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Sammanfattning 
 
Detta arbete handlar om slöjden i skolan ur elevers, föräldrars, lärares och slöjdlärares 
perspektiv. Syftet med denna studie är att ge klarhet i hur dessa olika grupper ser på varför vi 
har slöjd i skolan. Vi vill ta reda på om målen i läroplanen och kursplanen uppfylls i 
slöjdundervisningen. Vilken nytta slöjden har enligt elever och föräldrar, men även vad lärare 
och slöjdlärare anser och säger om ämnet. Vi har börjat vårt arbete med att i litteratur hitta 
slöjdens historia. Det finns med en genomgång av Lpo 94, kursplanen för slöjd och Nu 03. Vi 
har gjort enkätundersökningar med fyra undersökningsgrupper. Dessa var elever i år 5 och år 
9, deras föräldrar, samt lärare och slöjdlärare. Undersökningen genomfördes i en mindre 
kommun i norra Sverige. De olika enkäterna hade likartade frågor som vi sammanställt i 
diagram, för att på så sätt jämföra svaren. Vårt arbete har tydligt visat att slöjdämnets mål inte 
är känt av elever, föräldrar och lärare. Medan slöjdlärarna har bra kännedom om detta. Det 
praktiska arbetet ses som en av slöjdens vikigaste fördelar, tillsammans med att ämnet ger 
omväxling till de teoretiska ämnena.    
 
 
Nyckelord: läroplan, kursplan, slöjdundervisning 
 

 



 

Innehållsförteckning 
 

Inledning............................................................................................................... 1 

Syfte ...................................................................................................................... 2 

Frågeställningar................................................................................................... 2 

Bakgrund.............................................................................................................. 3 

Slöjdämnets historia............................................................................................................ 3 

Industrialismen.................................................................................................................. 3 

Folkskolan......................................................................................................................... 3 

Flickslöjd .......................................................................................................................... 4 

Hulda Lundin .................................................................................................................... 4 

Gosslöjd ............................................................................................................................ 5 

Otto Salomon .................................................................................................................... 5 

1919 års undervisningsplan .............................................................................................. 6 

1946 års skolkommission.................................................................................................. 8 

1955 års undervisningsplan .............................................................................................. 8 

1962 års Läroplan för grundskolan................................................................................... 9 

1969 års Läroplan för grundskolan................................................................................... 9 

1980 års Läroplan för grundskolan................................................................................. 10 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet ...... 11 

Vad skrivs det om ämnet slöjd i Lpo 94? ....................................................................... 11 

Vilka mål finns i kursplanen för ämnet slöjd?................................................................ 15 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003.............................................................. 17 

Slöjdämnet in i framtiden – Utvecklat, avvecklat, invecklat? ........................................ 18 

Metod .................................................................................................................. 21 

Resultat av enkätundersökningar.................................................................... 23 

Sammanställning av enkätfrågor..................................................................................... 24 

Analys av enkätundersökningens resultatet ................................................................... 57 

Diskussion........................................................................................................... 59 

Målen för ämnet slöjd ....................................................................................................... 60 

 



 

Nyttan med ämnet slöjd .................................................................................................... 62 

Fördelar och brister med undersökningen...................................................................... 65 

Slutord ................................................................................................................ 66 

Källförteckning.................................................................................................. 67 

Tryckta källor .................................................................................................................... 67 

Otryckta källor .................................................................................................................. 68 

Diagramförteckning .......................................................................................................... 68 

Bilagor ................................................................................................................ 70 

Bilaga 1: Förfrågan till föräldrar i år 5 ........................................................................... 70 

Bilaga 2: Förfrågan till föräldrar i år 9 ........................................................................... 71 

Bilaga 3: Elevenkät......................................................................................................... 72 

Bilaga 4: Föräldraenkät................................................................................................... 76 

Bilaga 5: Lärarenkät........................................................................................................ 79 

Bilaga 6: Slöjdlärarenkät ................................................................................................ 82 

 



 

Inledning 
 

Under utbildningen till slöjdlärare och när vi har arbetat som slöjdlärare i skolan, så har vi 

många gånger funderat över slöjdens plats och ämnets funktion i dagens skola.  

 

Något som vi då upptäckt är att slöjden i skolan hamnar lite utanför. Ämnet kan upplevas som 

ganska anonymt. Vi får en känsla av att slöjden är ett ämne med låg status. Slöjden ses som 

någon form av tidsfördriv, pyssel eller något liknande, utan någon egentlig mening. Samtidigt 

så ses ämnet som viktigt. Men det är sällan eller aldrig som det pratas om vad som är viktigt 

med slöjden. Vilka mål ämnet har, samt vilken funktion det fyller. Det känns som om slöjden 

inte har någon självklar roll. Vad kan det bero på och vad kan vi göra för att förändra det? Vi 

upplever att det finns behov av att göra slöjdens uppgift och mål tydlig i skolan, och på så sätt 

ge ämnet ”status”.  

 

När ett ämne upplevs som om det inte har någon självklar funktion, så kan man fråga sig 

varför ämnet finns. På frågan om varför vi har slöjd i skolan, så blir ofta svaren att det är för 

att eleverna ska få arbeta med sina händer och inte bara teoretiskt. Detta leder till att vi 

funderar över om slöjden ses som ett enbart praktiskt ämne? Eller om det finns flera uppgifter 

i ämnet slöjd. Men det är de praktiska inslagen som syns och kan därför ta överhanden. Är det 

dessa inslag i ämnet som är dess mening och uppgift? Ser andra ämnet slöjd som enbart 

praktiskt eller ser de ämnet som både praktiskt och teoretiskt?    

 

 

Det skulle vara intressant att ta reda på vad eleverna, deras föräldrar, lärare och slöjdlärare vet 

och tycker om ämnet, varför slöjden finns i skolan och vad ämnet ska vara bra för. Till vilken 

nytta har vi slöjd i skolan?  

