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Sammanfattning 

Slöjden är ett ämne som utmärker sig med mycket ensamarbete och lite samarbete, åtminstone 

är detta vad som framkommer när eleverna själva ska ge sin bild av hur man arbetar 

(Skolverket, 1993, 2005c). I klassrumsforskning från slöjdämnet framträder en annan bild, där 

beskrivs slöjden som ett ämne med omfattande social interaktion (Johansson, 2002) och att 

information utbyts gemensamt i gruppen (Illum, 2004). Att samarbete faktiskt förekommer i 

skolslöjden verkar det inte råda något tvivel om och den här studien undersöker hur detta 

samarbete ser ut. Genom observationer i tre klasser i årskurs nio har empiri inhämtats och 

analyserats utifrån vilka funktioner samarbete i slöjden kan ha. Resultatet blev fyra grupper 

med olika typer av samarbete, Kunskapsförmedlande samarbete, Diskuterande samarbete, 

Samarbete när den egna kroppen inte räcker till samt Bekräftande samarbete. Kunskaps-

förmedlande samarbete innebär att en eller flera elever som besitter mer kunskap i ett aktuellt 

moment hjälper en annan elev som inte har just den kunskapen. Diskuterande samarbete sker 

mellan elever med en mer jämlik kunskapsnivå där det inte är tydligt vem som kan mer eller 

mindre. Den tredje kategorin innehåller samarbeten där den egna kroppen inte riktigt räcker 

till och eleverna behöver hjälp från en klasskamrat, till exempel att hålla fast ett föremål. 

Samarbetena i den fjärde kategorin är av en bekräftande typ, det vill säga att eleverna söker 

bekräftelse på att de gjort rätt eller att det de gjort något bra. Dessa olika typer av samarbete 

skiljer sig främst i fråga om vilket syfte samarbetet fyller samt vilka roller som eleverna har i 

samarbetet. De olika rollerna och syftena sätts i den avslutande diskussions-delen i relation till 

den bild av samarbete i skolslöjden som tecknats i tidigare forskning och utvärderingar.  

 

Förutom de fyra typerna av samarbete analyserades även det insamlade materialet med 

avseende på lärarens förmodade inverkan på samarbetet och var i slöjdsalarna som samarbetet 

ägde rum. Bilden som framträdde visade att det var stor skillnad i hur lärarna arbetade i 

textilslöjd, jämfört med trä- och metallslöjd. Det framkom även att det var betydlig vanligare 

med samarbete i trä- och metallslöjden än i textilslöjden, vilket förmodligen har flera olika 

förklaringar. I denna studie fokuseras på det faktum att textilslöjden respektive trä- och 

metallslöjden haft skilda läroplaner fram till 1969 (Borg, 1995) och hur detta kan ha påverkat.  

 

Avslutningsvis förs en diskussion om bilden av slöjden som ett ämne där man mest arbetar 

ensam. Resultatet i den här studien talar emot detta och det gör även andra studier från 

skolslöjden, men ändå verkar bilden av det dominerande ensamarbetet i slöjden kvarstå. 
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1 Inledning 

Under de senaste decennierna har två stora nationella utvärderingar gjorts av grundskolan, 

NU-92 samt NU-03, i vilka skolslöjden varit en del som utvärderats. Båda dessa utvärderingar 

presenterar elevernas uppfattning av att skolslöjden är ett ämne där man arbetar mycket 

enskilt och där samarbete mellan klasskamrater sällan förekommer. Enligt både lärare och 

elever är det vanligast att arbetet organiseras så att eleverna arbetar en och en (Skolverket, 

1993, 2005c). Läser man vidare i utvärderingarna framträder dock en bild av att samarbete 

mellan eleverna inte är så ovanligt, men att eleverna kanske inte själva uppmärksammar detta 

(Skolverket, 1993, 2005c). I NU-92 går författarna till och med så långt att de menar att 

samarbete blivit en så naturlig del av skolslöjden att eleverna inte tänker på att det rör sig om 

just detta (Skolverket, 1993). De menar att slöjdens natur bäddar för att eleverna ska hjälpas åt 

och samarbeta. I NU-03 ifrågasätter författarna uppfattningen om att enskilt arbete 

nödvändigtvis måste innebära att eleverna arbetar ensamma och man är kritisk till huruvida 

elevernas uppfattningar alltid stämmer överens med vad som verkligen sker. Man påpekar att 

en majoritet av eleverna upplever att man hjälps åt i slöjden men att det inte tydligt framgår 

om detta anses ingå i det vanliga arbetet med det egna projektet (Skolverket, 2005c).  

 

En person som inte delar elevernas egen bild av att man till stor del arbetar enskilt i slöjden är 

Marlene Johansson (2002), som i sin avhandling ingående studerat hur elever faktiskt arbetar 

och agerar i slöjdundervisningen. Hon återkommer åtskilliga gånger till det samspel som hon 

menar nästan konstant finns runtom i slöjdsalen, ett samspel mellan läraren och enskilda 

elever, men även elever emellan. Slöjden kännetecknas med Johanssons egna ord av att ”det 

förekommer en omfattande språklig och icke-verbal interaktion” (Johansson, 2002, s. 204) 

och hon menar att ”slöjd är ett utpräglat kommunikativt ämne” (ibid., s. 204). Hennes bild får 

stöd från undersökningar bland slöjdlärare som gjordes redan på 70-talet av Arne Önnersten 

(1974, 1979). Framför allt hans rapport om metodik i textilslöjden visar på en liknande bild 

som Johansson (2002), nämligen att elever hjälper varandra och ofta spontant diskuterar 

lösningar på problem i små grupper (Önnersten, 1979).  

 

Som något av en motvikt till detta finns Bent Illums (2004) doktorsavhandling där han 

studerat lärprocesser i slöjd. Bilden som han ger av samarbete i skolslöjden är lite annorlunda, 

enligt honom förekommer det ett visst samarbete mellan eleverna, men det handlar mest om 

muntlig överföring av information (ibid.). Vid de tillfällen då eleverna utför olika 
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arbetsmoment är de enligt Illum helt fokuserade på vad de gör och det förekommer då ingen 

interaktion eleverna emellan (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis kan man tycka att bilden av samarbete i skolslöjden är lite svår att få 

grepp om. Att samarbete förekommer verkar vara tydligt, men hur utbrett det är och vilket 

innehåll det har är mer osäkert. I och med den senaste läroplanen ges samarbete en viktig plats 

i hela skolans verksamhet och detta väcker frågor kring hur slöjden möter upp detta mål. Min 

förhoppning är att denna studie ska bidra med mer kunskap om hur elever faktiskt samarbetar 

i slöjden. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till bilden av sätten på vilka elever samarbetar i 

skolslöjden. Att samarbete förekommer i skolslöjden råder det inget tvivel om, ämnet beskrivs 

i forskningen som kommunikativt och innehållandes både verbal och icke-verbal interaktion 

(Skolverket, 1993, 2005c; Johansson, 2002). Den här studien undersöker elevers samarbete i 

skolslöjden lite närmare, hur det egentligen går till när eleverna samarbetar och vilka syften 

deras samarbete verkar ha.  

 

Denna observationsstudie söker svar på följande frågeställningar: 

- På vilka sätt samarbetar elever i skolslöjden? 

- Vilka funktioner fyller samarbetet i skolslöjden? 

 

1.2 Begreppsförklaringar 

En viss begreppsförvirring kan ske när man talar om olika slöjdarter. Inom den svenska 

skolslöjden talas det om textilslöjd, metallslöjd och träslöjd. Dessa inriktningar är i nästan alla 

skolor uppdelade i trä- och metallslöjd för sig och textilslöjd för sig, med undervisning i 

skilda salar. Även om trä- och metallslöjden, som namnet gör gällande, består av två sorters 

slöjd så kommer ingen skillnad göras mellan dem i denna studie. För att undvika 

hopblandning av vad begreppet slöjdarter betyder, kommer det i denna studie endast talas om 

två slöjdarter, där textilslöjden är den ena och trä- och metallslöjden den andra.    
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1.3 Arbetets disposition 

Detta arbete är uppbyggt av fem huvudavsnitt, med rubrikerna Inledning, Teoribakgrund, 

Metod, Resultat och Diskussion. I det inledande avsnittet presenteras det undersökta området 

kortfattat, syfte och frågeställningar definieras och begrepp förklaras. Därefter följer ett 

bakgrundsavsnitt där styrdokument, tidigare forskning samt utvärderingar presenteras. I det 

tredje avsnittet presenteras och problematiseras den valda metoden med avseende på 

genomförande och analys. Även forskningsetiska överväganden tas upp. I resultatdelen 

beskrivs det insamlade och analyserade materialet, detta ligger sedan till grund för den 

avslutande diskussionsdelen.  
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2 Teoribakgrund  

Följande avsnitt är uppdelat i tre underavsnitt. Gemensamt för dem alla är att de belyser 

samarbete i slöjden, men ur olika perspektiv. Under den första underrubriken, Samarbete i 

slöjdens styrdokument, beskrivs hur samarbete i relation till självständigt arbete tagits upp i de 

olika styrdokument som legat till grund för slöjdundervisningen genom åren. Nästföljande 

del, Samarbete i klassrumsforskning om slöjd, tar upp den forskning som bedrivits inom 

slöjdämnet och som på ett eller annat sätt berört samarbete. I den tredje delen, Slöjd och 

samarbete i utvärderingar, beskrivs hur samarbete lyfts fram i olika utvärderingar som gjorts 

av slöjden genom åren. Den avslutande delen, Jämförelse med samarbete i andra skolämnen, 

sätter skolslöjden i relation till bild och matematik, två ämnen som också hade hög andel 

enskilt arbete enligt NU-03 (Skolverket, 2004, s.29). 

 

2.1 Samarbete i slöjdens styrdokument 

Skolämnet slöjd har historiskt varit uppdelat i textil respektive trä- och metallslöjd och fram 

till och med läroplanen från 1962 hade dessa ämnen skilda läroplaner med olika mål för bland 

annat elevernas fostran, självständighet och ansvarskänsla (Borg, 1995). Ända sedan 1919 års 

undervisningsplan (Skolöverstyrelsen, 1920) och fram till 1994 års läroplan för grundskolan 

(Utbildningsdepartementet, 1994) har styrdokumenten betonat det självständiga arbetet som 

betydelsefullt i slöjdämnet. Den första gången samarbete nämns i slöjdens styrdokument är i 

läroplanen från 1955, där man i den allmänna delen kan läsa om självständigt skapande arbete 

med tyngdpunkt vid eget ansvar (Skolöverstyrelsen, 1955, s. 142). Det finns ett litet avsnitt 

om förmåga till friktionsfritt samarbete, men detta är inget som betonas som särskilt viktigt 

(ibid., s. 142). I avsnittet om textilslöjd står inget specifikt rörande samarbete, men i trä- och 

metallslöjden kan man läsa att det bör förekomma tid till gruppsamtal för att ge idéer och nya 

uppslag till eleverna (ibid., s. 146). Läroplanen från 1962 tar upp vikten av att eleverna klarar 

av att både planera och genomföra sitt arbete självständigt (Skolöverstyrelsen, 1962, s. 320). I 

textilslöjden anses förutsättningarna vara speciellt goda för enskilt arbete, men även 

gruppstationer behövs då de både kan stimulera deltagarna och spara tid (ibid., s. 322). 

