och maskulinitet skapas och 

upprätthålls även inom den egna enkönade kamratgruppen (Öqvist, 2009, s. 26). 

Analysen utgår ifrån pojkens skapande och upprätthållande av maskuliniteten 

inför blickarna från de andra pojkarna i slöjdsalen. Jag tolkar utifrån mitt 
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datamaterial att pojken inte öppet ville berätta att han inte kunde starta maskinen 

inför andra förutom för läraren som har auktoriteten och kunskaperna. 

Om interaktionsmönster 

Frågeställningen berör vilka interaktionsmönster som synliggörs när flickor och 

pojkar väljer slöjdkamrater i gruppen. Resultaten visar att det är könsuppdelade 

diskussioner mellan eleverna. Observationerna visar att det förekommer 

variationer där pojkar väljer att diskutera fler gånger med flickorna. Utdraget från 

observationer: 

En pojke diskuterar slöjdrelaterat ämne med en flicka vid samma arbetsbänk. En flicka 

från annan arbetsbänk är hos pojken och leker med honom. Pojken går till en annan 

arbetsbänk och visar ritning för en flicka. En annan flicka från en annan arbetsbänk 

visar hur man tecknar och pojken säger – smart grej! till henne. De diskuterar både 

slöjdrelaterat och inte slöjdrelaterat ämne. Han dansar för sig själv, gör rörelser med 

hela kroppen, liksom pantomimrörelser. Pojken går till datorplatsen när flickorna från 

de andra arbetsbänkarna står där. (åk 8) 

Analysen av observationerna visar att pojkens kamratgrupp består av många 

elevkontakter av båda könen. Moinian (2007) har forskat om identiteter och 

inspirerats av bland andra Bronwyn Davies teorier om identitetsprocesser: 

Like adults, children too can interpret, transform and negotiate meanings implied in 

their identities (2007, s. 52). 

The use of the term ´negotiating´ with regards to identity is intended to draw attention 

to the fact that, although children are assigned different identities in many respects, 

they do not passively adapt themselves to what they are supposed to say, write or think 

about themselves. Instead, they resort to negotiation in order to modify and alter 

limitations to the identities imposed upon them and are actively involved in 

constructing new perceptions and possibilities in relation to their social identities 

(2007, s. 46). 

Moinian (2007) menar att barn förhandlar om sina identiteter och skapar bilder av 

sig själva. Hon menar att barn vet hur de ska välja att presentera sig för andra 

människor. 

Min analys av observationerna visar att en pojke uppträder positivt i slöjdsalen, 

gör glada miner och gester till andra slöjdande elever. Utdraget från 

observationer: 

Pojken står ensam vid sin arbetsbänk, dansar några steg, gör dansrörelser med 

kroppen. Ibland bara med överkroppen men oftast hela kroppsrörelser. Han diskuterar 

slöjdrelaterat med en flicka. Pojken klappar händerna i takt till musiken, slänger en 

blick mot datorns håll, han sitter nära och kollar vad det är för musik på listan. Han 

använder ett avsågat älghorn som symbol för en mikrofon och sjunger tyst för sig 

själv. En pojke vid samma arbetsbänk säger något till honom. Han diskuterar 

slöjdrelaterat med pojken. Han dansar vid datorn, gör några steg och gör rörelser med 
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överdelen av kroppen. Pojken ordnar lite annan musik på datorn och ler mot andra 

som tittar på honom. (åk 8) 

Jag uppfattade gruppen elever som avslappnade i slöjdsalen och jag tolkar detta 

som att det finns individer som tillför gruppdynamiken balans, genom sitt sätt att 

förhålla sig i samspelet med andra. Hedlin refererar till Connell som skiljer på 

maskuliniteter i sin bok. 

När man förr talade om ´mansrollen  ́framstod det som att det bara fanns ett enda sätt 

att vara man på. Detta sätt att beskriva män och manlighet är alltför endimensionellt 

och döljer mer än det förklarar, menar Connell. Han framhåller att det är viktigt att se 

inom olika grupper av män också finns olika maskuliniteter (2006, s. 55). 

Observationerna visar att i årskurs sex hjälper pojkar flickor lika mycket som 

pojkar. Utdraget från observationer: 

En flicka ler och vinkar till en pojke att komma och hjälpa henne. Flickan vänder sig 

till den pojken som hon förväntar, vet att han kan och vill hjälpa henne. Pojken 

uppmärksammar flickans vink trots att han arbetade med sin egen slöjdprodukt och 

tittade ner på arbetsbänken. (åk 6) 

Utifrån min förståelse av den observerade situationen är att flickan inte vänder sig 

till andra slöjdande elever som står närmare henne fastän vissa är mer eller mindre 

slöjdaktiva. Jag tolkar att flickan använder sig av ett säkert handlingsmönster som 

är att be pojken, eftersom han tidigare uppvisat sina slöjdkunskaper och kan 

tillföra något som för flickans arbetsprocess framåt. 

Davies påpekar att: 

När barn lär sig samhällets diskursiva praktiker inser de att de måste kunna urskiljas 

som det ena eller det andra, även om det i det flesta sociala situationer handlar om en 

obetydlig eller knapp synlig fysisk skillnad. Klädsel, frisyr, sätt att tala och vad som 

sägs, val av aktiviteter – allt är nyckelfaktorer som kan användas för att positionera sig 

själv på ett framgångsrikt vis, inte bara som flicka eller pojke, utan också som 

identifierbart inte det andra (2003, s. 13). 

Observationssituationen kan tolkas som Davies (2003) menar att genom 

samverkan med andra så lär sig flickor bete sig som flickor, och pojkar lär sig att 

bete sig som pojkar, eftersom det är vad som förväntas av dem. Hon menar att det 

spelar roll vilka de samverkar med och ger exempel som familjen och olika 

vänners betydelse i skapandet och upprätthållandet av femininitet och 

maskulinitet. Detta liknar även resonemanget som Öqvist (2009) redogör för. 