 

Våra intryck är att eleverna tycker att slöjdämnet är både roligt och intressant. Eleverna tycker 

att det är viktigt med slöjd, det kan vi se i vårt arbete. De flesta av eleverna har lust till att 

arbeta i ämnet och de har massor av idéer som de vill genomföra. I den Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport – NU 03, så beskrivs 
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slöjden av eleverna som ett av skolans roligaste ämnen.1 Men vad är det som gör att de gillar 

ämnet slöjd? Ser de någon nytta med ämnet slöjd? Vet eleverna vilka mål som finns i slöjden 

och vilka kunskaper som är tänkta att de ska få med sig från lektionerna? Vet de varför 

slöjdämnet finns i skolan? 

 

Vi hoppas att detta arbete kommer att bli en del i att synliggöra slöjdämnets roll och funktion i 

dagens skola. Att det kan ge svar på några av de många frågor som vi undrar över. Alla våra 

frågor kommer vi inte att ha möjlighet att undersöka i detta arbete. Vi har valt ut några saker 

som vi vill titta närmare på, det framgår i det syfte och i de frågeställningar som vi har 

formulerat. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att ge klarhet i hur olika grupper ser på varför vi har slöjd i skolan. 

 

 

Frågeställningar 
Uppfylls målen som finns i Lpo 94 och i kursplanen för ämnet slöjd, i skolans 

slöjdundervisning?  

Ser eleverna någon nytta med ämnet slöjd i skolan? 

Vad anser föräldrarna om nyttan av att ha slöjd i skolan? 

Vad anser övriga lärare om ämnet slöjd i skolan?    

Vad säger slöjdlärarna om varför vi har slöjd i skolan?  

 

 

 

                                                 
1 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport s. 65
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Bakgrund 

Slöjdämnets historia 

I detta avsnitt tar vi med bakgrunden till att vi har slöjd i skolan i dag. Slöjdens historiska 

bakgrund har stor betydelse för hur slöjden upplevs och tolkas i samhället och i dagens skola. 

Kännedom om den är därför viktig för att kunna förstå, uppfatta och få förklaringar till varför 

vissa saker är som det är, samt att kunna förändra och forma framtiden. Britt-Marie Berge 

skriver i sin bok: Gå i lära till lärare. ”Tolkning av skeenden i dagens utbildning måste 

omfatta en insikt om, att nuet alltid är frukten av det förgångna”.2  

 

Kajsa Borg skriver i sin bok: Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck att ämnets plats och 

position i dagens skola bygger på ämnets historiska förankring. Under 1880 – 1920 talet var 

det en stark utvecklingsperiod för slöjdämnet. Det var under denna tid som grunden för ämnet 

formades. ”Slöjdämnet introducerades i läroplanerna, lärarutbildningen i de olika slöjdarterna 

kom igång och läromedel producerades”.3 Sedan dess har slöjdämnet varit allmänt 

förekommande i svenska skolor. Det blev ett obligatoriskt skolämne år 1955.4

 

Industrialismen  

Under industrialismens intåg så förekom slöjdundervisning i fattigvårdens regi. Detta berodde 

på att man ville utveckla barnens händighet och ge dem en yrkesförberedelse så att de kunde 

skaffa sig en möjlig utkomst i framtiden. ”Svenska slöjdföreningen bildades 1845 med syfte 

att ta tillvara svenskt hantverkskunnande och svenska hantverksprodukter”.5 Samma år 

startade man även Svenska slöjdföreningens skola.   

 

Folkskolan 
1846 utfärdade regeringen en stadga där man ville att man skulle inrätta slöjdskolor, i 

anslutning till fast folkskola. Slöjdskolornas verksamhet byggdes ofta av donationer. Syftet 

                                                 
2 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 36 
3 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck s. 25 
4 Ibid. s. 10 
5 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 36  
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med dessa skolor var inte uttalat men det varierade från yrkesutbildning till att vara 

uppfostrande. ”I 1882 års folkskolestadga upptogs slöjd för flickor och slöjd för pojkar som 

frivilliga ämnen”.6

 

Flickslöjd  
Flickslöjden infördes på schemat av regeringen för att det skulle ha en fostrande och 

ekonomisk inverkan. Flickorna skulle fostras till dugliga husmödrar och tjänarinnor. Man 

lärde sig bl.a. att sticka, lappa och laga. Detta för att de skulle kunna dryga ut hushållskassan. 

Det kunde vara skadligt för riket om allmogens flickor lärde sig att handarbeta för nöjes skull 

och glömma bort vardagens bestyr och viktiga arbete, därför fick inte undervisningen eller 

föremålen de tillverkade bli för flärdfulla eller för rikt dekorerade. Flickslöjden förekom över 

hela landet och var nästan dubbelt så vanlig som gosslöjden.7  

 

Det ansågs att flickorna inte behövde särskilda lokaler för slöjdundervisningen. Den bedrevs 

oftast därför i den ordinarie skolsalen.8 Flickslöjden hade ett magert utrustningsbidrag och 

detta tillsammans med att man använde den vanliga skolsalen begränsade lärarens 

undervisning. Det var bl.a. svårt att lära flickorna att väva på en stor vävstol.  

 

År 1896 fick flickslöjden statsbidrag, det var nästan 20 år senare än gosslöjden.9 Flickslöjdens 

metodik ansågs inte kräva individuell undervisning därför fick man inte stadsbidrag annat än 

för grupper som bestod av minst 25 elever. Det fanns inte några krav på att läraren skulle ha 

någon speciell utbildning för att få undervisa i flickslöjd under denna tid. I slutet av 1800 talet 

infördes slöjd i lärarseminarieutbildningen, från 1882 som ett frivilligt ämne och från 1894 

som ett obligatoriskt ämne.  

 

Hulda Lundin 
Folkskollärarinnan Hulda Lundin var initiativtagare till det första privata 

slöjdlärarinneseminariet för flickslöjd, som startades i Stockholm år 1882. Kurserna var från 

början åtta veckor för att snart utökas till tre månader och år 1921 blev utbildningen två årig.  