Motsvarande mål för trä- och metallslöjd handlar om att eleverna bör bli vana vid att arbeta 

självständigt och ta eget ansvar, men även att de ska hjälpa varandra praktiskt och med goda 

råd (ibid., s. 330).  
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I samband med 1969 års läroplan fick de båda slöjdarterna gemensamma styrdokument med 

identiska mål och innehåll. Här lyfts fortfarande det självständiga arbetet fram som väldigt 

viktigt (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 156), men man påpekar också att samarbete bör finnas 

med som en del av undervisningen (ibid., s. 159). Förslag på när samarbete kan ske är vid 

städning och iordningsställande innan och efter lektionen (ibid., s. 159). Även om samarbetets 

betydelse får en allt mer framträdande roll i 1969 år läroplan så är det inte förrän i 

läroplanerna från 1980 som självständigt arbete och samarbetsförmåga lyftes upp som lika 

viktiga delar i undervisningen (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 130). Detta jämlika förhållande 

mellan självständighet och samarbetsförmåga finns även med i läroplanen från 1994 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 46).  

 

I den senaste läroplanen för slöjd kan man varken läsa om självständigt arbete eller samarbete, 

däremot tas detta upp i de övergripande mål och riktlinjer som gäller hela skolan. Ett av målen 

som varje elev ska uppnått efter avslutad skolgång är förmåga att arbeta både självständigt 

och i samarbete med andra (Skolverket, 2011, s. 13). Att formuleringen om samarbete nu står 

i skolans övergripande mål kan ses som en skärpning jämfört med texten i tidigare 

styrdokument. Detta är nu ett mål som varje elev faktiskt ska uppfylla och inte bara en viktig 

del av undervisningen. 

 

2.2 Samarbete i klassrumsforskning om slöjd 

Det har under de senaste tio åren publicerats allt mer forskning som ingående studerat vad 

som faktiskt sker när eleverna arbetar i slöjdsalarna. I detta avsnitt presenteras bilder av 

samarbete i slöjden från denna forskning. Studierna som ligger till grund för dessa 

avhandlingar och artiklar har utförts i svenska, danska och kubanska klasser. Även om ingen 

av dessa studier haft det uttalade syftet att undersöka just samarbete, så är de ändå relaterade 

till detta område.   

 

Marléne Johansson (2002) genomförde i början på 2000-talet en omfattande undersökning om 

de aktiviteter som egentligen utspelar sig i skolslöjden. Med hjälp av videoinspelningar, 

dagböcker och enkäter samlades ett stort empiriskt material in och analyserades. Ett 

återkommande inslag i Johanssons (ibid., s. 93, 117, 204) resultat är att det enligt henne 

förekommer en betydelsefull och omfattande social interaktion i skolslöjden. Även om 

eleverna arbetar med egna projekt i slöjden så menar Johansson inte att det rör sig om 

renodlat ensamarbete, utan eleverna ger stöd och turas om att instruera varandra under arbetet 



13 
  

(ibid., s. 109, 204). Några exempel på situationer med samarbete som Johansson tar upp är när 

en symaskin ska träs (ibid., s. 97-99), vid limning, hyvling, filning (ibid., s. 105), vid borrning 

(ibid., s. 117), vid gersågning (ibid., s. 139-141) och vid emaljering (ibid., s. 191-194). 

Förutom vid dessa praktiska situationer så menar Johansson att eleverna även samarbetar 

kring mer abstrakta moment, vilka kan handla om att göra estetiska bedömningar (ibid., s. 

177) eller hur man ska tolka en arbetsbeskrivning (ibid., s. 211).  

 

En form av samarbete mellan elever som förekommer i många fall benämns av Johansson 

som mästar-lärlingssituationer (ibid., s. 220). Hon hänvisar till Nielsen och Kvales (1999) 

begrepp mästarlära
1
 och applicerar detta på situationer i skolslöjden. Även om man med 

mästarlära ofta avser en lärsituation som är olik skolans menar Johansson att man i slöjden 

kan se tydliga exempel på just detta (Johansson, 2002, s. 220) Det är alltså inte alltid som 

läraren som får vara den kunnige i dessa situationer, utan det kan lika gärna vara någon av 

eleverna (ibid., s. 97, 118). Rollerna som mästare och lärling kan växla mellan olika tillfällen, 

beroende på vem som har mest erfarenhet och kunskap i det aktuella fallet, ibland kan samma 

elev vara lärling vid ett tillfälle och mästare i nästa (ibid., s. 220).  

 

En annan klassrumsstudie som beskriver vad som sker i skolslöjden har genomförts av Bent 

Illum (2004). Studien ägde rum i dansk grundskola och fokuserar på de kunskaper och 

färdigheter som kommer till uttryck när eleven möter materialet i det skapande slöjdarbetet. 

Illum kommenterar Johanssons (2002) tankar om det stora sociala samspelet med att det i de 

allra flesta fall är effektivast att arbeta ensam, vilket enligt Illum (2004, s. 169) också är den 

absolut vanligaste arbetsformen bland eleverna i slöjden. De utför praktiska aktiviteter som 

exempelvis att bearbeta material ensamma, medan utbyte av information sker gemensamt i 

gruppen (ibid., s. 169). Illum menar att det inte förekommer något socialt samspel mellan 

eleverna i de ögonblick när de utför själva arbetsmomenten, då är de helt fokuserade på den 

handling de utför (ibid., s. 229). Det kan förekomma tal under dessa moment, men då är det 

eleverna som talar högt för sig själva, utan avsikt att få någon respons på vad de säger (ibid., 

s. 230).  

 

                                                           
1
 Mästarlära är en icke-formell utbildning som fram till 1900-talet var det vanligaste sättet att inhämta kunskap 

på, man gick i lära hos en mästare helt enkelt. Förhållandet mellan den som hade kunskap, mästaren, och den 
som sökte kunskap, lärlingen, var tydligt definierat och man lade vikt vid att skilja deras roller åt (Nielsen & 
Kvale 1999). 
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Då Illums (2004) studie genomfördes med andra mål än Johanssons (2002) är det svårt att dra 

alltför stora slutsatser gällande de olika bilder som framträder av hur samarbetet ser ut i 

slöjden. Det verkar finnas en oenighet mellan de två författarna vad gäller hur stor den sociala 

aktiviteten är under slöjdlektionerna och hur samarbetet mellan eleverna ser ut. Extra 

intressant blir det då att Illum och Johansson (2009) skrivit en gemensam artikel på temat 

kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. Även denna artikel bygger på 

videoinspelade klassrumsobservationer, den här gången från en svensk femteklass. I artikeln 

beskrivs elevernas läroprocesser och flera exempel på observerat samarbete mellan elever 

lyfts fram, till exempel hur de jämför sina arbeten och turas om att hjälpa varandra. Eleverna 

verkar inte heller dra sig för att gå in och rätta till misstag åt en klasskamrat, ett beteende som 

liknar lärarens sätt att undervisa (ibid., s. 78-79).  

 

Även på Kuba har en omfattande studie om skolslöjden genomförts av Lázaro Moreno 

Herrera (1998), med fokus på dess framväxt och framtid. Moreno Herrera vill med sin 

avhandling söka förståelse för den kubanska slöjdens historia och på så sätt finna en väg 

framåt (ibid., s. 14). Han följer en klass där läraren aktivt arbetar för att utveckla elevers 

kreativitet och deras förmåga att finna inspiration inom sig själva. Denna klass jämförs sedan 

med kontrollgrupper som arbetar på ett mer traditionellt sätt. Enligt Moreno Herrera kan man 

se att allt eftersom elever får möjlighet att utveckla sin kreativitet blir de mindre beroende av 

läraren. De börjar i allt högre grad hjälpa varandra och börjar fungera som lärare för varandra 

(ibid., s. 233). 

 

2.3 Slöjd och samarbete i utvärderingar 

På 70-talet genomförde lärarhögskolan i Linköping KUL-Ä-projektet; Kvalitativ Utvärdering 

av Lärarutbildningen-Ämneslärarlinjen. Arne Önnersten publicerade två rapporter med 

inriktning mot metodik i trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Dessa rapporter bygger på 

intervjuer med slöjdlärare i Linköpings kommun, 13 stycken från vardera slöjdart, samt 

sammanlagt sju metodiklärare från lärarutbildningen (Önnersten, 1974, s. 17, 1979, s. 26). 

Rapporten om metodik i trä- och metallslöjden publicerades 1974 och 1979 publicerades 

motsvarande rapport för textilslöjden. Bilden som framträder av samarbete i trä- och 

metallslöjden är ganska vag, det nämns att vissa lärare inleder varje lektion med att låta 

eleverna diskutera varandras arbeten och komma med synpunkter, men i övrigt beskrivs inget 

samarbete (Önnersten, 1974, s. 22). I rapporten som behandlar metodik i textilslöjden 

beskrivs samarbetet mer utförligt. Lärarna som intervjuas menar att det under lektionerna ofta 
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förekommer att elever som kommit lite längre hjälper de som inte är lika långt framme 

(Önnersten, 1979, s. 36). Eleverna bildar också spontant mindre grupper med mål att lösa 

problem som uppstår under arbetet (ibid., s. 37). Författaren drar slutsatsen att individuella 

uppgifter i textilslöjden inte behöver betyda frånvaro av samarbete, tvärtom löses många 

problem av att eleverna tillsammans utbyter tankar och erfarenheter (ibid., s. 61). Eftersom 

dessa rapporter dels är väldigt gamla och dels grundar sig på information från ett litet 

geografiskt område, så är det svårt att dra alltför stora slutsatser utifrån dem. Dock kan man 

konstatera att samarbete i slöjden det inte verkar varit ett ovanligt inslag då rapporterna 

skrevs, även om det är svårt att bedöma dess omfattning.  

 

Till skillnad från det relativt begränsade KUL-Ä-projektet har det under de senaste 

decennierna genomförts två väldigt omfattande utvärderingar av grundskolan, 1992 (NU-92) 

och 2003 (NU-03). Utvärderingarna genomfördes på Skolverkets initiativ och resultatet har 

dels presenterats i olika huvudrapporter, men även i fördjupade analyser och ämnesrapporter. 

De delar av de båda utvärderingarna som berör slöjden bygger dels på enkäter riktade till 

lärare och elever, men även på dagboksstudier där lärare och elever själva fått ge sina bilder 

av skolslöjden. Läser man slöjdens ämnesrapport från NU-92 framkommer det att eleverna 

sällan arbetade i par eller i grupper, endast 9 % av eleverna anger att de ofta samarbetar med 

andra i slöjden och drygt hälften av eleverna har ”samarbetat med en kompis någon gång” 

(Skolverket, 1993, s. 24). Författarna menar att detta samarbete framför allt handlar om att 

hjälpas åt och i detta inkluderas att tillsammans utföra moment som kräver fler än två händer, 

men också att diskutera och prova olika lösningar på problem. Man drar slutsatsen att denna 

form av samarbete blivit så naturlig i slöjdsalen att eleverna troligtvis inte tänker på att det är 

just samarbete det handlar om (Skolverket, 1993, s. 24, 1994, s. 8). Vidare menar författarna 

att det är självklart för eleverna att ge varandra råd eller rycka in när någon behöver en extra 

hand för att hålla något (Skolverket, 1994, s. 8). Om man skulle sammanfatta bilden av 

samarbete i skolslöjden enligt NU-92 är det ett vanligt förekommande och naturligt inslag. 

Dock verkar inte eleverna själva vara medvetna om detta.  

 

I NU-03 framkommer det att eleverna i slöjden till övervägande del arbetar enskilt 

(Skolverket, 2005c, s. 9). Nästan alla elever (97 %) och samtliga lärare som deltog i 

utvärderingen anser att så oftast sker (ibid., s. 47). Denna bild stämmer väl överens med den 

som ges i NU-92. Trots att eleverna har dessa uppfattningar menar författarna till NU-03 att 

enskilt arbete inte nödvändigtvis måste betyda att eleverna arbetar ensamma, utan att det tvärt 
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om är vanligt att elever hjälper varandra (ibid., s. 9). En majoritet av eleverna (70 %) har i 

utvärderingen svarat att det sällan eller aldrig förekommer diskussioner mellan elever om 

slöjdarbetet, samtidigt som 75 % av eleverna upplever att man hjälps åt i slöjden (ibid., s. 47). 