Sammanfattning av resultatanalysen 

Sammanfattningsvis har resultatanalysen visat att elever ges möjligheter att 

kommunicera fritt med varandra när de slöjdar. Slöjdsalen ses som det 

intersubjektiva rummet med tillgång till fyrkantiga arbetsbänkar som möjliggör att 

eleverna har ögonkontakt med varandra. Detta innebär att flickorna och pojkarna 
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kan lyfta blicken och agera genom att hjälpa andra. Tillgången till IT och att 

lyssna på musik via datorns högtalare räknas som möjligheter i slöjdsalen. 

Förutsättningar för lärande finns genom att agera i det sociala samspelet som att 

dela erfarenheter med varandra. Genom att använda icke verbal och verbal 

kommunikation så fungerade elevinteraktionen väl. Lärandet främjas i samspelet 

mellan elever när de ser ur den andres perspektiv och hjälper andra. Analysen 

visar ett hämmat lärande i elevinteraktionen när en elev inte blir sedd eller 

bekräftad av andra slöjdelever.  

Resultatet som rör interaktionsmönster visar entydigt att elever diskuterar 

generellt mest med elever av samma kön. Diskussioner i slöjden är i hög grad mer 

av privat karaktär eftersom eleverna får bestämma samtalsämnet själva. Elever 

visar omsorg och är lyhörda genom att de stöttar varandra under 

slöjdaktiviteterna. 

Leksituationer som ibland uppkommer, beror på tillgängligheten till slöjdmaterial, 

som tolkas som ett invant och naturligt handlingsmönster så ingen i slöjdsalen 

reagerar på det. Resultatanalysen visar att elever bryter mot normer, som kan 

tolkas som ett hämmat lärande hos övriga elever som inte får samma 

uppmärksamhet. I studien beskrivs att lärande hämmas när lektionstid går åt att 

vänta på hjälp, när eleverna inte ber andra om hjälp. 

Resultatanalysen visar att några av eleverna väljer att diskutera fler gånger med 

elever av annat kön. Jag tolkar att det finns individer i gruppen som tillför balans 

genom sitt sätt att interagera med andra. Observationerna visar att pojkar hjälper 

flickor lika mycket som pojkar och i analysen beskrivs att genom samverkan med 

andra så lär sig flickor bete sig som flickor och pojkar lär sig bete som pojkar. 
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Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie är att öka kunskaper om interaktionsmönster mellan 

elever i grundskolans slöjdämne trä – och metallslöjd. Empirin har insamlats 

genom observationer i årskurserna 6, 7 och 8 under slöjdlektioner i trä – och 

metallslöjdsalen.  

Studien belyser hur samspelet mellan elever i grundskolans slöjdsal uttrycks med 

fokus på ett lärandeperspektiv och ett genusperspektiv. Genom att studera social 

interaktion synliggörs kommunikationsmönster i slöjdsituationerna genom 

elevernas kamratval.   

Jag har valt att använda mina frågeställningar som rubriker och dessa utgör 

utgångspunkten för diskussion och slutsatser. Rubrikerna slutsatser sammanfattar 

diskussionsavsnittet och metoddiskussion handlar om mitt val av metod och 

fortsatt forskning beskriver vad jag vill forska vidare inom. 

Vilka möjligheter till elevinteraktion ges i slöjdsalen? 

Resultatet i studien kan ses ur en sociokulturell kontext där eleverna ges 

möjligheter till flerstämmiga dialoger under elevinteraktionen i slöjdsalen. Mina 

resultat visar att från en kommunikationsaspekt ges aktörerna möjlighet, som jag 

uppfattar, att föra ett obegränsat resonemang dels om slöjdämnet, dels om annat 

ämnesintresse. Dialogen förefaller vara den allmängiltigaste elevinteraktionen.  

Elevinteraktionen innebär att eleverna själva tar initiativ till val av kamrater och 

diskussionsämnen. Slöjdlärarens inkluderande förhållningssätt innebär att 

eleverna kommunicerar lätt och naturligt i slöjdsalen (jfr Hundeide, 2003). 

Eleverna kommunicerar sålunda fritt och jag tolkar detta som att elevernas 

kommunikation med varandra utvecklas i slöjdsalen. Kommentarmaterial till 

kursplanen i slöjd påpekar:  

Att eleverna genom sitt konkreta arbete med framställning av föremål har goda 

förutsättningar att utveckla sitt tänkande är en av de största förtjänsterna med 

slöjdämnet (Skolverket, 2011, s. 15). 

Resonemanget utgår från mina observationer, att tänkande utvecklas under 

diskussioner med jämlikar (jfr Vygotskij, 1934/1999) genom att den enskilda 

eleven ges möjligheter att ta ställning och utifrån annat perspektiv (jfr Vaage, 

2003) genom andra elevers tänkande och handlingar. Vaage refererar till Deweys 

tankar om att individen använder sina tidigare förvärvade erfarenheter och 

kunskaper från en aktivitet och omsätter det praktiskt vid ett annat lärtillfälle. 

Progression har skett hos eleven menar Dewey om situationen är problematiserad. 

Problematiska situationer kräver däremot att man stannar upp och reflekterar och 

tänker över vad man skall göra, vilket främjar reflexivt lärande som innebär 

problemlösning och bidrar till rekonstruktion av erfarenhet (Vaage, 2003, s. 136). 
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Observationerna visar att redan vid skåphyllorna med förvaringen av 

slöjdprodukterna börjar diskussionerna hur eleverna ska gå tillväga. Några elever 

satt på pallarna vid sina arbetsbänkar och funderade en lång stund innan de kom 

igång.  

Resultatet i studien visar att samarbete och andra samverkansformer styrdes upp i 

första hand av elevinitiativ, i andra hand under slöjdlärarens försorg. Jag menar att 

slöjdläraren är en faktor att räkna med för de möjligheter till elevinteraktion som 

ges i slöjdsalen. Slöjdläraren fördelar uppgiften till eleverna att arbeta 

tillsammans. Johansson (2008) menar att ingen elev är ensam när denne slöjdar 

utan att ”slöjdaktiviteter utvecklas i interaktion med personer, situation och 

omgivning” (s. 150). Jag menar liksom Johansson att slöjdsalen är en miljö där 

slöjdläraren ger undervisning som innebär att elever kan hjälpa och få hjälp av 

varandra.  