                                                 
6 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 36 
7 Ibid. s. 37 
8 Ibid. s. 38 
9 Ibid. s. 37 
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Efter ett seminarium i Berlin där Hulda Lundin blev inspirerad av systrarna Schallenfeld 

arbetade hon fram en modellserie. Modellserien utgick från att man skulle arbeta i en speciell 

ordning från det lätta till det svåra. Det tilläts inte att smycka ut modellerna för det var nyttan 

och inte flärden som skulle präntas in i flickorna.10 Hulda Lundins modellserie fick snabbt ett 

fotfäste i folkskolans handarbetsundervisning. Något som har påverkat undervisningen långt 

in på 1900-talet. 

 

Gosslöjd 
Gosslöjdens etablering i folkskolan berodde inte enbart på ekonomiska och fostrande 

argument, som det var för flickslöjden, utan där såg man de pedagogiska fördelarna som det 

starkaste argumentet för att bevilja statsbidrag år 1877. För gosslöjden utgick statsbidrag till 

grupper på om minst 15 elever. Man ansåg att metodiken för gosslöjden krävde individuell 

undervisning. De pedagogiska fördelarna man såg som argument att införa gosslöjden i 

folkskolan var att det fanns värde i att varva den bokliga undervisningen med slöjd. Under 

denna period så hävdade många att gossarna lättare skulle orka med skoldagen om man fick 

varva den med kroppsrörelse då exempelvis vid hyvelbänken. Gossarna skulle lära sig att 

hantera de vanligaste verktygen och man ansåg även att slöjden skulle ha en viss fostrande 

egenskap och att slöjden skulle bidra till att lära gossarna att ha aktning för kroppsligt arbete. 

Oftast fick gossarna undervisning av folkskolelärare i slöjd då det inte fanns några speciella 

behörighetskrav på slöjdlärare utan det var folkskoleinspektören som avgjorde behörigheten . 

Det förekom dock att man fick undervisning av fackutbildade slöjdlärare eller 

hantverkskunniga män. ”Pojkslöjd bedrevs oftast i särskilda slöjdsalar avsedda för 

ändamålet”.11  

 

Otto Salomon 
1872 inrättades på Nääs en slöjdskola som Otto Salomon fick ansvar för. ”Två år senare 

skapades på Nääs en lärarutbildning, Slöjdlärarseminariet”.12 De som utbildade sig till 

slöjlärare på Nääs var tvungna att på något sett ha varit sysselsatt med slöjd företrädelsevis 

med snickeri. Kursen på Nääs var ettårig.  

 

                                                 
10 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 41  
11 Ibid. s. 43 
12 Sjögren, Jan (1991) Praktiskt i skolan s.12 
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Slöjdlärarseminariet upphörde under 1882 och då började Otto Salomon inrikta sig på att 

utbilda folkskollärare i slöjd. I början var utbildningen fem veckor men utökades så 

småningom till sex veckor.  

 

År 1894 var slöjdämnet ett obligatoriskt ämne vid lärarseminarieutbildningen. 

 

Otto Salomon hade en metod för gosslöjden som även den bestod av modeller som gick från 

det lättare till det svårare. Modeller skulle vara användbara och utan utsmyckning. Dessa fick 

inte heller målas eller fernissas. Eftersom han ansåg att slöjdundervisningen inte skulle 

eftersträva hantverksskicklighet eller vara någon förberedelse till yrkesutbildning. Han ansåg i 

första hand att slöjden skulle ha en uppfostrande effekt. Det skulle vara rent kroppsarbete, 

utan estetiska inslag. ”Slöjdundervisningens ändamål, att hos lärjungen uppväcka håg och 

kärlek till arbete samt inplanta hos honom vigten, behaget och fördelarne af ordning och 

noggrannhet, äfvensom nödvändigheten af uppmärksamhet, flit och ihärdighet”.13 Otto 

Salomons modellserier för gosslöjd fick ett starkt fotfäste i landet.  

 

1919 års undervisningsplan  
I 1919 års undervisningsplan skulle ett laborativt arbetssätt genomsyra undervisningen i 

skolan.  

 

En av förespråkarna för en sådan undervisning vid denna tid var Gottfrid Sjöholm, som 

senare formulerade denna pedagogik i en tänkt arbetsskola: ”Det var … att lära genom 

att göra, det var handens arbete, det var den andra brottningen med problemen, det var 

skolan som ett laboratorium och inte ett auditorium”.14

 

 

Trots detta var slöjdundervisningen inte obligatorisk utan låg utanför skolans ordinarie 

undervisningstid med fyra veckotimmar. Slöjdundervisning var fortfarande indelad i gosslöjd 

och flickslöjd. Fortfarande var det så att flickslöjdens huvudsakliga uppgift var att fostra 

flickorna till dugliga husmödrar och man undervisade fortfarande efter Hulda Lundins 

                                                 
13 Sjögren, Jan (1991) Praktiskt i skolan s. 13. Hämtad ur Otto Salomon (1882) Slöjdskolan och folkskolan s. 22 
14 Ibid. s. 14. Hämtat ur Sjöholm, Gottfrid Att bli undervisad. Minnen och formuleringar s. 220 
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modellserie. Flickorna kunde på sin höjd, om möjlighet fanns få välja mellan några föremål 

som gav samma övning. 

 

Maria Nordenfelt byggde upp det privata handarbetslärarinneseminariet i Göteborg.15 Hon var 

en av dem som gick på Hulda Lundins lärarutbildning för att bli slöjdlärarinna i flickslöjd. 

Den pedagogiken som Hulda Lundin förespråkade blev hon med tiden mycket kritisk till. Hon 

menade att ”Handarbetsundervisningen skall icke mekaniskt syssla med slöjdtekniker. 