Nästan samtliga elever anser även att slöjd är ett ämne där man får prata och arbeta samtidig, 

men rapporten ger ingen information om vad dessa samtal handlar om (ibid., s. 36). I likhet 

med NU-92 ger NU-03 en bild av att eleverna själva inte verkar lägga märke till det 

samarbete som faktiskt förekommer i slöjdsalen.  

 

Det kan vara på sin plats att fundera på hur dessa utvärderingar faktiskt utformats, vilka frågor 

som ställts och hur eleverna uppfattat dem? Frågor som får eleverna att associera till rena 

grupparbeten skulle kunna vara en förklaring till varför de inte verkar uppmärksamma det 

omfattande samarbete som faktiskt verkar ske. En annan förklaring till att eleverna inte verkar 

medvetna om sitt eget samarbete kan man finna i den första utvärderingen, där man menar att 

det ligger i slöjdämnets karaktär att samarbeta, att det helt enkelt utgör en naturlig del av 

verksamheten i slöjdsalen (Skolverket, 1993, s. 49). Detta skulle kunna vara en anledning till 

att eleverna inte lägger märke till att de samarbetar, för att det helt enkel är så man arbetar i 

slöjden. Gemensamt för alla utvärderingar som presenterats är att de anser att elevernas 

självständiga arbete inte behöver betyda att de arbetar ensamma; att det förekommer 

samarbete i skolslöjden är alla överens om (Skolverket, 1993, 2005c; Önnersten, 1979).  

 

2.4 Jämförelse med samarbete i andra skolämnen 

Slöjd beskrivs i NU-03 tillsammans med bild och matematik som ett av de ämnen där det är 

vanligast att elever arbetar individuellt vid de flesta lektionerna (Skolverket, 2004, s.29). Hur 

beskrivs då dessa andra två andra ämnen i NU-03 och finns det några likheter eller skillnader 

med slöjden? I bildämnet är både lärare och elever överens om att eleverna arbetar enskilt på 

varje eller de flesta lektioner. Lärarna anser att grupparbete förekommer i dubbelt så stor 

utsträckning, jämfört med elevernas uppfattning (Skolverket, 2005a, s. 82). Ser man till 

lärares och elevers uppfattning om hur detta ser ut i slöjdämnet framträder en liknande bild, 

de är överens om frekvensen av enskilt arbete, men lärarna anser i högre grad att det 

förekommer grupparbeten, jämfört med eleverna (Skolverket, 2005c, s. 47). 

 

Gällande matematik så kan vi i dess ämnesrapport se att detta är det ämne som flest elever 

anser innehålla mest ensamarbete (Skolverket, 2005b, s. 46). Eleverna arbetar i liten 

utsträckning tillsammans och det är ovanligt att man diskuterar lösningar på problem (ibid., s. 
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47, 67). Även i detta ämne menar lärarna att grupparbeten förekommer i större utsträckning 

än eleverna, men även synen på det enskilda arbetet skiljer sig till en viss del. Lärarna verkar 

anse att enskilt arbete förekommer i mindre utsträckning än eleverna (Skolverket, 2005b, s. 

68). Återigen kan vi jämföra med slöjden och se en likhet i att lärarna anser att grupparbete är 

vanligare än eleverna, men till skillnad från slöjden verkar elevernas ha en annan uppfattning 

än lärarna gällande hur mycket lektionstid som faktiskt består av enskilt arbete. 

 

2.5 Sammanfattning 

Skolslöjden är ett ämne som har ett lite annorlunda arv från gamla styrdokument, med tanke 

på att det under lång tid var två skilda ämnen med olika undervisningsplaner/läroplaner. 

Samarbete som del av slöjden letade sig inte in i styrdokumenten förrän på 1950-talet och 

betonades som viktigt först på 1980-talet. I dagens styrdokument har samarbetet fått en ännu 

viktigare ställning och ska nu vara en del i skolans alla verksamheter. Hur detta verkligen 

stämmer överens med verkligheten är kanske svårt att uttala sig säkert om, men i de två stora 

nationella utvärderingarna av grundskolan som gjorts är elevernas uppfattning om slöjden att 

det är ett ämne där man till allra största del arbetar enskilt. Slöjden får sällskap av bild och 

matematik och tillsammans bildar de en avvikande grupp med mycket enskilt arbete i 

förhållande till andra ämnen. Dock tar författarna till både NU-92 och NU-03 upp att det 

förekommer mer samarbete i slöjden än vad som uppmärksammas av eleverna. Huruvida 

dessa stora utvärderingar kan ses som forskning eller inte går att diskutera, de är trots allt 

beställda utredningar av den svenska staten vilket gör att deras objektivitet skulle kunna 

ifrågasättas. Men de ger oss ändå en helhetsbild av skolämnena som annan forskning har svårt 

att mäta sig med och den ansenliga mängd empiri som samlats in presenterar vad som 

förmodligen är en av de mest heltäckande bilderna av slöjdämnet.  

 

Ser man till vad den publicerade forskningen i slöjd säger om samarbete så verkar det skilja 

sig en del jämfört med elevernas uppfattningar från NU-92 och NU-03. Framför allt 

Johansson (2002) menar att det förekommer mycket samarbete och sociala interaktioner 

mellan eleverna i skolslöjden. Illum (2004) förhåller sig mer skeptiskt till detta och menar att 

det vid vissa tillfällen förekommer samarbete, men att eleverna till allra största del faktiskt 

arbetar själva. Moreno Herrera (1998) kommer i sin forskning fram till att elevernas grad av 

samarbete ökar om de får vistas i en miljö som ger utlopp för deras kreativitet.  
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3 Metod 

För att få en så objektiv bild som möjligt av samarbetet i skolslöjden valdes gruppobservation 

som metod för att samla in empiri till denna studie. Einarsson och Hammar Chiriac (2013) 

menar att gruppobservationer kan vara antingen teoriprövande, teorigenererande eller flytande 

däremellan. Teoriprövande observationer utgår, som namnet antyder, från en tydligt 

formulerad teori som antingen bekräftas eller förkastas beroende på observationernas resultat 

(ibid. s.19). I denna studie har det inte funnits någon teori som grund utan målet har varit att 

genom observation få en fördjupad bild av hur elever samarbetar i slöjden. Det valda 

förhållningssättet skulle alltså enligt Einarsson och Hammar Chiriac vara teorigenererande; 

grunden finns i empirin och det är utifrån den som man söker efter nya vinklar och perspektiv 

(ibid. s. 20). Då denna studies omfattning är väldigt begränsad har materialet inte varit 

tillräckligt för att kunna ligga till grund för någon egentlig teoriutveckling, men förhållnings-

sättet till empirin har ändå varit detsamma som vid en större studie.  

 

Alternativa metoder till gruppobservationer kunde ha varit enkäter respektive intervjuer med 

elever och/eller lärare. En enkätstudie skulle förmodligen ha genererat ett större dataunderlag 

då man skulle kunnat skicka ut dessa till flera skolor och på så sätt nått fler respondenter. En 

positiv effekt som denna typ av enkäter har är att respondenterna inte blir påverkade av en 

observatör eller intervjuares närvaro (Bryman, 2002, s. 146). Dock skulle resultatet av en 

sådan studie endast grunda sig på elevernas eller lärarnas egna subjektiva uppfattningar om 

och minne av vad som skett, vilket förmodligen inte skulle ge en helhetsbild av vad som 

faktiskt hade skett. Inte heller intervju som metod skulle ha gett en objektiv bild av vad som 

faktiskt skett, då även den grundar sig på den intervjuades upplevelser. Här kan även 

intervjuarens närvaro påverka studiens resultat (ibid., s. 140), ett problem som för övrigt delas 

med observation som metod. En fördel med intervju som metod hade dock varit att man 

skulle kunna få reda på syftet med samarbetet i slöjden, något som är väldigt svårt att göra 

enbart baserat på observationer. Uppföljande intervjuer med de observerade eleverna hade i 

denna studie varit intressanta för att få en bild av hur eleverna motiverade det observerade 

samarbetet, men då denna studie varit väldigt tidsbegränsad fanns ej möjlighet att genomföra 

detta. 

 

Även om det finns alternativa metoder till datainsamling så överväger fördelarna med 

observation som metod när målet är att studera olika företeelser och händelser. Att observera 
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en händelse eller ett beteende ger enligt både Bryman (2002, s. 173) och Stukát (2011, s. 55) 

en bättre bild av vad som faktiskt sker, då det inte är upp till olika individer att försöka återge 

detta. Denna åsikt får medhåll av Einarsson och Hammar Chiriac (2013, s. 27) samt Patel och 

Davidsson (2011, s.91) som också påpekar att risken för informationsförlust är väldigt liten i 

jämförelse med exempelvis en intervju, där mycket bygger på att den intervjuade och den som 

intervjuar verkligen förstår varandra. Vid observationer är man inte heller lika beroende av de 

olika individernas samarbetsvillighet som vid ovan nämnda intervjuer och enkäter (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 92). Ytterligare en fördel med observationer är att man inte bara kan få 

information om vad som sägs, utan också om det icke-verbala (Einarsson & Hammar Chiriac, 

2013, s. 27; Patel & Davidsson, 2011, s. 91; Stukát, 2011, s. 55). Då denna studie är inriktad 

mot vad som faktiskt sker i samarbetet mellan elever blir därför observation en naturlig metod 

att använda. Speciellt då fokus inte bara legat på vad som sägs vid olika tillfällen, utan också 

vad som faktiskt görs. 

 

Kritik som riktas mot observation som metod handlar oftast om att den är tidskrävande och 

dyr (Patel & Davidsson, 2011, s. 92). Enligt Bryman (2002, s. 187-188) kan den stora mängd 

empiri som man får in genom observation vara ett problem i sig. Risken är att man inte lyckas 

koppla ihop alla delar av det insamlade materialet och på så sätt missar helhetsbilden (ibid., s. 

187-188). Bryman (ibid., s. 188) menar också att observationer oftast kritiseras för att inte se 

till helheten och missa den kontext som observationerna sker i. Denna kritik återfinns varken 

hos Patel och Davidsson (2011) eller hos Stukát (2011). De menar istället att observationer är 

ett utmärkt sätt att inhämta empiri om händelser och beteenden från dess naturliga 

sammanhang. Då denna studie redan från början hade en tydlig inriktning blev den insamlade 

empirin naturlig att begränsa endast till de händelser som innehöll samarbete och därför blev 

inte mängden insamlat material så stor att den blev svårhanterlig. Dessutom inleddes varje 

observation med att beskriva arbetsmiljön, arbetsområden och andra omständigheter för att ge 

en bild av det sammanhang som de observerade händelserna utspelade sig i. En karta över 

rummet skissades också upp inför varje observationstillfälle för att kunna placera ut var i 

rummet de olika händelserna tog plats. Detta material kunde sedan användas i analysen för att 

placera de observerade händelserna i ett sammanhang, vilket minskar risken att bortse från 

kontexten som Bryman (2002, s. 188) tar upp. 

 

En kritik som alla ovan nämnda författare tar upp är det som Bryman (2002, s. 185) beskriver 

som en reaktiv effekt, det vill säga en förändring i de observerade individernas beteenden som 
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kommer av observatörens närvaro. Endast vetskapen om att vara observerad kan påverka 

människor att ändra sitt beteende, medvetet eller omedvetet (ibid.). För att förebygga detta 

problem inleddes inte observationerna direkt vid varje lektions början, utan efter att jag 

presenterat mig lät jag eleverna komma igång och arbeta innan jag inledde observationerna. 