Mitt syfte i studien är att öka kunskaperna om hur elevernas samspel, främst hur 

den kommunikativa aspekten ser ut. För att återknyta till min hypotes att elever 

under själva samspelet kommunicerar kunskaper som bör tas tillvara som ett 

effektivt lärande, visar resultatet att det är skillnader i hur elever samarbetar med 

varandra. Skillnader som grundas i variationen individer som har olika 

förhållningssätt att agera och ta initiativ i trä– och metallslöjdsalen. Två flickor 

som tog initiativ till att samarbeta i denna studie uppfattade jag utifrån min 

förståelse, att de såg fördelar i samarbetet. Slöjdläraren motiverar eleverna och ger 

möjligheter till dem att utveckla ansvar genom att be flickor och pojkar arbeta 

tillsammans (jfr Lgr 11). Jag tolkar att slöjdläraren välkomnar 

elevkommunikationen i slöjdsalen som därmed ökar tilltron på elevernas förmåga 

(jfr Lgr 11) att arbeta både självständigt och i interaktion. Elever får i samspelet 

insikter som spelar roll i deras egen arbetsprocess. 

En av frågorna som läraren iscensatte och som avhandlades under lektionsavslut, 

var att bestämma musiklistan som berörde allas intressesfär. Frågor som gavs till 

eleverna erbjöd möjligheter och tillfällen att reflektera, lyssna och uttrycka åsikter 

och komma överens i gruppen om vad som skulle fungera tillfredsställande för 

allas trevnad.  

Studien visar också att datorn används frekvent under slöjdlektionen. Enligt Lgr 

11 står det att rektorn har ett särskilt ansvar för att eleverna ska ha tillgång till 

datorer i undervisningen för att ”själva kunna söka stöd och utveckla kunskaper” 

(s. 18). Tillgången till IT menar jag ger möjligheter till elevinteraktion i 

slöjdsalen. Möjligheterna ges via internet söksidor att göra bildsökningar, som jag 

menar ger eleverna tillgång till inspirationsbilder att använda i arbetsprocessen. 

Flickorna och pojkarna reflekterar med hjälp av slöjdkamrater i diskussioner, ofta 

korta samtal, över inspirationsbilderna.  

Möjligheter finns att spela musik under lektionstid. I läroplanen Lgr 11 står det 

om ”ljudets och musikens fysiska, tanke och känslomässiga påverkan på 
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människan” (s. 103). Min slutsats är att bakgrundsljuden i form av musiktoner, 

uppskattades positivt av eleverna som dansade, sjöng och visslade till musiken 

som spelades via högtalarna på datorn. Johansson (2002) skriver också att 

eleverna sjunger, visslar och kommunicerar med ljud samtidigt som de slöjdar. 

Ur ett genusperspektiv visar resultaten att flickor och pojkar sitter vid 

arbetsbänkar som ofta är könsuppdelade. Slöjdeleverna har bestämda placeringar 

som innebär möjligheter att de sitter med slöjdkamrater som de själva valt som 

bänkkamrater (jfr Öqvist, 2009). Öqvist (2009) menar att i kamratgruppen sker 

genusskapandet, att kön görs omedvetet genom att eleverna väljer egna 

samtalsämnen och diskuterar det som har betydelse för dem. Hon menar att 

eleverna värdesätter kamratgruppen och att det visas ”så fort tillfälle ges väljer de 

att organisera sig i dessa” (Öqvist, 2009, s. 152). 

Vad hämmar eller främjar lärande i elevinteraktionen i 

slöjdsalen? 

En stor del av slöjdlektionerna handlar som vi sett om elevinteraktion i samtal om 

slöjdämne eller annat diskussionsämne. Många diskussioner sker vid datorplatsen 

eller vid egna arbetsbänken. 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv, menar Säljö att vi delar erfarenheter med 

varandra genom social interaktion och att lärande sker ständigt genom att vi 

använder språket för att t. ex fråga och byta kunskaper med andra (jfr Säljö, 2005 

och approprieringsbegrepp). Också min studie visar att lärande främjas i 

samspelet mellan eleverna genom att eleverna utbyter åsikter och information med 

varandra, eleverna approprierar (gör kunskap till sin egen). 

Jag håller med Dysthe (2003) att det är svårt att dokumentera om lärande har skett 

hos slöjdeleverna. Lärande förefaller att ske när eleverna får ta del av andras 

tankar och inte begränsas av sin egen erfarenhet (jfr Säljö, 2000).  

Det visades även att det inte fanns någon nämnbar interaktion mellan några flickor 

och pojkar som arbetade vid samma arbetsbänk eller att de inte hade någon 

interaktion med andra flickor och pojkar som arbetade vid arbetsbänken intill. Jag 

menar att det hämmar lärandet om den språkliga kommunikationen sker sällan 

mellan eleverna och ifall de sällan umgås i slöjdsalen. Dysthe menar att:  

Lärande är något mycket mer än att lära sig ämnesstoff; det är i lika hög grad att lära 

sig sätt att samtala och umgås på som är acceptabla i skolan (2003, s. 18). 

Holm (2008) har en annan förklaring till varför elever väljer att positionera sig 

genom att vara mer tystlåtna än andra elever. Holm menar att tysta flickor ser det 

som eftersträvansvärt att ha ett tillbakadraget förhållningssätt. Det gör dem 

mindre synliga i klassrummet, vilket också är deras intention, för då slipper de 

uppmärksamhet på sina personer. 
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Jag menar att slöjdläraren kan uppmärksamma eleverna på, att de genom att söka 

stöd hos slöjdkamrater tillägnar sig kunskap, som kan föra tänket vidare med den 

egna slöjdprodukten. Dysthe refererar till Vygotskij och hans sociokulturella 

begrepp om ”mediering eller förmedling […] används [personer som] stöd eller 

hjälp i lärprocessen” (Dysthe, 2003, s. 45).  

Elever skulle tillägna sig erfarenheter effektivare i arbetsprocessen genom att 

samspela med andra än att endast arbeta enskilt. Det ska givetvis finnas 

förutsättningar för elevers eget slöjdarbete, men genom att diskutera med andra 

och få insikter i deras arbeten så approprierar eleven erfarenheter och gör det till 

sin egen kunskap.  