Känslan för färg och form är viktig.”16 Maria Nordenfelt var en kvinna som tog den nya 

människosynen på allvar även för flickor. Enligt den så ansåg man att barnen var aktiva och 

agerande inte passiva och vuxenstyrda. Hon arbetade ut en egen övningsserie, dessa liknade 

endast Hulda Lundins modellserie på ett sätt och det var att övningarna gick från lätta till 

svårare.17 Med undervisningsplanen som stöd rev Maria Nordenfelt muren mot 

allmogeslöjden, däremot befäste hon det avstånd som var mellan samhällsklasserna. Hon 

ifrågasatte aldrig kvinnans plats i hemmet. ”När flickan växer upp möts hon av två plikter, 

menade Nordenfelt. Den ena är hemmets plikt och den andra är förvärvets plikt. Skolslöjdens 

bidrag i sammanhanget var att ge en grundläggande allmänbildning för flickornas vuxenliv i 

hemmet”.18  Maria Nordenfelts idéer kring slöjden fick aldrig riktigt fotfäste i landet. Än i dag 

är Maria Nordenfelt ett ganska okänt namn inom ”mjukslöjden”.19

 

Gosslöjden var enligt 1919 års undervisningsplan fortfarande ett sätt att väcka aktning för det 

kroppsliga arbetet. Men till skillnad från flickslöjdens målbeskrivning tillåts det i gosslöjden 

att slöjda självständigt och efter egna fria val. Man tyckte inte att man behövde vara bunden 

till modellserierna. Så här skriver man i målen för gosslöjden: 

 

Undervisning i slöjd för gossar i folkskolan har till uppgift att, på samma gång den 

bibringar lärjungarna förmåga att självständigt förfärdiga enkla föremål av olika 

material, hos dem utbilda god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt 

därmed hos dem väcka aktning och håg för kroppsligt arbete.20

 

                                                 
15 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 49 
16 Ibid. s. 50 Hämtad ur Nordenfelt (1919a) s. 10 
17 Ibid. s. 51 
18 Ibid. s. 51 
19 Ibid. s. 52 
20Ibid. s. 52 Hämtat ur Undervisningsplan (1919) s. 2699 
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Det var dock inte många som frångick Salomons modellserier utan det blev en man utanför 

lärarkåren som tog möjligheten, arkitekten och möbelsnickaren Carl Malmsten. Han 

kritiserade Salomon och lanserade sina egna idéer. Carl Malmsten höll tre sommarkurser på 

Nääs för folkskollärare, där han lanserade sina idéer. Malmstens pedagogiska inriktning fann 

inget större gehör bland folkskolans slöjdlärare. Däremot fanns det vissa privata intressen för 

hans pedagogik och en rad privata skolor öppnades där man använde den. Först ut var 

Olofskolan i Stockholm som öppnades 1927 på initiativ av Malmsten själv.  

 

1946 års skolkommission 
I 1946 års skolkommission ville man att skolan skulle vara en enhetsskola för alla. I den 

skulle man gå från passiva elever till aktiva, demokratiskt skolade elever. Enligt förslaget 

skulle praktiska verksamheter jämställas med teoretiska.21 Även de praktiska ämnena har 

teoretisk grund och de är inte bara till för handen utan också för hjärnan. Man ville även 

lämna utrymme för konstnärliga anlag, utveckling av elevernas självständighet och 

personlighet, samt öka allmänbildningen hos eleverna i skolan. 

 

1955 års undervisningsplan  
I 1955 års undervisningsplan blev slöjden ett obligatoriskt ämne. Ämnet var uppdelat i 

flickslöjd och gosslöjd i årskurserna 3 -9 och det förekommer metallslöjd i årskurs 7 - 9. Men 

det fanns med en försiktig antydan till att bryta könsindelningen mellan slöjdarterna.  

 

Samtliga pojkar bör få lär sig grunderna i träslöjd, vänjas vid verktyg av olika slag och 

vid arbete i olika slags material. Samtliga flickor bör få lära sig grunderna i syslöjd och 

hemmets skötsel. Flickorna bör emellertid inte vara helt främmande för träslöjden, 

pojkarna bör ha någon kunskap om syslöjden, matlagning och barnavård.22

 

Man fortsatte med att ha gosslöjd och flickslöjd men med möjlighet för pojkar och flickor att 

delta i den andra slöjdarten. I denna plan fanns det inga rekommendationer eller anvisningar 

på modellserier. 

 

                                                 
21 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 56 
22 Ibid. 57 Hämtat ur SOU 1948:27 s.32.  
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1962 års Läroplan för grundskolan  
Flickslöjd och gosslöjd blev 1957 textilslöjd och trä- och metallslöjd enligt skolberedningen 

som resulterade i den första läroplanen för den 9 åriga grundskolan, 1962 års Läroplan för 

grundskolan – Lgr 62. Undervisningen skulle anpassas till bägge könen. Varje elev på 

mellanstadiet skulle byta slöjdart under minst 20 lektionstimmar detta utsträcktes oftast till en 

termin. ”Även om flickor i regel torde komma att undervisas i textilslöjd och pojkar i trä- eller 

metallslöjd, skall pojkarna kunna delta i textilslöjd och flickorna i trä- eller 

metallslöjd”.23Lärarna uppmanades att inte binda sin undervisning till förlagor eller 

modellserier, istället skulle eleverna uppmuntras till fritt skapande. 

 

1969 års Läroplan för grundskolan  
Under 1966 fick en arbetsgrupp till uppgift att revidera läroplanen Lgr 62. Detta ledde till en 

ny läroplan 1969 års Läroplan för grundskolan - Lgr 69. I den reviderade kursplanen togs det 

ytterligare steg för att få ett mer jämställt samhälle. För slöjdens del blev följden att de båda 

slöjdinriktningarna blev ett ämne. På låg- och mellanstadiet så slog man ihop ämnet. På 

högstadiet förblev ämnet tudelat. I läroplanen betonas att lärare på låg- och mellanstadiet har 

stor betydelse för att eleverna ska kunna bryta sina traditionella val. 