Detta rekommenderas bland annat av Stukat (2011, s. 57) för att de observerade individerna 

ska bli vana vid observatörens närvaro. 

 

Ytterligare kritik som framförs mot strukturerade observationer är att observatören redan i 

utgångsläget kan ha ett felaktigt perspektiv och därför endast observerar det han/hon vill se 

(Bryman, 2002, s. 187; Stukát, 2011, s. 57). Risken för att så skulle ske minskas om 

observationerna sker i en för observatören bekant miljö (Bryman 2002, s. 187), vilket var 

fallet med denna studie då den genomfördes på en skola där jag tidigare haft praktik. Genom 

detta var inte bara den allmänna skolmiljön bekant för mig, utan även de specifika 

slöjdsalarna. Ytterligare ett sätt att förebygga detta är enligt Stukat (2011, s. 57) om man 

tydligt definierat vad som ska observeras. I fallet med denna studie skedde den definitionen 

långt innan själva observationerna började. 

 

3.1 Urval och empiriskt material 

Observationerna genomfördes i årskurs nio på en högstadieskola i en större stad. Vid den 

aktuella tidpunkten hade skolan knappt 300 elever och årskurs nio bestod av tre klasser med 

cirka 25 elever i varje klass. Då slöjden på den aktuella skolan var uppdelad i de båda 

slöjdarterna så blev det totalt sex olika grupper i slöjdundervisningen. Samtliga grupper deltog 

i undersökningen och observerades under en lektion vardera, vilket alltså gav sex olika 

observationstillfällen. Antalet närvarande elever i de olika grupperna varierade, i textilslöjden 

mellan 8 eller 9 och i trä- och metallslöjden mellan 11 och 13. Vilken slöjdart eleverna hade 

var valfritt på den aktuella skolan och detta resulterade i att det sammanlagt observerades 22 

flickor och 4 pojkar i textilslöjden, samt 9 flickor och 27 pojkar i trä- och metallslöjden. I 

textilslöjd undervisade samma lärare alla grupper, i trä- och metallslöjd fanns två lärare där 

den ena undervisade två av grupperna och den andra den tredje gruppen. 

 

Att den aktuella skolan valdes ut beror främst på att jag, som tidigare nämnts, haft praktik där 

och därför hade en bra kontakt med både lärare och rektor. Valet av skola och klasser var 

alltså vad som brukar beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s. 114). Eftersom 

det redan fanns en etablerad kontakt på skolan så gick det åt betydligt mindre tid i den 
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inledande fasen, jämfört med vad som skulle gått åt till att söka upp andra lämpliga skolor där 

observationerna kunde utföras. Att välja tre klasser på samma skola möjliggjorde även för fler 

observationstillfällen, jämfört med om tid hade behövt läggas på att åka till olika skolor 

mellan varje observationstillfälle.  

 

Inledningsvis kontaktades rektorn på den aktuella skolan för att informeras om denna studie 

och godkänna dess genomförande i de aktuella klasserna. Därefter informerades de aktuella 

lärarna skriftligen om innehållet i studien och de gjorde bedömningen att det räckte med att 

eleverna fick information inför varje observationstillfälle. Då eleverna i de observerade 

klasserna antingen var fyllda femton, eller snart fyllda femton, var de tillräckligt gamla för att 

själva kunna lämna sitt samtycke till medverkande i studien. Vetenskapsrådets samtyckeskrav 

för studier som involverar andra människor presenteras mer utförligt under rubriken 

Forskningsetiska överväganden på sidan 25. 

 

3.2 Genomförande 

De båda slöjdarterna har på den aktuella skolan varsin sal som nästan ligger vägg i vägg, 

endast ett litet utrymme med förråd och föreberedelsemöjligheter skiljer dem åt. Ljudmiljön i 

de båda salarna skiljer sig dock markant åt. I trä- och metallsalen sågar, borrar och slipar 

eleverna med hjälp av maskiner, ibland sker allt detta på samma gång. Läraren använder 

stundtals bandsågen eller rikthyveln och det förekommer nästan konstant ljud av olika slag. 

Sammantaget kan den höga ljudnivån göra det svårt att vid observation höra vad eleverna 

säger, men då bakgrundsljuden är höga så höjer även eleverna sina röster. I trä- och 

metallsalen rör sig eleverna mycket, de hämtar verktyg i skåp eller använder större, fast 

placerade maskiner som pelarborr eller putsskiva. I textilslöjden är det överlag mycket tyst, 

korta stunder syr någon på maskin, men oftast är ljudnivån så pass låg att man hör luft-

konditioneringen och även ljud som letar sig in från trä- och metallsalen. Eleverna kopplar 

ibland in sina mobiltelefoner till salens högtalarsystem och sätter på musik, med lärarens 

tillåtelse. Läraren är dock noga med att den inte får spelas på allt för hög volym. Det är lättare 

att höra eleverna samtala i textilsalen jämfört med trä- och metallsalen, men då bakgrunds-

ljuden är ganska svaga talar eleverna lite tystare. Det sänkta röstläget leder ibland till att det 

kan vara svårt att uppfatta vad som sägs. I textilslöjden förekommer det att eleverna förflyttar 

sig i mycket mindre utsträckning. Här hämtar de ibland material i skåp, eller använder 

strykjärn vid det avsedda strykbordet. I övrigt sker all verksamhet vid de egna arbetsplatserna.  
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De två första observationstillfällena kan bäst beskrivas som teorigenererande med en hög grad 

av struktur, för att använda Einarssons och Hammar Chiriacs (2013, s. 20) termer. Inför dessa 

observationer förbereddes ett observationsschema (bilaga 1) med tydliga kategorier för olika 

typer av samarbete. Kategorierna valdes dels utifrån beskrivningarna av samarbete som finns 

med i Johanssons (2002) avhandling, dels utifrån egen erfarenhet av hur eleverna arbetar i 

slöjden. I utformandet av dessa kategorier definierades även vad som i studien anses vara 

samarbete och vad som inte anses vara det. Att diskutera vad som hänt på rasten, vad man ska 

göra i helgen eller andra saker som inte har anknytning till slöjdarbetet har inte räknats till 

samarbete och därför inte antecknats vid observationerna. Däremot har alla händelser då 

elever arbetat eller talat tillsammans om produkter, processer, verktyg eller liknande ansetts 

vara former av samarbete. Till exempel har tillfällen då en elev arbetar med en annan elevs 

produkt ansetts vara samarbete, även om de faktiskt inte arbetat tillsammans vid exakt samma 

tidpunkt. Förutom kategorierna antecknades annan information som bedömdes vara av 

intresse, exempelvis antal elever, vilken tid på dagen observationen genomfördes och intryck 

från salens miljö. Denna information var tänkt att ge en kontext till observationen och inte 

bara plocka ut en massa händelser ur sitt sammanhang. En skiss över slöjdsalen eleverna 

befann sig i ritades också upp och i den markerades var de olika samarbetstillfällena 

inträffade. Med hjälp av skissen var tanken att man i efterhand skulle kunna se var i lokalen 

samarbetet förekom.  

 

Efter att ha använt observationsschemat under två observationer blev det ganska tydligt vad 

som fungerade bra och vad som inte fungerade. Kartan över salen och beskrivningarna av 

miljö och omständigheter fyllde sitt syfte väl, det gjorde däremot inte de olika kategorierna. 

De allra flesta av de observerade samarbetena passade in på flera kategorier och för att inte 

förlora information var det även nödvändigt att göra anteckningar om varje observerat 

tillfälle. Kategorierna var tänkta som enkla sätt att snabbt få ner information på papper, men 

de stjälpte snarare än hjälpte då det tog tid i anspråk att fundera över vilka kategorier som 

passade med de aktuella händelserna. Inför de nästföljande observationerna ändrades därför 

schemat och därmed metoden till observationer med vad Einarsson och Hammar Chiriac 

(2013, s. 22) benämner som låg grad av struktur. I denna nya version av observationsschemat 

(Bilaga 2) ersattes de olika kategorierna med utrymme för att med ord kortfattat beskriva hur 

samarbetet går till. En stor vinst med detta var att arbetet med att sortera och gruppera de 

olika typerna av samarbete kunde vänta tills efter observationerna, då besluten inte behövde 

fattas under tidspress. Förutom att kategorierna slopades helt i den andra versionen av 
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observationsschemat så lades även en kolumn med rubriken Antal interaktioner till. I denna 

kolumn antecknades hur många gånger eleverna interagerade med varandra, det vill säga hur 

många repliker som byttes och hur många olika handlingar som ägde rum. Om antalet var mer 

än fem antecknades inte en exakt siffra utan endast >5.  

 

Med utgångspunkt i den tidigare nämnda kritiken gällande den reaktiva effekten (se sidan 19-

20) inleddes aldrig observationerna direkt vid lektionernas början, utan först efter 10 minuter. 

På så sätt gavs eleverna möjlighet att komma igång att arbeta, medan mer allmän information 

kunde antecknas i observationsschemat, som klockslag, slöjdart och antalet elever. I de flesta 

grupper verkade min närvaro glömmas bort väldigt fort, men framför allt i en grupp satt några 

elever och sneglade på mig under nästan hela lektionen. Min uppfattning är att eleverna i trä- 

och metallslöjden brydde sig mindre om min närvaro än eleverna i textilslöjden. Orsaken till 

detta är det svårt att uttala sig säkert om, men jag tror att det till stor del beror på skillnaden i 

de olika arbetsmiljöerna. I trä- och metallsalen var det allmänt högre ljudvolym och mer 

rörelse, en extra person som satt på en stol var inte lika iögonfallande som i textilsalen där det 

var tystare och eleverna mest satt vid sina platser. Efter varje observation renskrevs schemat 

så fort som möjligt, då händelserna som ägt rum fortfarande fanns färska i minnet. På så sätt 

skapades en samling med händelser, beskrivna med ord och även utplacerade på en karta, data 

som sedan kunde analyseras och sorteras, ett arbete som beskrivs i nästa avsnitt. 

 

3.3 Analys 

För att försöka behålla objektivitet genom alla observationer inleddes inte analysarbetet förrän 

all empiri inhämtats. Detta rekommenderas av Einarsson och Hammar Chiriac (2013, s. 154) 

för att man inte ska söka bekräftelse för den tidiga analysen i de följande observationerna, 

utan ha ett fortsatt öppet förhållningssätt till vad som sker. Denna åsikt får inte riktigt medhåll 

av Patel och Davidsson (2011, s. 121) som menar att det kan vara en fördel att analysera 

empirin löpande när det rör sig om kvalitativ analys, för att få idéer om hur man ska gå vidare. 

I fallet med denna observationsstudie har det dock inte funnits något behov av nya uppslag 

eftersom dess syfte varit definierat redan innan de inledande observationerna. 

 

Det inledande momentet i analysarbete bestod i att noggrant läsa igenom materialet flera 

gånger för att bilda sig en uppfattning om hur det såg ut. Detta rekommenderas starkt av 

Einarsson och Hammar Chiriac (2013, s. 154) innan den tematiska analysen påbörjas. De 

observerade händelserna märktes upp med information om vilket observationstillfälle de kom 
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från innan själva sorteringen började, för att inte förlora information om i vilken kontext de 

ägt rum, såsom slöjdart eller var i lokalerna de ägt rum. Elvstrand, Högberg och Nordvall 

(2009, s. 180) menar att man kan dela in kvalitativ analys i tre grader, eller nivåer, av 

tolkning. Den första graden är enligt dem endast ett konstaterande av vad som faktiskt skett, 

att skapa ett underlag för vidare tolkning (ibid., s. 181). I fallet med denna observationsstudie 

skulle den första graden av tolkning alltså ha skett när händelser och skeenden antecknads 

under observationerna. Nästa grad av tolkning handlar enligt Elvstrand, Högberg och 

Nordvall (ibid., s. 185) om att lyfta analysen en nivå och att med hjälp av mer teoretiska 

begrepp förklara vad man ser i empirin. För att lyckas med detta bör man vara väl förtrogen 

med materialet man utgår från, något som kräver ett stort antal genomläsningar (ibid., s. 187). 