Människors sätt att förhålla sig i lärsituationer […], leder till att de gör skilda 

erfarenheter också när de ägnar sig åt vad som utifrån ser ut som samma aktivitet 

(Säljö, 2005, s. 69).  

Studiens resultat visar att elever ges tillfällen att lära av varandra, eftersom 

momenten ser relativt likadana ut och inlärningen kunde upprepas genom 

elevernas handlingsmönster, såsom att hjälpa varandra genom att visa sin kunskap 

och ge råd. Vygotskijs främsta bidrag till sociokulturella perspektivet är 

utvecklingen av pedagogiska tankegångar om den närmaste utvecklingszonen som 

Johansson vill framhålla som en central aspekt i elevernas lärandepotential. 

I samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan barn prestera mer än de 

kan klara av på egen hand (Johansson, 2002, s.32). 

Detta kan jämföras med mästar – lärling handlingsmönster, där en mer erfaren 

aktör ger av sin erfarenhet till en aktör med mindre kunskap (jfr Johansson, 2002). 

Mina resultat visar att sådant kunskapsutbyte sker mellan elever men jag resonerar 

att årskurserna var olika sett ur den utgångspunkten. Årskurs 7 som inte 

anammade det förhållningssättet tolkar jag som varande mest osjälvständiga i 

slöjdsalen. Det går dock inte att generalisera att alla flickor och pojkar var 

osjälvständiga trots att kunskapsutbytet inte var synligt i elevinteraktionen. 

Enligt Nilsson (2005) sker utvecklingen i gruppen i relation till hur skickliga 

deltagarna är på att använda redskapet kommunikation. Jag menar därför att 

eleverna bör uppmärksammas på att deras eget deltagande i samspelet spelar roll. 

Nilsson menar att ”man ser varandra som resurser” när man utbyter kunskaper i 

gruppen (Nilsson, 2005, s. 57). Jag menar kort sagt att eleverna får draghjälp av 

varandra när de slöjdar i slöjdsalen. 

Jag resonerar kring elevernas inlärning och vad de lär sig. I mina resultat tolkar 

jag att det finns andra värden som ”immateriella resurser […] i slöjdsammanhang 

[kan] innefatta handlingsberedskap, känslan av att kunna själv” (Johansson, 2002, 

s. 20). Att lärande främjas i samspelet, går inte att generalisera i alla 

interaktionssituationer i slöjdsalen. En så här pass liten studie om lärandet kan inte 

entydigt uttrycka att lärande har skett är jag medveten om. 
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Studiens resultat visar att elever bryter mot normer vilket kan tolkas som ett 

omedvetet förfarande i slöjdsalen. Enligt Säljö (2000) ses slöjdelever som 

situerade identiteter i skolan som innebär att det ställs förväntningar på hur dessa 

ska agera. Jag uppfattar att när elever agerar på ett sätt som är möjligt i slöjdsalen 

så möjliggörs det på ett omedvetet plan av övriga elever. Säljö (2000) menar att 

elevernas ”handlingar och praktiker konstituerar varandra” (s. 128). Författaren 

menar att skolmiljöns villkor och rutiner avgör hur flickor och pojkar reagerar och 

hanterar situationer. När elevernas beteende att bryta mot normer t. ex att inte 

följa regeln att vänta på sin tur att svara, blir en naturlig handling i slöjdsalen så 

reagerar inte andra elever.  

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med 

utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller 

omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss 

verksamhet (Säljö, 2000, s. 128). 

Elevbeteendet förstärks och reproduceras i verksamheten. Det anser jag hämmar 

lärande hos elever som inte får uppmärksamheten, fastän de är skötsamma och 

följer normerna. 

Vilka interaktionsmönster synliggörs när flickor och pojkar väljer 

sina slöjdkamrater i gruppen? 

Studiens resultat om interaktionsmönster i årskurserna visar att ett övervägande 

antal elever väljer att samspela med elever av samma kön. Pojkar interagerar 

genom att diskutera, att stå vid datorn, att hjälpa och att leka flest antal gånger 

med pojkar. Resultatet visar även att ett fåtal pojkar i varje årskurs, väljer att 

samspela fler gånger med flickor, än flertalet pojkar i sin årskurs gör.  

Pojkarnas elevinteraktion med flickor innebar att diskutera, att hjälpa och att stå 

vid datorn tillsammans. Resultatet i studien visar att pojkar hjälper flickor vid 

deras gemensamma arbetsbänk och hjälper flickor från andra arbetsbänkar. Jag 

uppfattar att pojkar leker även med flickor och i de senare årskurserna är 

leksituationerna fler, än i den yngre årskursen.  

Flickornas interaktionsmönster skiljer sig inte nämnvärt från pojkarnas. Jag menar 

att flickorna väljer att diskutera, att stå vid datorn, leka och att hjälpa flickor flest 

antal gånger. Flickorna i årskurs 6 utmärker sig från andra årskurserna genom att 

inte stå med flickor vid datorn, utan står endast med pojkarna eller i enskildhet. 

Jag uppfattar utifrån mina resultat att ett fåtal pojkar i årskurs 6, använde stor del 

av slöjdlektionen att göra bildsökningar via internet och en ensam flicka deltar 

med gruppen pojkar vid datorplatsen. Flickor hjälper flickor främst vid egna 

arbetsbänkar i samtliga årskurser. Flickor i årskurs 8 hjälper flest antal gånger 

pojkarna i sin årskurs. Flickorna i de yngre årskurserna hjälper pojkarna i sin 

årskurs ett antal färre gånger. 
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Pojkarna och flickorna begränsas inte av sin plats utan har möjligheter att aktivt 

söka upp andra ställen i slöjdsalen än att stanna vid sin arbetsbänk. Det uppfattar 

jag som ett frivilligt intresse att uppsöka flickor och pojkar och deras slöjdarbeten. 

Jag tolkar att eleverna kan gruppera sig i olika vänkonstellationer. Slöjdsalen 

utgör en miljö där elever får uttrycka sig högt. När diskussioner förs i slöjdsalen 

så hör alla elever vad alla säger förutom när elever går till målarrummet som är en 

del av slöjdsalen men ligger avskilt och som jag menar, där elever kan diskutera 

relativt fritt så inte alla kan höra vad de säger. 