 

Enligt läroplanens mål och riktlinjer bör skolan verka för jämställdhet mellan könen – i 

familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Detta bör dels ske genom 

att pojkar och flickor behandlas lika, dels genom att skolan i sitt arbete motverkar 

traditionella könsrollsattityder och stimulerar eleverna att debattera och i fråga sätta de 

skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och löner som finns på 

många områden i samhället.24

 

I Lgr 69 fortsätter man att trycka på att undervisningen inte ska göras enligt modeller utan att 

eleverna själv ska få skapa fritt, man trycker på estetisk fostran och konsumentfostran. Det var 

många i slöjdlärarkretsar som irriterade sig och var kritiska mot begreppet ”fritt skapande” då 

man trodde att det ledde till ett ”låt gå system”. Slöjdundervisningen blir från och med nu 

indelad i tre faser: planering – genomförande – uppföljning. 

  

                                                 
23 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s. 58 Hämtad ur Skolöverstyrelsen 1962 (1966) s. 111 
24 Ibid. s. 59 Hämtad ur Skolöverstyrelsen (1969) s. 49f 
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Något som debatterades var om man kunde slå ihop slöjden med andra ämnen i skolan. 

Slöjdlärarna var mycket kritiska till detta, då de var rädda att det skulle utplåna slöjden som 

ett skolämne. 

 

1980 års Läroplan för grundskolan  
1976 var det dags igen för en revidering av läroplanen för grundskolan, det utmynnade i 1980 

års Läroplanen för grundskolan – Lgr 80. Ambitionen var att man skulle arbeta vidare med att 

minska skillnaderna mellan könen. Genom att ha en sammanhållen undervisning skulle 

eleverna få gemensamma referensramar oberoende om de var pojkar eller flickor.  

 

Ämnet omfattar två slöjdarter: textilslöjd samt trä- och metallslöjd. De båda slöjdarterna 

har skilda materialområden, olika redskap och verktyg och bygger på speciella tekniker 

och metoder. Ändå har de mycket gemensamt. Detta bör betonas, så att eleverna när de 

byter slöjdart känner det naturliga sambandet i verksamheter med hårda och mjuka 

material.25

 

Den sammanslagning av slöjdämnet som skedde i Lgr 69, hade inte påverkat de könsbundna 

valen på högstadiet. Förhoppningarna man hade var att den gemensamma slöjden i låg- och 

mellanstadiet skulle leda till att elever på högstadiet valde slöjdart mindre könsbundet. Därför 

föreslogs det att eleverna på högstadiet skulle få undervisning i både textilslöjd och trä- metall 

slöjd. Detta var inget välkommet förslag bland slöjdlärare och framförallt inte hos 

textilslöjdslärarna. De var mest kritiska till att undervisa ointresserade pojkar. 

 

Vad de flesta textillärare vänder sig emot är att undervisa en ointresserad grupp pojkar 

med stora klumpiga händer, som inte kan och inte vill lära sig sticka, virka och brodera. 

Detta är otroligt arbetsamt och många textillärare tvingas byta arbete, för att de inte 

orkar.26  

 

I denna läroplan tonas det fria skapandet ner och man trycker på skapandeprocessen. Ett av 

målen är att man ska berätta och skriva om sina slöjdarbeten. 

                                                 
25 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan allmän del - Lgr 80 s. 229 
26 Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare s.61 Hämtad ur Hartman (1984) s 90 citerar insändarspalten i 
Slöjdforum nr 6 1981   
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Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet  

1991 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda och lägga fram förslag till en ny läroplan 

och den skulle gälla både den obligatoriska skolan och den frivilliga skolan. Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94. ”Det är för första 

gången i svensk skolhistoria möjligt att samordna arbetet med måldokument över alla 

nivåer”.27

 

Vid skrivandet av den nya läroplanen så ville man förändra och flytta ut utformningen av 

undervisningen till skolan. Den styrning som görs i den nya läroplanen Lpo 94 är att man 

uppger de mål som regering och riksdag vill att skolan ska uppnå. Hur man når dit får skolan 

– rektor, lärare och elever bestämma.  

 

Ett skäl, som är direkt knuten till Läroplanskommitténs tillkomst och direktiv, är de 

förändringar som skett vad gäller den politiska styrningen av det offentliga 

skolväsendet. Dessa förändringar ställer krav på att de nationella styrdokumenten tydligt 

skall ange vad arbetet i skolan skall leda fram till (dvs. de skall vara mål – och 

resultatorienterade). De skall också ange vissa ansvarsförhållanden och yttre ramar, 

medan ansvaret för att organisera och genomföra arbetet – Upprättandet av arbetsplaner, 

urval av lärostoff, avgöranden rörande sekvensering, val av undervisningsmetoder osv. 

– i hög grad överlåts till lärare och elever.28  

 

Det är denna läroplan som styr arbetet i dagens skola.  

 

Vad skrivs det om ämnet slöjd i Lpo 94? 
Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall prägla 

skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. 

 

 

                                                 
27 Skolverket Intern rapport (2004-09-07) Läroplaner och kursplaner som styrinstrument s. 27 Hämtat ur Dir. 
1991:9 s.5 
28 Skolverket (1994) Bildning och kunskap - Särtryck ur skola för bildning s. 12 
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Läroplanen anger de allmänna mål och den värdegrund som ska gälla för skolans 

verksamhet. Målen sammanfattar de kunskaper som är väsentliga att utveckla för varje 

samhällsmedborgare och för att kunna bedriva fortsatta studier eller yrkesarbete. 

Läroplanens mål är dock för vida för att kunna tjäna som enda utgångspunkt för 

planering av undervisningen. Därför är de kompletterade med kursplaner. 29  

 

Ansvariga inom skolan har en viktig uppgift att till elever och föräldrar meddela utbildningens 

och ämnenas mål. Detta är en förutsättning för alla berörda av skolan ska veta vad man ska 

arbeta mot. 

 

Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav 

skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 

har. 30   

 

Ordet slöjd används inte en enda gång i Lpo 94. För att få kunskap om vad som gäller för 

slöjden i Lpo 94, måste man först läsa det som står i kursplanen för ämnet. Sedan kan man 

utifrån det göra en tolkning om vad som berör ämnet slöjd. Men vad står det egentligen i 

läroplanen, som skulle kunna gälla för ämnet slöjd och det som undervisningen i slöjd ska 

innehålla.  