Det finns olika sätt att analysera empiri på denna nivå, men den metod som valdes brukar 

benämnas kategorisering. Den innebär i korthet att likheter och skillnader i empirin får 

definiera olika kategorier, i vilka all insamlad data kan inordnas (Fejes & Thornberg, 2009, s. 

33). Till en början resulterade sorteringen av händelserna från observationerna i många olika 

kategorier, men efter ytterligare genomläsningar och sorterande utkristalliserades de fyra 

grupper av samarbetstyper som presenteras i resultatdelen. Som ett tredje led i analysen har 

resultatet av denna studie slutligen speglats mot resultatet av tidigare forskning och 

utvärderingar, likheter och skillnader har lyfts fram och resonerats kring.   

 

Förutom kategoriseringarna i olika samarbetstyper tolkades empirin även med utgångspunkt i 

hur de olika lärarna arbetade på lektionerna och hur de verkade inverka på samarbetet mellan 

eleverna. De observerade skillnaderna i hur de olika lärarna arbetade sattes i relation till hur 

samarbetet skiljde sig mellan de olika slöjdarterna och om det kunde finnas något samband 

däremellan. Analyser gjordes även av slöjdsalarna, med fokus på var i rummen som eleverna 

samarbetade och om något samarbete var vanligare vid speciella platser. Skillnader mellan 

samarbetet i de båda slöjdarterna sattes nu även i relation till de båda slöjdsalarna där eleverna 

arbetade.  

 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Som grund för de forskningsetiska överväganden och val som gjorts i denna studie ligger 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002). De fyra huvudkrav som ställs på en etisk korrekt forskning är information, 

samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). I följande avsnitt 

redovisas hur dessa krav har tagits i beaktning vid studiens genomförande. 
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Varje gång en ny grupp observerades inleddes observationstillfället med att eleverna 

muntligen informerades om observationen. De fick information om att allt deltagande var 

frivilligt och att insamlat material endast skulle användas i denna studie. För att inte påverka 

elevernas beteenden vad gäller samarbete undveks just det ordet, istället informerades de om 

att observationerna skulle inriktas på hur de arbetade i slöjden. Eleverna fick även 

information om att de när som helst under observationen kunde välja att avbryta sitt 

deltagande och att deras handlingar och beteende då inte längre skulle antecknas i 

observationsschemat. Alla ovan nämnda handlingar utfördes för att uppfylla 

informationskravet. 

 

Då alla elever som gick i årskurs nio under studiens genomförande var fyllda 15 år, eller snart 

fyllda 15 år, gjordes bedömningen att samtycke från målsman inte behövde inhämtas. 

Undersökningen bedömdes inte heller vara av känslig karaktär, varken etiskt eller privat, och 

samtyckeskravet ansågs därmed uppfyllt.  

 

Då studiens endast riktar in sig på vad som sker så har ingen information om de olika 

deltagarna lagrats, ej heller på vilken skola observationerna gjordes. Varken i det insamlade 

materialet eller i denna studie beskrivs elever, personal eller platser på ett sådant sätt att en 

utomstående skulle kunna identifiera någon av dessa. Alla uppgifter som samlats in och/eller 

redovisats i denna studie uppfyller med andra ord kravet på konfidentialitet.  

 

Den information som samlats in genom observationerna har endast använts till denna studie. 

Ingen information kommer att lämnas vidare, varken till kommersiella intressen eller till 

myndigheter och så är slutligen det fjärde kravet, nyttjandekravet, uppfyllt. 

 

3.5 Studiens tillförlitlighet  

Eftersom alla observationer skedde på samma skola är det omöjligt att uttala sig om huruvida 

resultatet som framkommit skulle kunna ge en generell bild av hur situationen ser ut i 

skolslöjden i Sverige idag. Elevgrupperna som observerades kom från tre olika klasser, vilket 

borde innebära en skillnad i hur klasserna rent allmänt fungerar i fråga om samarbete. De 

hade tre olika lärare, vilket även det borde vara en påverkansfaktor för hur de fungerade som 

grupp. Ytterligare en omständighet som talar mot studiens allmängiltighet är det faktum att 

varje grupp hade slöjd schemalagd vid samma tidpunkt varje vecka, vilket gör det svårt att 
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uttala sig om de olika grupperna alltid uppvisade samma beteenden, eller om dessa var 

beroende av när på dagen lektionen ägde rum. De tre klasserna hade dock slöjd schemalagt på 

tre olika tider, vilka tillsammans täckte in tidsspannet mellan 8:20 och 11:50, samt mellan 

13:00 och 14:00. Likheterna mellan antalet observerade samarbeten var störst i textilslöjden 

där det inte fanns någon direkt skillnad i antalet samarbeten mellan de olika lektionerna. I trä- 

och metallslöjden var variationen större och minst antal samarbeten observerades på den 

tidiga lektionen, mellan 8.20 och 9.20. Sett till typen av samarbete förekom alla fyra typer av 

samarbete ungefär lika ofta under de tre observerade lektionerna i trä- och metallslöjden. Då 

det totala antalet observerade tillfällen av samarbeten var betydligt färre i textilslöjden var det 

större variation mellan vilka typer av samarbete som förekom under de olika lektionerna. 

Eftersom antalet observerade samarbeten i trä- och metallslöjden var fler till antalet och 

jämnare utspridda borde detta tyda på att de ger en bra bild av hur det vanligtvis ser ut på 

dessa lektioner. Det mindre dataunderlaget samt den stora variationen i textilslöjden talar 

emot att bilden som framträder skulle vara lika säker för denna slöjdartern. 

 

Under min utbildning till lärare har jag haft mycket praktik i trä- och metallslöjd, så det är en 

välbekant miljö för mig. Att ha den erfarenhet menar jag framför allt varit en styrka när det 

gällt att sortera intryck och händelser under observationerna i trä- och metallslöjden. Eftersom 

jag var välbekant med både utrustning, verktyg och arbetsområden behövde jag inte lägga 

energi på att förstå eller fundera över vad som skedde i salen. Istället kunde jag fokusera på 

den delen av arbetet som jag verkligen var intresserad av, nämligen hur eleverna samarbetade. 

Mina erfarenheter av textilslöjd är däremot väldigt begränsade, detta var en ganska obekant 

miljö för mig. Dock innehöll inte textilsalen maskiner och utrustning i lika stor utsträckning 

som trä- och metallsalen och den utrustning som fanns där liknade mer vad som normalt finns 

hemma, till exempel symaskiner och strykjärn. Då denna miljö var relativt ny för mig kan 

man anta att det krävdes mer koncentration från min sida för att fokusera på samarbetet, 

jämfört med hur det var i trä- och metallslöjden. Däremot var sättet att arbeta i en process 

välbekant från trä- och metallslöjden. Att ha egen erfarenhet från det område man observerar 

kan vara både positivt och negativt enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2013, s. 47-48). 

Det kan vara en styrka att förstå observationernas miljö och sammanhang för att kunna 

fokusera på det väsentliga, men också en nackdel om man i förväg har en bestämd uppfattning 

om företeelserna man ska observera. Denna uppfattning kan, medvetet eller omedvetet, leda 

till att man som observatör tenderar till att registrera det som styrker ens egen uppfattning och 

missa det som talar emot (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013, s. 47). Då jag tidigare inte haft 
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någon egen uppfattning om hur samarbete i slöjden ser ut, grundar sig min förförståelse 

framför allt på den forskning och de undersökningar som togs upp i bakgrundsavsnittet. De 

bilder som presenterats där har legat till grund för de frågeställningar som denna studie söker 

svara på. 
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4 Resultat 

Här följer en presentation av det sorterade och analyserade material som samlats in i denna 

studie. Sammanlagt observerades 69 tillfällen av samarbete under de observerade lektionerna, 

varav 23 ägde rum i textilslöjden och 46 i trä- och metallslöjden. De observerade samarbetena 

har delats in i fyra kategorier; Kunskapsförmedlande samarbete, Diskuterande samarbete, 

Samarbete när den egna kroppen inte räcker till samt Bekräftande samarbete. Under varje 

rubrik beskrivs kategorierna utförligt, vad som utmärkte dem och hur vanligt förekommande 

de var. Som en del av resultatet presenteras även de olika lärarnas arbetssätt och hur lärarens 

agerande samvarierar med elevernas samarbete. En tredje analysaspekt är var i slöjdsalarna 

som samarbete förekom och vilken påverkan dessa miljöer skulle kunna ha på samarbetet. 

Avslutningsvis sammanfattas bilden som framträtt av samarbetet under observationerna.  

 

4.1 Typer av samarbete 

I detta avsnitt kommer studiens huvudsakliga resultat att presenteras, vilket utgörs av de fyra 

olika typer av samarbete som observerats. Det som skiljer de fyra kategorierna från varandra 

är vilka roller som eleverna hade i samarbetet, vem som initierade samarbetet, hur många 

interaktioner det innehöll samt vilken funktion som samarbetet fyllde. För att tydliggöra de 

olika kategorierna exemplifieras de med några av de observerade händelserna och vidare ges 

en bild av hur vanligt förekommande de olika samarbetena var i de båda slöjdarterna.  

 

4.1.1 Kunskapsförmedlande samarbete 

En typ av samarbete som tydligt visade sig vid alla observationstillfällen var när en eller flera 

elever med mer kunskap om ett aktuellt moment hjälpte en klasskamrat som inte besatt denna 

kunskap. Detta sätt att samarbeta kan beskrivas som en mästar-lärlingssituation, där den som 

kan mer i ord och handling visar för den som kan mindre. Dessa kunskapsförmedlande 

samarbeten var oftast helt muntliga, men kunde även innehålla praktiska moment. Vid de 

flesta tillfällen av detta samarbete inledde den elev som besatt mindre kunskap och som 

behövde hjälp med sin produkt. Denna elev ställde då frågor till en klasskamrat med mer 

kunskap, som gav svar. Vid vissa tillfällen rörde det sig endast om en fråga och ett svar, vid 

andra ställde den frågande eleven en eller flera följdfrågor till den mer kunniga 

klasskamraten. Förutom rent verbal kommunikation kunde interaktionen mellan elever med 

olika kunskapsnivåer också innehålla mer eller mindre praktiska moment i denna typ av 

samarbete. Utmärkande var att detta samarbete i många fall inte inleds av att en mer kunnig 



29 
  

elev bad en annan om hjälp, utan att en elev oombedd gick in och hjälpte till på olika sätt. Vid 

ett par tillfällen under observationerna hände det att en elev beskrev och visade en teknik, till 

exempel hur man på bästa sätt kan såga ut formen på sitt knivskaft. Efter att ha visat hur man 

gör lät han den andra eleven försöka själv, men avbröt efter en kort stund denne och slutförde 

momentet på egen hand. Den här typen av interaktion förekom inte under någon av 

lektionerna i textilslöjd, utan endast i trä- och metallslöjden.  

 

Under de observerade lektionerna utmärkte sig vissa elever mer som typiska mästare, de 

hjälpte ofta sina klasskamrater, men ibland var eleverna endast mästare vid ett enstaka 

tillfälle. Under en lektion i trä- och metallslöjd gick en av eleverna som kommit långt i sitt 

arbete runt bland sina klasskamrater för att svara på de frågor de hade. Hans klasskamrater 

verkade inte tycka att detta var något underligt, utan ställde frågor eller bad honom om råd på 

samma sätt som de gjorde med läraren. När eleven hade hjälpt de klasskamrater som frågat 

honom återvände han till sin plats och fortsatte med sitt arbete.  