Ur ett genusperspektiv visar studien att pojkar och flickor i samtliga årskurser 

diskuterar främst med elever av samma kön. Ett fåtal pojkar i årskurserna väljer 

att diskutera mest med elever av annat kön. Studien visar även att ett fåtal flickor 

väljer att diskutera nästan lika många gånger med pojkar som med flickor.  

Min studie visar därmed liknande resultat som Wernerssons (1977) tidigare 

forskning att eleverna samspelar mest inom könsgränserna och att några elever i 

alla årskurser står för den mesta elevinteraktionen mellan könen. 

Flickor och pojkar interagerade vid flera tillfällen vid datorplatsen där de 

samlades en stund, för att sedan återvända till egen arbetsbänk. Datorn verkar 

alltså ha stor betydelse idag eftersom elever koncentrerades där när de umgicks i 

slöjdsalen. Den viktiga mötesplatsen vid datorn kan förstås som ett sätt att känna 

närhet till varandra, att få en andhämtning från slöjdarbetet en stund och dela 

tankar med likasinnade. Säljö (2005) menar att familjen och vänner ”präglar oss 

som individer på djupet” (s. 14). Han menar även att skolan har betydelse i 

socialisationshänseende.  

Några av flickorna och pojkarna i samtliga årskurser, deltog eller interagerade inte 

vid datorplatsen och jag tolkar att de inte socialiserar eller söker närhet med de 

andra eleverna. Dessa pojkar och flickor föreföll ha ett annat förhållningssätt och 

deras socialisering var inte lika synlig under slöjdlektionen.  

Wernerssons (1977) forskning visar att privata vänskapsrelationer mellan eleverna 

har betydelse i klassrummet. Hon menar att de som man umgås med blir den 

referensgrupp som präglar hur man uppfattar situationer, och hur man ska bete sig 

i skolan. Wernersson kom fram till att det var könsdifferentierat i klassrummet. 

Hon menar kort sagt att eleverna bildade grupper som var könsuppdelade. Mina 

resultat visar att det är mer könsuppdelat när flickorna är fler till antalet och 

således har ett numerärt överläge över pojkarna. Jag uppfattar att kamratrelationer 

synliggörs genom elevinteraktionen och interaktionsmönstret visar att pojkarna 

och flickorna sällan interagerade med varandra under slöjdlektionen. 

Resultatet i studien visar också att ett fåtal pojkar i årskurs 8 visar ett 

omsorgsbeteende om varandra och med flickor. Jag uppfattar att pojkarna visar 

uppmuntran främst till pojkar genom kramar och klappar på axel. Flickor får ta 

del av pojkarnas omsorgsbeteende på annat sätt, som genom hjälpinsatser i 



46 
 

flickornas slöjdarbete. Jag tolkar att pojkarna visar mer närhet och samhörighet 

med elever av samma kön och det liknar Öqvists resonemang (2009) om att 

pojkar berömmer och uppmuntrar varandra i slöjdsalen. Hon menar att ”på trä och 

metallslöjden är pojkarna relationsorienterade och omhändertagande” (s. 155). 

Det liknar Holms (2008) resonemang att pojkar kramas med varandra och att 

flickorna i egna kamratgruppen ”signalerar att det är okej för pojkar att kramas” 

(s. 155). Jag uppfattar utifrån min studie att kramarna mellan pojkarna inte 

genusbetonas av övriga flickor och pojkar i slöjdsalen (jfr Connell, 2009). Jag 

fann heller inget resultat som visade att eleverna reflekterade över könsroller eller 

situationer som var maskulint eller feminint betonade, så därför blir min hypotes 

obesvarad i denna studie. 

Ett flertal pojkar i samtliga årskurser visar omhändertagande genom hjälpinsatser 

till både flickor och pojkar. Men jag menar utifrån mina observationer att 

uppmuntran i form av kramar eller klappar på axeln hos pojkar inte förekom i de 

yngre årskurserna. Ett fåtal flickor i årskurs 6 visar uppmuntran genom närhet 

som att kramas och hålla händer med andra flickor. Jag fann inte i mina resultat 

samma omhändertagande hos flickor i de senare årskurserna. Jag menar att 

flickorna visar sin samhörighet med varandra på andra sätt som t. ex att sjunga 

och dansa tillsammans. 

Leksituationerna i slöjdsalen visar att pojkarnas och flickornas lekbeteenden 

varierar i årskurserna men också att elever främst leker med elever av samma kön. 

Pojkar i årskurs 7 leker inte med varandra men det gör pojkarna i de två andra 

årskurserna. Flickorna i årskurs 6 leker inte med varandra men det gör flickorna i 

de äldre årskurserna. Jag uppfattar, baserat på mina observationer, att lekar ofta är 

tillfälliga och övergående situationer i slöjdsalen, och att flickor och pojkar leker 

accepteras av övriga elever under slöjdlektionen. 

I en tidigare nämnd situation beskrevs hur en pojke gör en svärdrörelse med en 

träpinne mot en flicka. Flickans strategi är att nonchalera pojkens lekbeteende mot 

henne vilket fungerar eftersom pojken slutar direkt.  

Man skulle kunna anta då att skötsamma elever störs av lekande elever, men jag 

finner inga belägg för att det är så. Slöjdande elever vid arbetsbänkarna iakttar 

lekande elever och de slöjdande eleverna fortsätter med det som de håller på med, 

utan att synbart reagera på andras lekande. 

Min åsikt är att elever får utlopp för sin energi i leken. Men ur ett skydds - och 

säkerhetsaspekt i trä - och metallslöjdsalen, så menar jag att elever kan göra illa 

sig och andra genom förekomsten av vassa verktyg, maskiner och slöjdmaterial. 

Det menar jag är ett skäl för slöjdläraren att be elever sluta leka i trä - och 

metallslöjdsalen. 
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Slutsatser 

Avslutningsvis anser jag att det är intressant att genom observationer synliggöra 

flickors och pojkars handlingsmönster i trä - och metallslöjdsalen. Som blivande 

slöjdlärare ger det en värdefull inblick i slöjdverksamheten och möjligheten att 

reflektera över elevernas interaktionssituationer. Min tacksamhet är stor till 

eleverna och slöjdläraren som genom sin medverkan gett mig insikter som jag kan 

använda senare som slöjdlärare för mina egna klasser. 