 

Här följer några citat tagna från Lpo 94 som skulle kunna gälla arbetet i slöjden, med tanke på 

det som står i kursplanen för ämnet. 

 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för 

att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar.31  

 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.32  

 

 

                                                 
29 Skolverket (2004) Allmänna råd och kommentarer – Likvärdig bedömning och betygsättning s. 12 
30 Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 s. 5  
31 Ibid. s. 5 
32 Ibid. s. 5 

 12



 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem.33  

 

Kunskaper är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.34  

 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 

skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas.35  

 

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i 

skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter 

att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga 

till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.36  

 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen37.  

 

Både i Lpo 94 och kursplanen finns det Mål att sträva mot och Mål att uppnå. Dessa mål är de 

riktlinjer som skolans arbete ska bygga på. Men vad står Mål att sträva mot och Mål att uppnå 

för? I inledningen av kursplanen fann vi en beskrivning om vad detta innebär. 

 

Mål att stäva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att 

utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är 

väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av 

undervisningen och sätter inte någon gräns för elevernas kunskapsutveckling.38  

 

                                                 
33 Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 s. 6 
34 Ibid. s. 6 
35 Ibid. s. 6 
36 Ibid. s. 7 
37 Ibid. s. 9 
38 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  s. 5 
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Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte 

respektive det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå 

i ämnet vid dessa bägge tidpunkter. Mål att uppnå för det nionde skolåret ligger till 

grund för bedömningen om en elev skall få betyget Godkänd. De allra flesta elever 

kommer naturligtvis längre och skall också komma längre i sitt lärande.39  

 

Vilka är då de kunskaper som eleven ska sträva mot och uppnå i ämnet slöjd, med 

utgångspunkt från det som står i Lpo 94? I citaten nedan har vi plockat ut det som berör 

slöjden. 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

– utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

– utvecklar sitt eget sätt att lära, 

– utvecklar tillit till sin egen förmåga,  

– lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,  

– tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda 

sig och få beredskap för livet,  

– lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 

att  

- formulera och pröva antaganden och lösa  

- problem, reflektera över erfarenheter och  

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,  

 

Mål att uppnå i grundskolan 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

– behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift, 

– behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,  

– har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 

av samhällets kulturutbud, 

                                                 
39 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  s.5  
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– har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och 

västerländska kulturarv  

– kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 

– har utvecklat förståelse för andra kulturer,  

– känna till förutsättningarna för en god arbetsmiljö och förstår grundläggande 

ekologiska sammanhang,  

– har fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val.40 

 

Vilka mål finns i kursplanen för ämnet slöjd?  
I kursplanen är ämnet slöjd ett ämne. Trots detta finns det fortfarande i skolverksamheten en 

indelning i textilslöjd och trä- och metall slöjd.  

 

Här följer en sammanfattning av slöjdens syfte och roll i utbildningen. 

– Slöjden ska öva upp elevens skapande, manuella och kommunikativa förmåga.  

– Slöjden ska utveckla elevens kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet 

och förmåga att lösa problem.  

– Slöjden ska ge eleven förmågan att kunna bedöma formgivning och funktion. Ge 

medvetenhet om estetiska värden. 

– Slöjdämnet syftar till att ge kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor och att skapa 

medvetenhet om resurshushållning. 

– Slöjdämnet skall ge kännedom om slöjdtraditioner både förr och nu. Även skapa viss 

medvetenhet om olika kulturers hantverkstradition. 

– Detta kommer till uttryck i slöjdprocessen, som startar med idé och slutar i färdig 

produkt. 

– Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där faktorer som funktion, 

utseende, hållbarhet, ekonomi, miljöpåverkan har betydelse.41

 

 

 

                                                 
40 Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94  
s. 9-10 
41 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  Sammanfattning från s.91 
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I kursplanen finns det mål att sträva mot och mål att uppnå. På samma sätt som det finns i Lpo 

94. 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven 

–     bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, 

– utveckla kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 

intressen, 

– utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt 

lösa uppgifter, 

– tillägnar sig praktiska erfarenheter av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och 

informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material, 

– utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planering av 

slöjdprocessen utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser, 

– utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter, 

– bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av 

aspekter som jämställdhet, ekonomi och miljö 

– utvecklar intresse och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom 

om kulturarv och slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt perspektiv,   

– utvecklar förmågan att tillägna sig och använda nya kunskaper samt att överföra och 

befästa kunskaper från andra områden och kulturer i sitt skapande arbete, 

– utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring 

estetiska, etiska och funktionella värden, 

– Tillägnar sig kunskaper om god arbetsmiljö.42 

 

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall 

– kunna föreslå idéer till slöjarbeten och med handledning kunna planera, välja 

arbetsmetoder och genomföra ett arbete, 

– med handledning kunna välja färg, form och material samt motivera sina val, 

– kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- 

som trä- och metallslöjd, 

                                                 
42 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  s. 91-92 

 16



 

– kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet, 

– kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocessen. 

 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 

Eleven skall 

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

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

funktionella aspekter, 

– kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera 

redskap och verktyg på ett funktionellt sätt vid genomförandet av arbetet, 

– kunna ta initiativ och eget ansvar i slöjdprocessen, 

– kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets 

gång från idé till färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den 

påverkat slöjdarbetets resultat.43 

 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

I NU 03 så ser man att slöjden är ett ämne där både lärare och elever trivs. Slöjdlärarna 

upplever en del stress. Framför allt känslan av att behöva ”försvara” ämnet gentemot andra 

ämnen, då de upplever att slöjden inte anses som lika viktigt.44 Eleverna upplever däremot 

inte stress. De anser att de får arbeta i sin egen takt och att det är tillåtet att misslyckas.  