 

Det fanns en stor variation på hur många interaktioner som skedde mellan eleverna under de 

kunskapsförmedlande samarbetena, ibland byttes bara några ord och andra gånger förekom 

mer av ett samtal. Oftast var det den mer kunniga eleven som pratade mest, medan den 

frågande eleven gav korta svar eller ställde korta följdfrågor. Vid de tillfällen då en elev 

visade praktiska moment förklarade eleven med korta meningar vad som gjordes, ibland 

skedde detta nästan utan någon som helst muntlig kommunikation. Detta verkade dock inte 

vara någon begränsning, då den frågande eleven var nöjd med den hjälp som getts.  

 

Exempel på denna typ av samarbete förekom främst i trä- och metallslöjden, hela 23 tillfällen 

observerades jämfört med tre i textilslöjden. I trä- och metallslöjden var det ofta elever med 

mer erfarenhet av att använda redskap eller maskiner som pelarborr eller dekupörsåg som 

instruerade de elever som var osäkra i arbetet med dessa maskiner. Vid vissa situationer 

handlade det om att hjälpa någon hitta avstängningsknappen till maskinen de jobbade vid, 

andra gånger kunde det röra sig om att sätta fast ett borr ordentligt i skruvdragaren eller att 

konkret visa hur man spänner fast föremål i bänken för att kunna bearbeta dem på bästa sätt. I 

både textil- och trä- och metallslöjden observerades tillfällen då elever frågade varandra om 

var i slöjdsalen olika saker fanns, såsom trådar i textilslöjden eller filar i trä- och 

metallslöjden. Även frågor som handlade om nästa steg, i stil med Vad ska jag göra nu? 
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förekom i båda slöjdarterna, men detta observerades endast vid ett par tillfällen. Generellt var 

elevernas frågor till varandra mycket mer specifika och inte alls av denna generella karaktär.  

 

4.1.2 Diskuterande samarbete 

Som rubriken antyder utmärker sig denna samarbetsform av en diskussion som sker mellan de 

inblandade eleverna. Denna typ av samarbete var vanligt förekommande i båda slöjdarterna, 

men vad man diskuterade skiljde sig åt, under observationerna förekom allt från att bedöma 

hur bra eller dåligt ett visst redskap var till att fundera över vilka kvalitéer som man önskade i 

ett tillverkat föremål. I denna typ av samarbete fanns det ingen tydlig uppdelning i vem som 

kunde mer eller mindre, av den typ som beskrevs i avsnittet ovan. Istället byggde samarbetet 

på att två eller flera elever diskuterade en fråga eller jämförde åsikter. De åsikter som 

uppfattades under observationerna presenterades på ett ödmjukt sätt och var inte på något sätt 

mästrande. Den som blev tillfrågad framförde sina åsikter utan att få det att låta som om det 

var rätt svar och det var upp till den frågande eleven att själv välja hur svaren skulle hanteras. 

Vid vissa tillfällen tog den frågande eleven fasta på de andras råd, andra gånger verkade den 

frågande eleven mest intresserad av vad de andra eleverna tyckte, utan att ha för avsikt att 

införliva deras åsikter i sitt arbete.  

 

Jämfört med det kunskapsförmedlande samarbetet fanns det inga tydligt definierade roller i 

det diskuterande samarbetet. Det handlade om två eller flera elever som på jämbördig nivå 

diskuterade sina arbeten med varandra och man växlade mellan att dela med sig av sina 

erfarenheter och lyssna till andras. Det förekom ett givande och tagande av åsikter, men det 

framkom inte tydligt att någon av eleverna besatt mer kunskap än de andra.  

 

Denna diskuterande form av samarbete var lika vanligt i båda slöjdarterna och ett generellt 

drag vid alla dessa diskussioner var att de nästan uteslutande bestod av längre samtal med 

många replikskiften. I jämförelse med det kunskapsförmedlande samarbetet fanns det en 

tydligare balans mellan hur mycket de olika deltagarna pratade, det fanns ingen tydlig 

uppdelning i att någon pratade mer eller använde sig av längre meningar än någon annan.  

 

I trä- och metallslöjden kunde denna typ av samarbete handla om hur man passar in bitarna 

till knivskaftet på lämpligast sätt, eller hur detta sedan ska formas. Eleverna höll och kände på 

varandras knivskaft, varefter de gav kommentarer och delade med sig av sina åsikter. Inom 

textilslöjden diskuterade eleverna hur de skulle skriva sina utvärderingar och inte heller här 



31 
  

fanns tydliga roller där någon verkade kunna mer eller mindre. Generellt sett verkade det 

bland eleverna finnas en osäkerhet gällande utvärderingars innehåll, flera av eleverna var 

ganska ödmjuka när de presenterar sina tankar och gjorde inte intryck av att veta säkert. 

Några elever observerades när de diskuterade motiv till sina broderier. De beskrev för 

varandra hur de tänkt göra, vad som skulle vara på vilken plats och hur de tänkte att det 

färdiga resultatet skulle bli. Responsen innehöll varken positiv eller negativ kritik, utan svaret 

blev istället att den andra eleven beskrev vad hon tänker göra. Ett område för samarbete som 

såg likadant ut i båda slöjdarterna handlade om att hitta föremål i de olika slöjdsalarna. Det 

kunde röra sig om att hitta rätt nålar eller tyger i textilslöjden, medan elever trä- och 

metallslöjden hjälptes åt att hitta fungerande verktyg, som skruvdragare eller kontursågar.  

 

4.1.3 Samarbete när den egna kroppen inte räcker till 

Den tredje typen av samarbete som observerades var de tillfällen då två händer eller ett par 

ögon inte riktigt räckte till. Denna form av samarbete förkom oftare i trä- och metallslöjden, 

men observerades även vid ett tillfälle i textilslöjden. Tillfällen då detta samarbete skedde var 

när en elev bad en klasskamrat om hjälp för att hålla fast föremål eller för att se om 

skruvdragaren hölls i rät vinkel. Kommunikationen som skedde mellan de samarbetande 

eleverna var muntlig och på så sätt koordinerade de sina handlingar, oavsett om det handlade 

om att hålla en grytlapp eller en pall. 

 

Eleverna som behövde hjälp gav intryck av att besitta tillräcklig kunskap för att genomföra de 

aktuella momenten, men de hade inte riktigt förutsättningar för att lyckas göra det rent fysiskt. 

Då det inte verkade finnas någon större skillnad i kunskaper hos eleverna framkom inte heller 

någon tydlig rollfördelning. Eleven som tagit initiativ till samarbetet gav i vissa fall 

instruktioner till den hjälpande eleven, men det hände även att det var den hjälpande eleven 

som instruerade den frågande.  

 

Som tidigare nämnts observerades endast ett tillfälle av denna samarbetstyp i textilslöjden. 

Vid detta tillfälle skedde en omfattande muntlig kommunikation mellan de samarbetande 

eleverna, något som skilde sig mot de observerade tillfällena i trä- och metallslöjden. Här 

använde eleverna istället betydligt kortare meningar, ibland bara enstaka ord för att meddela 

sig med varandra. Denna typ av samarbete var till sin natur väldigt kommunikativ då den 

byggde på att eleverna samordnade sina handlingar. Detta syntes i observationerna då det inte 

förekom några samarbeten med få interaktioner mellan eleverna. Även om den muntliga 
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kommunikationen bitvis var knapp så användes mycket kroppsspråk som pekanden och 

nickningar för att göra sig förstådd.  

  

Det observerade samarbetstillfället i textilslöjden bestod av två elever som hjälptes åt att nåla 

ihop bitar som senare syddes ihop till en grytlapp. Den eleven som bad om hjälp höll bitarna 

på plats och instruerade sedan en klasskamrat som satte dit knappnålarna. Eftersom den 

instruerande eleven hade händerna upptagna skedde kommunikationen från hennes sida 

enbart muntlig, medan den hjälpande klasskamraten både pratade och pekade när hon 

kommunicerade. I trä- och metallslöjden observerades vid flera tillfällen hur elever tog 

klasskamrater till hjälp för att limma ihop bitar till sitt knivskaft med hjälp av trätvingar. 

Samtidigt som den ena eleven såg till att bitarna inte gled omkring, placerade och spände den 

andra eleven ihop dessa med tvingarna. De berättade för varandra vad de gjorde och gav 

varandra instruktioner under tiden som de arbetade. Ibland hade den ena eleven lättare att se 

resultatet från sin position och meddelade då den andra hur det såg ut. Eftersom det var 

förhållandevis små bitar som skulle limmas ihop ställde det krav på framför allt tvingarnas 

placering, om tvingarna hamnade snett trillade de lätt av, vilket också skedde vid ett par 

tillfällen. Förutom vid limning förekom liknande samarbete i trä- och metallslöjden då två 

elever hjälptes åt att borra hål i en pall med en handborrmaskin. Den ena eleven höll i 

skruvdragaren och skötte enbart själva borrandet. Den andra eleven höll fast pallen samtidigt 

som hon såg till att hålet borrades rakt och gav direktiv till den borrande eleven.  

 

4.1.4 Bekräftande samarbete 

Den fjärde och sista typen av samarbete som presenteras handlar om att få respons och 

bekräftelse på något man gjort. Det kan röra sig om ett nyss genomgånget moment, ens 

tillverkade föremål eller bara en försäkran om att man hämtat rätt verktyg ur skåpet. I båda 

slöjdarterna bad eleverna sina kamrater om respons på vad de gjort. Det handlade dels om att 

få reda på om man har gjort rätt, men också om klasskamraternas åsikter gällande resultatet av 

ens arbete. Denna form av samarbete blev som en informell och direkt utvärdering där man 

bedömde det senast utförda momentet, alternativt produkten i det aktuella stadiet. Det verkar 

som om en klasskamrats godkännande blev en bekräftelse på något man redan visste, en 

försäkran om att man var på rätt väg.  

 

Även om det är svårt att uttala sig om hur eleverna tänkte endast genom att observera dem, så 

kan man konstatera att det var vanligt att man frågade sina klasskamrater för att få bekräftelse 
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på det man precis gjort. Detta verkade inte handla om brist på kunskap, utan om att få 

bekräftat att man gjort eller tänkt rätt. Till skillnad från kunskapsförmedlande samarbete 

verkade det inte finnas någon tydlig skillnad mellan en elev med mer kunskap och en elev 

med mindre. Den frågande eleven behövde egentligen inte mer kunskap, den hade redan den 

nödvändiga kunskapen, men behövde få bekräftelse på att så faktiskt var fallet. 

 

Utmärkande för denna form av samarbete var att det innehöll få interaktioner mellan eleverna, 

jämfört med de andra tre former som beskrivits ovan. Oftast bestod interaktionen av en kort 

fråga som fick ett kort svar och sedan inget mer. Den frågande eleven verkade dock oftast 

varit nöjd med svaret, då det sällan följdes av några fler frågor. Denna typ av samarbete 

observerades i båda slöjdarterna och var lika vanligt förekommande i båda.  

 

Ser man till textilslöjden observerades denna typ av samarbete framför allt tidigt i 

arbetsprocessen, till exempel när eleverna valde ut motiv till sina broderier, men förekom 

även senare under själva genomförandet. Ett exempel på detta var när en elev ville ha 

bekräftat att hon tänkt rätt vid hoppassning av tygbitar som skulle sys ihop. Ibland handlade 

det bara om att en elev ville vara säker på att hon gjort moment i rätt ordning. Även i trä- och 

metallslöjden observerades denna typ av samarbete i inledningen av arbetet, framför allt i 

elevernas skissande. De visade då upp sina skisser för varandra och bad om klasskamraternas 

åsikter gällande exempelvis formen på ett föremål. Det kunde också handla om huruvida man 

hade valt rätt verktyg, till exempel när läraren uppmanade en elev att använda en rasp. Efter 

att hämtat en rasp i skåpet kontrollerade eleven en extra gång med en klasskamrat att det 

verkligen var en rasp han hämtat, en snabb bekräftelse på att han hade gjort rätt.   