Ifråga om möjligheter till elevinteraktion i trä - och metallslöjdsalen visar studien 

att vanligaste samspelet är elevernas diskussioner med varandra. Eleverna ges 

möjligheter att välja samtalsämne och val av slöjdkamrater. Slöjdlärarens sätt att 

förhålla sig till eleverna är en faktor och möjlighet i slöjdsalen som underlättar 

kommunikation. Studien visar att samverkansformer var möjliga genom 

elevinitiativ och genom slöjdlärarens agerande att ge uppgiften till pojkar och 

flickor. Slöjdsalens miljö erbjuder möjligheter till elevinteraktion där slöjdläraren 

iscensätter undervisning som möjliggör att elever får hjälp och kan ge hjälp till 

varandra. Möjligheter ges till elever att reflektera och att uttrycka åsikter i frågor 

som avhandlas under lektionen. Tillgången till IT ses i studien som möjligheter 

till interaktion. Elever gör bildsökningar på datorn och har möjligheter att spela 

musik genom att logga in på musiklista. Stor del av elevinteraktionen pågår vid 

datorn som mötesplats för att avhandla inspirationsbilderna och musikvalen som 

strömmade medierad via internetsidorna på datorn.  Eleverna organiserar sig i 

kamratgruppen som de själva får välja som bänkkamrater eftersom de har 

bestämda bänkplaceringar i slöjdsalen. 

Ett av studiens fokus är lärande under elevinteraktionen i träslöjden. Min tolkning 

är att lärande främjas i samspelet när elever byter kunskaper mellan varandra, men 

istället hämmas om kommunikationen sker sällan mellan eleverna. Genom att ta 

stöd av andra elever så tillägnar sig eleven effektivare kunskaper och erfarenheter. 

En slutsats är att eleverna bör uppmärksammas på att deras eget engagemang och 

delaktighet i samspelet spelar roll. Min tolkning är lärande hämmas hos 

skötsamma elever som inte får uppmärksamhet därför att andra elevers beteenden, 

som att bryta mot normer uppmärksammas, förstärks och reproduceras hos dessa 

elever istället.  

Sista forskningsfrågan är om elevernas interaktionsmönster i träslöjden. Studien 

visar att övervägande andel elevinteraktion är mellan elever av samma kön. 

Variationen består av ett fåtal elever i årskurserna som väljer att interagera fler 

gånger med annat kön. Utmärkande i studien är att flickor hjälper främst flickor 

vid samma arbetsbänk medan pojkarna hjälper flickor och pojkar i sin närhet och 

vid andra arbetsbänkarna. Flickor och pojkar uppvisar ett omsorgsbeteende främst 

inom könspositionerna. Mest utmärkande är äldre årskursens pojkar som visar 

närhet och uppmuntran i form av kramar och klappar på axeln, till klasskamrater 

av samma kön. Flickorna i yngre årskursen visar närhet och omsorgsbeteende till 
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flickorna genom kramar och hålla händer. Flickorna i äldre årskurserna visar 

närhet och omsorg om varandra på andra sätt t. ex dans och sång som de gör 

tillsammans. Studien visar att lekbeteendet fanns hos några flickor och pojkar i 

samtliga årskurser. 

Metoddiskussion 

I detta examensarbete har jag använt mig av observation som metod. Det innebär 

att datainsamlingen grundas på min subjektiva blick och tolkning av händelser 

och skeenden. Mitt kön, min ålder och mina tidigare erfarenheter har betydelse för 

hur jag tolkar det jag har studerat (jfr Holm, 2008). Fangen (2005) menar att 

forskarens personliga egenskaper, t. ex som att inge förtroende, är viktigare än 

åldern. Genom att använda ett observationsschema kunde jag anteckna elevernas 

interaktion. Min erfarenhet i efterhand, är att observationsschemat inte fungerade 

helt tillfredsställande, eftersom det var svårt att få med alla intryck i schemats 

kategorier (jfr Bell, 2011). 

Eftersom jag har förlitat mig endast på observationsmetoden har detta inte gett 

mig en genomgripande förståelse om elevernas interaktionsmönster (jfr Johansson 

och Svedner, 2010). Min studie av eleverna under slöjdlektionerna, ger en bild av 

hur det kan se ut i slöjdsalen (jfr Holm, 2008). Min medvetenhet är att resultatet 

skulle ha blivit säkrare genom att använda fler undersökningsmetoder som t. ex att 

be elever skriva loggböcker om hur de samarbetar eller genom att intervjua elever 

för att få mer upplysning om deras samspel (jfr Johansson, 2002). Jag valde bort 

många metoder för att studiens omfattning annars skulle ha blivit allt för stor för 

ett mindre examensarbete som detta. Jag är medveten om att jag bör vara försiktig 

i mina uttalanden om resultatens generaliserbarhet eftersom urvalet av skola är 

gjort på mina personliga kontakter (jfr Johansson och Svedner, 2010). Månsson 

(2000) såg det som en fördel att ha erfarenheter inom verksamhetens rutiner. Hon 

menar att genom hennes förförståelse kom hon snabbare igång med 

observatörsrollen. Månsson redogör även att förförståelsen är en nackdel sett ur 

aspekten att ta för givet situationer, som hindrar att man ser andra händelser som 

är av betydelse. Min förhoppning är dock att min studie om elevers lärprocesser 

och interaktionsmönster kan bidra till reflektion och resonemang kring detta.  

Fortsatt forskning 

Jag skulle vilja fortsätta observera och följa varje individs kamratrelationer i 

träslöjden och fylla i ett sociogram som visar vem eller vilka, som de flest antal 

gånger interagerar med, och hur pass frekvent detta samspel sker. Sociogrammet 

skulle vara ett verktyg i att kartlägga elevernas initiativ att söka stöd under sin 

arbetsprocess. Efter att ha läst Holms (2008) doktorsavhandling Relationer i 

skolan blev jag även intresserad av hur flickor och pojkar uppfattar normer och 

krav i skolan och om de blir annorlunda behandlade i träslöjden av andra flickor 

och pojkar. 