 

Ämnet har en stor måluppfyllelse. Arbetet med slöjdprocessen, från ide till färdig produkt och 

utvärdering, följer kursplanens mål. Utmärkande för slöjden är att eleverna arbetar utifrån 

egna idéer till färdiga produkter.  Problemlösningen i slöjden sker utifrån verkligt uppkomna 

problem. Lärarna anser att eleverna ska försöka lösa uppkomna problem själva eller i 

samarbete med sina kamrater. Slöjden intar en särställning bland alla ämnen vad gäller att 

eleverna kan påverka innehållet i ämnet. Eleverna tycker även att det är ett roligt ämne och de 

visar en stor arbetsglädje.45 De känner engagemang och intresse för ämnet. Detta intresse för 

ämnet kan bidra till den höga måluppfyllelsen. Trots detta så ser inte elever eller deras 

föräldrar nyttan av de kunskaper som ämnet slöjd ger.  

                                                 
43 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  s. 93 
44 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport s. 64 
45 Ibid. s. 65 
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Men, trots denna positiva bild har eleverna svårt att se nyttan med slöjdämnet i skolan. 

Detta gäller också deras föräldrar som rangordnar slöjd och kemi lägst bland 

grundskolans ämnen i ´viktighet` för deras barns utveckling och lärande.46  

 

Eleverna uppfattar inte att de vet vilka krav som finns för vissa betyg. Lärarna däremot tycker 

att det är tydligt vilka krav som ställs för olika betyg. I slöjdämnet är traditionen stor och 

gamla läroplaner dröjer sig kvar och tillåts styra organisationen kring ämnet. Trots att slöjden 

sedan Lgr 80 är ett skolämne så är det organisatoriskt ofta två ämnen, textilslöjd och trä- och 

metallslöjd. Det är också så att betygen fortfarande skrivs av den lärare som eleven för 

tillfället har i slöjd. Detta utan att lärarna i de olika slöjdarterna gör en gemensam 

bedömning.47  

 

Eleverna möter oftast slöjden första gången i trean. Vanligast är att från år 3 och fram till år 6 

så har man de olika slöjdarterna lika mycket. Från år 7 till år 9 så är det organiserat på olika 

sätt. Där eleverna har möjlighet att välja mellan textil- eller trä- och metallslöjd så väljer 

oftast pojkar trä- och metallslöjd, medan flickorna väljer textilslöjd. Då även lärarna följer 

könsmönstren, är det oftast en kvinna som undervisar flickorna i textilslöjd och en man som 

undervisar pojkarna i trä- och metallslöjd. De flesta slöjdlärare är ettämneslärare men en 

generationsväxling är på gång till grundskollärare med en slöjdart eller hela slöjdämnet plus 

ytterligare ett ämne till i kombination. 

 

Slöjdämnet i framtiden  
Enligt Peter Hasselskog och Marléne Johansson som har skrivit Slöjdämnet i framtiden – 

utvecklat, avvecklat eller invecklat?48 framstår slöjden som ett ämne med stor potential för att 

utveckla eleverna och att ge en handlingsberedskap för framtiden. En potential som visar sig 

vara dåligt tillvarataget i dagens skola. Brist på forskning om slöjdämnet och lärandet har 

gjort att man speglar ämnet mot egna erfarenheter. Ämneskunskaper som finns i slöjden är 

mer än bara ”slöjdkunskaper”. För att tydliggöra ämnet bör slöjdprocessen lyftas fram som 

                                                 
46  Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat eller invecklat". 
I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar, Stock-
holm: Skolverket. s. 227 
47 Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport s. 64 
48 Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat eller invecklat". 
I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar, Stock-
holm: Skolverket. s. 227 
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praxis. Det verkar som om själva görandet är det väsentliga och inte lärandet. Att resonera 

kring de kunskaper som slöjden ger skulle tydliggöra de många ställningstaganden som 

slöjdprocessen innebär. Detta skulle medvetandegöra eleverna på sitt eget lärande. Slöjden är 

en kraftkälla där det finns många kunskapskvaliteter som nyttjas, men det finns mer att göra 

då andra kunskapskvaliteter är outnyttjade och outtalade.49

 

Inom dessa fyra områden skulle slöjden kunna utgöra en resurs: Elevernas engagemang - 

utgångspunkten i slöjden är oftast elevernas egna intressen, detta innebär att problemen som 

uppkommer är elevernas egna. Läromiljön – i dag ställer vi stora krav på att det vi lär oss 

skall det finnas någon användning för. Slöjden kopplas inte bara till framtida studier eller 

yrken utan framförallt till mänsklig kompetens i nuet. Skolan handlar inte bara om att bli, utan 

också om att vara. I slöjden erbjuds konkreta möjligheter och upplevelser till att må bra. 

Helhetsupplevelser – helhetsbilden består oftast i att man arbetar från idé till färdig produkt. 

Däremot är man sämre på att göra kopplingar till begrepp, metoder och mål utanför 

slöjdsalen.50 Elevernas arbete utifrån egna idéer - eleverna arbetar utifrån egna idéer utan att 

det blir ensamarbete. De diskuterar sina slöjdarbeten med kamrater, det är vanligt att de 

hjälper varandra. Även om man arbetar med egna arbeten får man sitta och småprata och 

diskutera med varandra. Slöjden är ett kommunikativt ämne där det finns en lärling – mästare 

inlärning. Då är det inte alltid läraren som är mästare utan även eleven kan vara mästare och 

instruera sina kamrater för att sedan växla tillbaka och ta instruktioner från någon annan.51  

 

Nedan följer en sammanfattning av hur Peter Hasselskog och Marléne Johansson lägger fram 

tre framtida scenarion om hur slöjden skulle kunna komma att se ut 2015. 