 

4.2 Lärarens inverkan på samarbetet 

I följande avsnitt ges en bild av lärarnas agerande under observationerna och hur detta 

agerande verkar ha påverkat förekomsten av samarbete. Även om det var två olika lärare som 

undervisade i trä- och metallslöjd så agerade de på liknande sätt under lektionerna. Däremot 

fanns det stora skillnader mellan lärarnas beteenden i de båda slöjdarterna, framför allt i hur 

upptagna de var med att hjälpa eleverna. I trä- och metallslöjd hade läraren i princip konstant 

elever som påkallade uppmärksamhet eller väntade på att bli hjälpta. Denna lärare var även 

stundtals otillgänglig då han förberedde material på bandsågen och rikthyveln, maskiner som 

endast läraren fick använda och där eleverna på grund av säkerheten var tvungna att hålla sig 

på avstånd. I textilslöjden däremot fick läraren mer sällan frågor från eleverna, utan hade 
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istället tid att själv gå runt och söka upp dem vid deras arbetsplatser. Textilläraren lade också 

mer tid på att tillrättavisa de elever som inte gjorde vad de skulle, medan läraren i trä- och 

metallslöjd i mindre grad verkade inte lägga märke till när elever inte arbetade. 

Förklaringarna till varför lärarna reagerar på och hanterar oordning på olika sätt kan vara 

många, men en anledning skulle kunna vara att man blir mer uppmärksam på vad som händer 

i slöjdsalen om man inte behöver fokusera på att hjälpa en elev. Då textilsalen även hade en 

betydligt lägre ljudvolym och mindre rörelse bidrog säkert detta till att textilläraren hade 

lättare att uppmärksamma när eleverna inte var fokuserade på sitt arbete. 

 

Även om det är svårt att påvisa hur, så borde lärarens arbetssätt inverka på graden av 

samarbete mellan elever på slöjdlektionerna. Då läraren i trä- och metallslöjden var väldigt 

upptagen under större delen av lektionen kan man anta att detta var en av anledningarna till att 

det förekom mer samarbete här, jämfört med textillektionerna. Under observationerna 

framkom dock att det i trä- och metallslöjden även fanns elever som utnyttjade lärarens 

upptagenhet. De satt tysta, frågade inget och störde inte på något sätt, vilket gjorde att de i 

princip kunde sitta av lektionen utan att göra någonting. Textilläraren var å andra sidan mer 

tillgänglig för eleverna när de behövde hjälp, vilket borde vara en rimlig förklaring till varför 

eleverna inte samarbetade mer under dessa lektioner. När läraren fanns tillgänglig minskade 

behovet av att vända sig till en klasskamrat.  

 

4.3 Samarbete och rummets utformning 

I detta avsnitt presenteras var i slöjdsalen olika samarbeten tog plats, vilka som verkar vara 

mer platsberoende och vilka som inte var det. De allra flesta samarbetstillfällen som 

observerades tog, oberoende av slöjdart, plats vid elevernas arbetsplatser. Dessa var bord i 

textilsalen och hyvelbänkar i trä- och metallsalen. Det som skiljde de båda slöjdarterna åt var 

dock att det i trä- och metallslöjden förekom mer samarbete vid andra platser i slöjdsalen, 

jämfört med textilslöjden. Detta kan säkert hänga samman med att eleverna i trä- och 

metallslöjden rörde sig mer i slöjdsalen över lag, de arbetade mer vid stationära maskiner och 

hämtade oftare verktyg som förvarades i exempelvis skåp eller längs väggar. För eleverna 

verkade detta vara en naturlig rörelse i slöjdsalen, vilket borde innebära att samarbetet var mer 

utspritt. De platser i trä- och metallslöjdsalen där samarbete observerades, förutom vid 

snickarbänkarna, var vid pelarborren, putsskivan, dekupörsågen samt de olika skåpen med 

verktyg. I textilslöjden förekom samarbete vid bokhyllan med inspirationsmaterial samt vid 

skåpen med material, förutom vid deras arbetsplatser. 



35 
  

Ur de observationer som genomförts framträder bilden av att eleverna i hög grad arbetade vid 

sina platser i båda slöjdarterna. Vid arbetsplatserna förekom alla typer av samarbete och det 

verkade inte finnas någon typ som var dominerande på den här platsen. Överlag verkar det 

inte ha funnits några direkta samband mellan vilken typ av samarbete det rört sig om och var i 

slöjdsalarna det ägde rum, med undantaget för att det i trä- och metallsalen uteslutande 

handlade om en mästar-lärlingsituation när eleverna samarbetade vid maskinerna. 

 

4.4 Resultatsammanfattning 

Under observationerna framkom att det samarbete som sker mellan eleverna under 

slöjdlektionerna fyllde olika typer av funktioner och där eleverna gick in i olika roller. De fyra 

typer av samarbete som observerades var Kunskapsförmedlande samarbete, Diskuterande 

samarbete, Samarbete när den egna kroppen inte räcker till och Bekräftande samarbete. 

Jämför man elevernas roller i de olika typerna av samarbeten så fanns det en tydlig skillnad i 

vem som för tillfället hade mest kunskap i det kunskapsförmedlande samarbetet. När 

samarbete skedde mellan elever i en jämlik situation handlade det mer om att diskutera fram 

en lösning där det inte var givet vem som besatt mest kunskap. I det kroppsliga samarbetet var 

det oklart vem av eleverna som hade mest kunskap, men det var oftast eleven som behövde 

hjälp som instruerade den andra eleven. Ibland bestod dessa instruktioner endast av att vara 

observant på det aktuella momentet och att löpande ge feedback. Vad gällde det bekräftande 

samarbetet handlade det ofta om att bekräfta en tanke eller något som eleverna redan gjort, det 

var inte fråga om att inhämta ny kunskap utan att bekräfta något man redan trodde sig veta.  

 

Antalet observerade samarbeten i trä- och metallslöjden var dubbelt så många som i 

textilslöjden och även om det är svårt att veta vad detta beror på kan man hitta några 

förmodade anledningar i det insamlade materialet. Läraren var betydligt mindre tillgänglig i 

trä- och metallslöjden jämfört med textilslöjden och detta borde rimligtvis ha gett ett ökat 

samarbete mellan eleverna i trä- och metallslöjden. Det framkom också stora skillnader i hur 

eleverna rörde sig i de båda slöjdsalarna, det var mycket vanligare att eleverna i trä- och 

metallslöjden hämtade föremål eller använde redskap på olika platser i salen, jämfört med hur 

de agerade i textilsalen. Denna rörelse i rummet borde ha gjort eleverna mer uppmärksamma 

på vad klasskamraterna gjorde och även skapat naturliga tillfällen till samarbete. 
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5 Diskussion 

I den föregående resultatdelen tecknas en bild av att elevernas samarbete i slöjd tog sig olika 

uttryck vid olika tillfällen. Beroende på samarbetets funktion gick eleverna in i olika roller 

och samma elev kunde ha olika roller vid olika samarbeten. En vidare diskussion om detta 

förs i avsnitt 5.1. Om man jämför resultatet i de båda slöjdarterna med varandra ser man att 

det i trä- och metallslöjden observerades dubbelt så många tillfällen av samarbete som i 

textilslöjden. Detta utfall sätts i avsnitt 5.2 i relation till det faktum att de båda slöjdarterna 

länge hade olika styrdokument och en diskussion förs om huruvida det finns något samband 

häremellan. I det avslutande avsnitt 5.3 förs resonemang om hur mycket ensamarbete som 

egentligen förekommer i slöjden och om ämnet förtjänar den bild som åtminstone elever 

verkar ha haft av det.  

 

5.1 Funktioner och roller i samarbetet 

Samarbete i slöjden fyller flera funktioner på olika nivåer. Det spänner från att rent fysiskt 

hjälpas åt att hålla till att diskutera abstrakta företeelser. De samarbeten som observerats i 

denna studie delas in i fyra kategorier, som var för sig beskriver en viss typ av funktion. Det 

handlar om att man är i behov av kunskap från någon som vet mer, att man behöver en 

diskussionspartner, att man behöver någon som kan hjälpa till med en extra hand och ett extra 

öga, eller så kan det handla om att man behöver någons bekräftelse på att man gjort rätt. 

Behovet att få bekräftelse på vad man gjort verkar stort och om man kan få det på ett snabbt 

och enkelt sätt borde det inte vara så konstigt att detta är vanligt förekommande. I fallen med 

lite längre diskussioner kan man tänka sig att det är skönt för eleverna att få diskutera 

exempelvis formen på ett knivskaft utan att det finns ett enda rätt svar. Det rena kunskaps-

traderande samarbetet märktes framför allt i träslöjden, där eleverna inte drog sig för att dela 

med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Om man väger in vad Moreno Herrera (1998, s. 

233) kommer fram till i sin studie av skolslöjden, borde man kunna tolka förekomsten av 

kunskapsförmedlande samarbete som ett gott betyg på den skapande och kreativa miljön i trä- 

och metallslöjden. Att denna typ av samarbete är vanligt i slöjden syns även i Johanssons 

(2002, s. 220) studie. Illum (2004, s. 169) bekräftar bilden av att kunskap i form av 

information traderas mellan eleverna i slöjden, men han menar att eleverna arbetar ensamma i 

de olika arbetsmomenten som de utför. Detta skiljer sig lite från resultatet av observationerna 

i denna studie, då det faktiskt förekom tillfällen då eleverna utför de olika praktiska 

momenten tillsammans. Detta skedde dock endast vid ett fåtal tillfällen under observationerna 
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och det borde därför vara rimligt att anta att Illums (2004; s. 169) bild av det enskilda arbetet 

gäller för de allra festa fall. 

 

Vissa typer av de observerade samarbetena innebär att eleverna inser sina begränsningar och 

ber om hjälp, antingen rent fysiskt (Samarbete när den egna kroppen inte räcker till) eller i 

form av kunskap från någon som kan mer (Kunskapsförmedlande samarbete). Denna bild 

liknar den som beskrivs av Johansson (2002, s. 109, 204) gällande elever som stöder sina 

klasskamrater i slöjdarbetet och turas om att instruera varandra. Det finns en tydlig kunskaps-

asymmetri i dessa typer av samarbete, där den hjälpande eleven har mer kunskap än den 

frågande eleven. Något som är extra intressant med dessa situationer är att eleverna på ett sätt 

tar på sig lärarens roll av kunskapsförmedlare och sedan agerar utifrån denna. I ett exempel 

går en elev till och med runt bland sina klasskamrater och frågar om de behöver hjälp, ett 

agerande som vanligtvis är förebehållet läraren. I just detta speciella fall var det tydligt att det 

var elevens eget val att gå in i rollen som kunskapsförmedlare, men så behöver det inte alltid 

vara. Läser man Illum och Johanssons artikel (2009, s. 78) ser man att även de 

uppmärksammat att vissa elever tar över lärarens roll som den kunniga. Vanligtvis inleddes 

dessa typer av samarbete med att eleven som behövde hjälp frågade en elev som troddes 

kunna besitta den efterfrågade kunskapen, det var alltså den frågande eleven som delade ut 

rollen av kunskapsförmedlare. Detta skulle kunna vara en förklaring till det Johansson (2002, 

s. 118) skriver om att rollen som den kunnige växlar mellan eleverna. Initiativet ligger hos 

den som behöver hjälp och den eleven har då möjlighet att välja någon av sina klasskamrater 

som tros kunna hjälpa till på ett bra sätt.  