49 
 

Källförteckning 

Tryckta källor 

Bell, Judith (2011). Introduktion till forskningsmetodik. 4:e upplagan. Lund: 

Studentlitteratur. 

Connell, Raewyn (2009). Om genus. 2:a upplagan. 2009. Göteborg: Daidalos AB. 

Davies, Bronwyn (2003). Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber. 

Dysthe, Olga (2003). Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande. I Olga 

Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur.  

Dysthe, Olga (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I 

Olga Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som 

position i förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping: Diss Högskolan i 

Jönköping. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732 (2013-09-29). 

Ericsson, Claes & Lindgren, Monica (2007). En start för tänket, en bit på väg. 

Karlstad: Region Värmland. 

Fangen, Katrine (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber. 

Gobo, Giampietro (2011). Ethnography. I David Silverman, Qualitative Research. 

3rd Edition. London: Sage. 

Haavind, Hanne (2000). Kön och tolkning - metodiska möjligheter i kvalitativ 

forskning. Stockholm: Natur och Kultur i samarbete med Gyldendal Akademisk. 

Hedlin, Maria (2006). Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. Stockholm: 

Liber. 

Hundeide, Karsten (2003). Det intersubjektiva rummet. I Olga Dysthe (red.), 

Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i Lärarutbildningen. 

2:a upplagan. Uppsala: Kunskapsföretaget AB. 

Johansson, Marléne (2008). Kommunikation i skolans slöjdpraktik. I Kajsa Borg 

& Lars Lindström (red.), Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd. Stockholm: 

Lärarförbundets förlag. 

Johansson, Marléne (2002). Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation 

och andra medierande redskap. Serie: Göteborg studies in educational sciences, 

0436-1121; 183. Diss. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732


50 
 

http://hdl.handle.net/2077/15749  (2013-09-01). 

Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke (2009). Undervisning i teori och praktik 

– en introduktion i didaktik. 4:e upplagan, 1:a tryckningen. Umeå: Fundo. 

Magnusson, Eva (2000). Studier av konsistens och föränderlighet i 

könsinnebörder. I Hanne Haavind (red.), Kön och tolkning - metodiska 

möjligheter i kvalitativ forskning. Stockholm: Natur och Kultur i samarbete med 

Gyldendal Akademisk. 

Månsson, Annika (2000). Möten som formar. Studia Psychologica et 

Paedagogica. Series altera 0346-5926; 147. Malmö: Lärarhögskolan Diss (Lund). 

Nilsson, Björn (2005). Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur. 

Rostvall, Anna-Lena (2008). Möten och metaforer. I Anna-Lena Rostvall & 

Staffan Selander (red.), Design för lärande. 2:a uppl. 2010. Stockholm: Norstedts. 

Selander, Staffan & Rostvall, Anna-Lena (2008). Design och meningsskapande – 

en inledning. I Anna-Lena Rostvall & Staffan Selander (red.), Design för lärande. 

2:a uppl. 2010. Stockholm: Norstedts. 

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Fritzes. 

Stensmo, Christer (2007). Etnografiska fältnotiser i en vfu – period inom 

lärarutbildningen. I Tidskrift för lärarutbildning och forskning 2007 nr 1. Journal 

of Research in Teacher Education. 75-93. 

Strandell, Harriet (2000). Identitet eller interaktion – perspektiv på innebörder av 

kön. I Hanne Haavind (red.), Kön och tolkning - metodiska möjligheter i kvalitativ 

forskning. Stockholm: Natur och Kultur i samarbete med Gyldendal Akademisk. 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. 1:a 

upplagan, sjunde tryckningen. Stockholm: Norstedts. 

Säljö, Roger (2005). Lärande & kulturella redskap Om lärprocesser och det 

kollektiva minnet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Vaage, Sveinung (2003). Perspektivtagning, rekonstruktion av erfarenhet och 

kreativa läroprocesser. I Olga Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande. Lund: 

Studentlitteratur. 

Vygotskij, Lev S (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos 

AB. 

Vygotskij, Lev S (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB. 

http://hdl.handle.net/2077/15749%20%20(2013-09-01


51 
 

Wernersson, Inga (1977). Könsdifferentiering i grundskolan. Göteborg: Acta 

Universitatis Gothoburgensis. 

Öhrn, Elisabet (1990). Könsmönster i klassrumsinteraktion En observations- och 

intervjustudie av högstadieelevers lärarkontakter. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 

Elektroniska källor 

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare Att förstå kön som 

position i förskolans vardagsrutiner och lek. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732 (2013-09-29). 

Holm, Ann-Sofie (2008). Relationer i skolan. En studie av femininiteter och 

maskuliniteter i år 9. http://hdl.handle.net/2077/17220 (2013-12-26). 

Johansson, Marléne (2002). Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation 

och andra medierande redskap. Diss. http://hdl.handle.net/2077/15749  (2013-09-

01). 

Moinian, Farzaneh (2007). Negotiating Identities exploring children`s 

perspectives on themselves and their lives. 

www.suforlag.se/UserFiles/1/File/epubl/Moinian_Negotiating_avh.pdf (2013-11-

20). 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning. www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

(2013-11-20). 

Öhrn, Elisabet (2002). Könsmönster i förändring? - en kunskapsöversikt om unga 

i skolan. http://www.skolverket.se/publikationer?id=919 (2013-11-20). 

Öqvist, A. (2009). Skolvardagens genusdramaturgi: en studie av hur femininiteter 

och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora 

och kärring. 

http://pure.ltu.se/portal/files/2476639/Skolvardagens_genusdramaturgi.pdf  

(2013-11-04). 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732
http://hdl.handle.net/2077/17220
http://hdl.handle.net/2077/15749%20%20(2013-09-01
http://hdl.handle.net/2077/15749%20%20(2013-09-01
http://www.suforlag.se/UserFiles/1/File/epubl/Moinian_Negotiating_avh.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=919
http://pure.ltu.se/portal/files/2476639/Skolvardagens_genusdramaturgi.pdf%202013-11-04


          Brev till forskningspersoner/deltagare i studien                                                    Bilaga 1 
 

 
 

En undersökning av estetiska läroprocesser ur ett elevperspektiv 

I egenskap som student utbildar jag mig till trä – och metallslöjdslärare och i min 

utbildning ingår att skriva ett examensarbete 30 hp.  

Mina samtliga slöjdpraktikperioder har varit förlagda på denna skola och därför 

vill jag genomföra en undersökning om elevers slöjdprocesser och 

förhoppningsvis bidra med nya vetenskapliga kunskaper inom slöjdämnet. 

Min undersökning använder metoden observation under slöjdlektionerna som 

innebär att jag använder penna och block där jag beskriver elevernas samspel med 

varandra i slöjdämnet.  

Jag vill betona att såväl skola som elever är anonymiserade. När uppsatsen är 

examinerad kommer den att publiceras elektroniskt på Diva. Det observerade 

materialet analyseras och utvärderas under hösten 2013 och kasseras efteråt. 

Observationen är anonym och frivillig. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Ansvarig för förfrågan: 

Katarina Mäkipiha   kama0060@student.umu.se 

 

 

 

Elevens namn:                

Förälders underskrift: 
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Strukturerad observationsmall 

 

Datum:  Årskurs: Antal flickor:  Antal pojkar: 

 

 Vem? Gör vad? Hur? Beskrivande 

handling 

 FF 

FP 

PF 

PP 

Samarbetar 

Ge hjälp/råd 

Uppmuntra 

Samtal slöjdrelaterat        (on) 

Samtal inte slöjdrelaterat (off) 

Annat 

Initiativ över tid 

Initiativ 

kortvarig/tillfällig 

Handgripligen göra 

Instruera 

Visa 

Hålla 

Finnas till hands 

Förklara 
Inspirera 

Uttrycka verbalt 

uppmuntran (ord) 

Uttrycka icke verbalt 

(klapp på axel, gester, 

mimik). 

Diskutera 

 

Löpande protokoll:  
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Slöjdsalen 

 

Bild 1. Grundskolans slöjdsal. Teckning gjord av Katarina Mäkipiha 2013-12-10. 

 

Förklarande text om slöjdsalen 

 Slöjdsalen har fyra höj och sänkbara arbetsbänkar med tillhörande pallar 

som kan flyttas sidledes och snurra. 

 Under observationstillfällena antecknade jag arbetsbänkarna som nummer 

1, 2, 3 och 4. Närmaste arbetsbänken är nr 1. 

 Lärarens skrivbord med tillhörande skrivbordsstolar finns på höger sida. 

 Som forskare satt jag vid skrivbordets kortsida på skrivbordsstolen. 

 Datorn fanns i rummets vänstra del placerad efter verktygsskåpen till 

vänster. 

 Längst in i slöjdsalens vänstra sida fanns målarrummet som ett extra rum. 
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Elevplaceringar vid arbetsbänkarna 

Årskurs 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pojkar 

5 Flickor 

P P 

P P 

P 

F 

F 

P 

F 

F 

F 

P Forskaren 

Läraren 
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Elevplaceringar vid arbetsbänkarna 

Årskurs 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pojkar 

9 Flickor 

F F 

F 

F 

F 

P 

P 

P 

F 

F 

F 

F Forskaren 

Läraren 
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Elevplaceringar vid arbetsbänkarna 

Årskurs 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Pojkar 

7 Flickor 

F 

P 

P P 

P 

P 

P 

P 

F 

F 

F 

F Forskaren 

Läraren 

F 

F 



  Bilaga 7 
 

 
 

Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever 

Diagrammet visar varje elevs initiativ att interagera med andra elever i slöjdsalen. 

Årskurs 6 

                      

                   

               

           

 

15 
8 

5 
5 

2 
2 
3 
3 

1 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Flicka 
Flicka 

Pojke 

11 

6 

3 

2 

3 

1 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

7 

5 

1 

1 

2 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Pojke 

11 
10 

6 
2 
2 
2 

1 
1 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Flicka 

Pojke 

14 
13 

7 
3 

2 
1 

5 
1 

Pojke 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 

Pojke 
Flicka 
Flicka 

Pojke 

4 

3 

2 

1 

6 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

11 
8 

7 
6 
6 

2 
8 

2 
2 

1 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 

Pojke 

9 

3 

2 

1 

1 

3 

2 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

9 
2 

1 
1 

11 
2 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

2 
1 
1 

15 
3 

2 
2 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

1 

3 

3 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 
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Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever 

Diagrammet visar varje elevs initiativ att interagera med andra elever i slöjdsalen. 

Årskurs 7 

          

 

        

               

                 

 

12 

1 

Pojke 

Flicka 

Pojke 

10 

6 

4 

1 

1 

1 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

7 

4 

1 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

15 

8 

5 

3 

2 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

7 

1 

23 

7 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

1 

19 

12 

2 

1 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

5 

3 

2 

1 

1 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

7 

3 

2 

2 

1 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

9 

3 

3 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

4 

4 

1 

15 

3 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

1 

13 

1 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

4 

1 

Flicka 

Flicka 

Flicka 
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Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever 

Diagrammet visar varje elevs initiativ att interagera med andra elever i slöjdsalen. 

Årskurs 8 Pojkar 

                                

                     

                                 

 

20 
8 
8 

3 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

12 

8 

5 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

18 

12 

11 

5 

2 

2 

7 

1 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

6 
4 

3 
3 

1 
1 

14 
9 

6 
2 
2 
2 

1 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 

Pojke 

14 
5 

3 
3 
3 

2 
3 

1 
1 
1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Pojke 

7 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Pojke 
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Liggande stapeldiagram elev interagerar med elever 

Diagrammet visar varje elevs initiativ att interagera med andra elever i slöjdsalen.  

Årskurs 8 Flickor        

              

            

                     

  

15 
2 

1 
21 

11 
2 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

3 
1 
1 

16 
8 

1 
1 
1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

11 
8 

5 
5 

2 
1 

8 
2 

1 
1 
1 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 

Flicka 

3 

2 

1 

7 

5 

1 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

10 
2 

1 
1 
1 

9 
8 

7 
6 

4 
1 

Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Pojke 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 
Flicka 

Flicka 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

1 
1 
1 

4 
2 
2 

1 

Pojke 

Pojke 

Pojke 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 

Flicka 