 

Observationsstudiens resultat visar dock att det även finns typer av samarbete när det inte är 

lika tydligt vem som kan mest, kunskapsasymmetrin är i dessa fall inte lika uppenbar som i de 

ovan beskrivna fallen. Dessa typer av samarbeten finner vi framför allt i kategorierna som 

innehåller diskuterande och bekräftande samarbete, interaktioner som sker på en jämlik nivå 

mellan deltagarna. I de fall då elever tar hjälp av en klasskamrat för att hålla fast något är det 

svårt att vara säker på om det finns någon kunskapsasymmetri. Även om det är eleven som 

tagit initiativet till samarbetet som styr vad som sker, behöver det inte betyda att den 

hjälpande klasskamraten har mindre kunskap i det aktuella momentet. I de mer diskuterande 

formerna av samarbete lyfts nivån på samtalen från den rent konkreta till mer abstrakta 

områden som form och funktion. Även detta är något som Johansson (2002, s. 177) tar upp 
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som vanligt i skolslöjden. Detta sätt att samarbeta kan som resultatet av den här studien visade 

bestå både av korta små frågor eller längre diskussioner. 

 

I denna studie har elevernas samarbete delats in i fyra olika kategorier. Att dela in företeelser i 

kategorier som gjorts i denna studie är inte helt oproblematiskt. Det kan finnas nyanser och 

varianter som försvinner när ett material kodas på detta sätt och bilden som ges med de fyra 

typerna av samarbete är självklart inte fullständig. De är dock ändå ett försök att påvisa några 

generella drag som säkert går att finna i på andra skolor i slöjdämnet. Förmodligen skulle man 

dock inse att vissa samarbeten har svårt att placeras in i modellen, medan andra har drag av 

flera av de aktuella typerna. Ser man till elevernas kunskapsnivå sticker det kunskaps-

förmedlande samarbetet ut med en tydlig kunskapsasymmetri, medan de övriga kategorierna 

inte visar upp några generella drag av att den ena eleven har mer kunskap än den andra. Om 

man istället skulle se till hur eleverna kommunicerar i samarbetet skulle man se likheter 

mellan en del av det kunskapsförmedlande samarbetet och det när den egna kroppen inte 

räcker till. Det är helt enkelt möjligt att göra flera olika uppdelningar och även om målet varit 

att de fyra kategorier som använts i den här studien ska vara så tydligt definierade som möjligt 

så finns det alltid utrymmer för olika tolkningar av händelser och var de egentligen passar in i 

modellen. 

 

5.2 Samarbete i relation till styrdokumenten 

Under de observationer som ligger till grund för studien framkom stora skillnader i hur ofta 

eleverna samarbetade i textilslöjden jämfört med trä- och metallslöjden. Drygt dubbelt så 

många tillfällen av samarbete observerades i trä- och metallslöjden, vilket är en markant 

skillnad. Då studien är av begränsad omfattning är det självklart inte möjligt att utifrån det 

insamlade materialet dra alltför långtgående slutsatser, men i just de här klasserna finns det 

ändå en stor skillnad mellan samarbete i de båda slöjdarterna. Anledningarna till att det 

förhåller sig på det sättet är säkert många, i studiens resultat kan man till exempel utläsa att 

läraren i trä- och metallslöjd är mer upptagen, vilket säkert gör att eleverna tenderar till att 

hjälpa varandra mer, jämfört med en lärare som har mer tid till varje elev. En annan anledning 

till snedvridningen av antal samarbeten skulle kunna vara hur elever och lärare rör sig genom 

salarna. I textilslöjden kunde vi se att eleverna för det mesta satt på sina platser och arbetade, 

medan läraren kunde gå runt i salen och ta sig tid för varje elev. I trä- och metallslöjden var 

det mycket större rörelse på både lärare och elever, det var inte ovanligt att eleverna sökte upp 

läraren för att få hjälp. Det borde inte vara orimligt att eleverna interagerar mer i den senare 
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salen, då de faktiskt rör sig mer bland sina klasskamrater och på så sätt får en bra uppfattning 

om vad och hur de andra gör.  

 

Den skillnad i arbetssätt som vi kan se i de båda slöjdarterna har förmodligen flera olika 

förklaringar. Det är dock inte orimligt att anta att en förklaring ligger i att slöjdarterna haft 

skilda styrdokument under längre tid än vad de haft gemensamma (Borg, 1995). Om man tar 

läroplanen från 1955 som exempel kan man se att det i trä- och metallslöjden bör ingå 

gruppsamtal där eleverna diskuterar och ger varandra idéer till nya arbeten 

(Skolöverstyrelsen, 1955, s. 146). Motsvarande beskrivning för textilslöjden saknas helt, 

samarbete nämns inte över huvud taget. Likaså skiljer sig läroplanerna från 1962 mellan 

slöjdarterna, i textilslöjden sparar samarbete tid och stimulerar deltagarna, medan det i trä- 

och metallslöjden är viktigt att eleverna lär sig hjälpa varandra både praktiskt och teoretiskt 

(Skolöverstyrelsen, 1962, s. 322). Att det funnits så uppenbara skillnader i styrdokumenten 

borde i hög grad ha påverkat sättet man arbetade på vid den tiden, men det är inte orimligt att 

anta att lite av de gamla traditionerna lever kvar än idag. Ser vi till exempel på utrustningen 

och redskapen vi möter i dagens slöjdsalar så skiljer de sig inte nämnvärt från hur det såg ut 

för 50 år sedan. Slöjden är ett ämne som ibland är tyngt av sina långa traditioner och sin 

historia och detta kan vara en bidragande orsak till att samarbetet ser olika ut i de båda 

slöjdarterna.  

 

5.3 Är ensamarbete så typiskt för slöjden? 

Enligt NU-03 är slöjden ett av tre skolämnen som utmärker sig med mycket ensamarbete 

(Skolverket, 2004, s.29). Betyder detta att ensamarbete är synonymt med hur man arbetar i 

slöjden eller kan det finnas andra sätt att se på saken? Johansson (2002, s. 204) menar att 

ensamarbete inte nödvändigtvis måste betyda att eleverna jobbar ensamma, även om de 

arbetar med egna projekt. Önnersten (1979, s. 61) är inne på samma spår och menar att 

individuella uppgifter inte på något sätt utesluter samarbete vid lösningar av uppkomna 

problem. Vidare menar författarna till NU-92 att samarbete i slöjden är så naturligt att 

eleverna inte lägger märke till det (Skolverket, 1993, s. 24) och i NU-03 slås det fast att 

samarbete i slöjden är vanligt (Skolverket, 2005c, s. 9). Om vi sedan ser till resultatet från 

observationerna i denna studie kan vi se att eleverna samarbetar mycket i slöjden och att det 

rör sig om allt från att hålla saker till att diskutera estetiska aspekter. Att eleverna är 

uppmärksamma på vad som sker runt omkring dem i slöjdsalen är tydligt, om så inte vore 
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fallet är svårt att förklara varför vissa elever går in och hjälper sina klasskamrater oombedda. 

De måste ju ha noterat att klasskamraterna har problem innan de kommer för att hjälpa dem.   

 

Så varför verkar slöjden utmärka sig när det gäller ensamarbete? En förklaring kan ligga i hur 

man utformat frågorna som använts i de olika utvärderingarna. Att samarbeta kan man göra på 

många sätt, men det är inte omöjligt att eleverna associerar samarbete till grupparbete och 

begränsar betydelsen av samarbete till endast en arbetsform. Även om grupparbeten 

förmodligen är väldigt sällsynta och enskilda projekt väldigt vanliga i skolslöjden så behöver 

det ju uppenbarligen inte betyda att eleverna endast arbetar ensamma. Om vi tittar på de andra 

två ämnena som i NU-03 får samma omdöme gällande samarbete så finns det många likheter 

mellan hur eleverna uppfattar arbetssätten i de olika ämnena. Att bildämnet och slöjden får 

liknande omdömen är inte så förvånande då de båda är praktisk-estetiska ämnen där eleverna 

arbetar mycket i egna projekt.  

 

En fråga som vi inte kan få svar på i den här studien är vad en liknande observation skulle gett 

för resultat i bilden. En kvalificerad gissning skulle ändå vara att elevernas uppfattning om 

ensamarbete är lite överdriven, att de kanske inte riktigt uppmärksammar samarbetet på 

samma sätt som de missar det i slöjden. Däremot blir det mer spännande att jämföra slöjden 

med matematiken, två ämnen som ibland får representera ytterligheterna av praktiska kontra 

teoretiska ämnen. Istället för att jämföra deras innehåll kan man återigen fråga sig vad en 

liknande observationsstudie skulle ge för resultat i matematiken. Till att börja med skulle med 

all säkerhet miljön beskrivas på ett helt annat sätt, jämfört med slöjden. I matematik-

undervisningen förväntas eleverna sitta stilla på sina platser, det behöver vara tyst för att ge 

arbetsro och att titta på vad klasskamraterna gör betraktas i många fall som fusk. Läraren har 

en bra överblick och ser vad som händer i klassrummet, vilket borde minska behovet av att 

söka hjälp hos sina klasskamrater, jämfört med slöjden. Då även rörelserna i klassrummet är 

helt annorlunda blir det inte heller lika naturligt att söka hjälp hos andra klasskamrater än de 

som sitter allra närmast. Man kan även fundera över vilka funktioner samarbetet skulle ha. 

Förmodligen skulle det kunskapsförmedlande samarbetet vara den dominerande typen, medan 

det skulle vara extremt sällsynt att en elev behövde en extra hand för att hjälpa till och hålla 

något föremål. Sammantaget kan man säga att det enskilda arbetet i matematiken förmodligen 

ser ut på ett helt annat sätt än vad det gör i slöjden. Att då använda begreppet enskilt arbete 

om båda dessa arbetssätt känns missvisande, i slöjden skulle jag hellre se att man använde 
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uttryck i stil med egna projekt. I mina öron utesluter inte det att arbetet sker i samverkan med 

omgiviningen, men under elevens eget ansvar. 

 

Slöjden är ett ämne med många kvalitéer, men man verkar ha problem med att förmedla dessa 

kvalitéer till sin omgivning. Om samarbete är en naturlig del av slöjden, som det står i NU-92 

(Skolverket, 1993, s. 24), så borde det väl vara något som man vill lyfta fram och visa på. 

Tyvärr verkar inte detta vara fallet, i alla fall har man inte gjort det innan den följande 

utvärderingen av grundskolan gjordes 2003. Under 2015 kommer nästa utvärdering 

presenteras och man kan fråga sig vilken bild av enskilt arbete kontra samarbete i slöjden som 

den kommer presentera? Att arbeta med egna projekt i slöjden betyder inte att man arbetar 

ensam, tvärtom är man en del av ett större sammahang där det är naturligt att man hjälper och 

stöttar varandra när man har möjlighet. Förhoppningsvis är detta tydligt för eleverna i dagens 

skola. 
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Bilaga 1 – Observationsschema 1:a versionen 

 

Slöjdart: 

Antal elever: 

Tidpunkt: 

En skiss över salen (markera var eleverna arbetar): 

 

 

 

 

 

Kort beskrivning av miljön, ljud och andra intryck: 

 

 

Arbetsområde(n): 

Speciella omständigheter/händelser: 

 

 

Instruera Kritisera Diskutera  Visa hur, 

fysiskt 

Ta över 

helt 

Hjälpa 

till att 

hålla 

Rita 

bilder 
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Bilaga 2 – Observationsschema 2:a versionen 

 

Slöjdart: Antal elever:  Tidpunkt: 

Arbetsområde(n): 

Kort beskrivning av miljön, ljud och andra intryck: 

 

Speciella omständigheter/händelser: 

 

En skiss över salen (markera var eleverna arbetar): 

 

 

 

 

 

Nr Antal 

interaktioner 

Händelse (r) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