  

Scenario ett: Slöjdämnets centrum är design, hantverk, kulturarv och traditioner. Slöjden har 

bibehållit sitt utrymme i den timplanslösa skolan. Detta tack vare sina ämnesspecifika mål 

som slöjden har i den nya timplanen. Samhällets syn har blivit positivare till slöjden då man 

ser en klarare koppling till framtida yrken inom t.ex. design och för att det finns ett ökat 

intresse för skapande hantverk. Helhetssynen som byggde på slöjdprocessen – från egen idé 

till färdig produkt, har ersatts med en helhetssyn som går över ämnesgränserna. Det är viktigt 

                                                 
49 Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat eller invecklat". 
I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar, Stock-
holm: Skolverket. s. 227 
50 Ibid. s. 168 - 172 
51 Ibid. s. 171 - 172 
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att eleverna har en egen drivkraft och engagemang. Eleverna ska själva välja arbetssätt utifrån 

de uppsatta målen. Arbetet kan göras enskilt eller i grupp. Slöjdlärarens roll är att tydliggöra 

målen för eleverna och hitta beröringspunkter till andra ämnen, samt att lära ut tekniker och 

hantverk som eleverna behöver kunna för att genomföra sitt arbete.52

 

Scenario två: Ämnena i grundskolan är avskaffade. Man arbetar ämnesövergripande och har 

arbetslag med olika profilering. Slöjden ingår i ett arbetslag där skapande är centrum. I detta 

arbetslag ingår även bl.a. musik, bild och drama. Eleverna söker sig aktivt till det arbetslag 

som de vill tillhöra och man arbetar tematiskt, där temat oftast är detsamma för hela skolan. 

Lärarrollen har förändrats och blivit allmänpedagogisk handledarroll. Målstyrningen har slagit 

igenom och alla elever går inte lika länge i grundskolan.53  

 

Scenario tre: Slöjdämnets fokus ligger på arbetssättet, delaktighet och helhetssyn. 

Slöjdämnet undervisas nu i ateljéer som används till all skolans verksamhet. Slöjden ordnas 

ibland som egna lektioner men ingår oftast i skolans gemensamma teman eller projekt.  

Målsättningen för slöjden är allmänt känt och accepterad. Med slöjdämnets mål förknippas 

initiativförmåga, kreativitet och problemlösning. Kunskaper om slöjdtekniker är en bonus. 

Slöjdlärarna förknippas med att låta eleverna ta egna initiativ och ge dem ansvar och 

förtroende. Det är svårt att planera och förutse behov, detta har inneburit att inköp sker lokalt 

med ett samarbete med de lokala föreningar och företag som finns i närområdet.54

  

Peter Hasselskog och Marléne Johansson skriver att slöjdämnets kunskapskvaliteter inte är 

allmänt känt och detta är ett problem som måste överbryggas om slöjdämnet ska kunna bli en 

uppmärksammad resurs i skolan. Lärare och elever behöver sätta ord på vad man lär sig i 

slöjden. Om slöjden fortsätter att leva ett anonymt liv utanför skolan och samhället är det 

överhängande att det får en mossighetsstämpel. Attityden till ämnet måste diskuteras och 

belysas inom ämnet och utåt. Slöjdämnet har trots en svag ställning fortfarande stor potential. 

Slöjdämnets framtid hänger på hur man medvetandegör ämnet i skolan och utanför.55  

 

                                                                                                                                                         
 
52 Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat eller invecklat". 
I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar, Stock-
holm: Skolverket. s. 227 
53 Ibid. s. 173 
54 Ibid. s. 173 
55 Ibid. s. 173-174 
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Metod    
För att kunna ge svar på våra frågeställningar och kunna plocka fram fakta till syftet började 

vi vår undersökning med att betrakta slöjdens historia och vad som står i Lpo 94 och 

kursplanen om ämnet slöjd. Vi bedömde att detta är själva grunden till det arbete som vi ska 

göra.  

 

Med utgångspunkt i syftet och i de frågeställningar som vi valt, blev vår uppgift att ta reda på 

vad elever, elevernas föräldrar, lärare och slöjdlärare tycker och vet om slöjden, slöjdens mål, 

samt hur de uppfattar ämnet slöjd i skolan. Vi valde att göra detta med hjälp av 

enkätundersökningar, för att vi skulle kunna nå ut till de fyra grupper som vi ville ha med i 

undersökningen.  

 

Vi bestämde oss för att göra fyra olika enkäter, med frågor som i en sammanställning skulle 

kunna jämföras med varandra. De fyra enkäterna som vi gjorde var en enkät till elever (Bilaga 

3), en till elevernas föräldrar (Bilaga 4), en till lärare i grundskolan (Bilaga 5) och en till 

slöjdlärare i grundskolan (Bilaga 6).  

  

Vi provade elevenkäten i en grupp med sjuor, innan vi delade ut enkäten till undersöknings 

grupperna. Det var bra att göra så, då vi upptäckte fel och brister, som vi kunde förändra 

innan vi lämnade ut enkäterna. De övriga tre enkäterna gjorde vi ingen test med, men de 

förändringar vi gjorde med elevenkäten tog vi med även i dessa. 

 

Med tanke på att målformuleringen i kursplanen vänder sig till elever i år 5 och år 9, så 

beslutade vi oss för att fråga just elever i dessa årskurser. Vi valde ut två skolor i norra 

Sverige och frågade rektorer och lärare om vi fick ställa dessa frågor till eleverna i år 5 och   

år 9.  

 

På alla enkäter som vi delade ut fanns det med ett informationsblad om oss och varför vi 

genomförde enkäten. Det finns med i bilagorna 3 – 6. Där framgick att deltagarna var 

anonyma och att ett deltagande i undersökningen även var frivilligt. Blandannat ville vi ha 

med informationsbladet för att vi inte var närvarande när eleverna svarade på enkäten. 

Enkäterna till lärare och slöjdlärare delade vi ut personligen och bad dem skicka tillbaka 

svaren till oss för att de skulle kunna vara anonyma.  
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Eleverna i år 5 fick besvara enkäten i sitt ordinarie klassrum och därefter lämna in den till 

klassläraren.  Däremot fick eleverna i år 9 besvara enkäten i slöjdsalarna och lämnade sedan 

in den till sina slöjdlärare. Sammanlagt delades det ut enkäter till 69 elever. Av dessa fick vi 

tillbaka 60 stycken (87 %), 30 flickor och 30  pojkar. Av dessa hade 11 flickor och 19 pojkar 

trä- och metallslöjd, 19 flickor och 11 pojkar textilslöjd.  

 

De föräldrar som vi delade ut enkäten till var föräldrarna till de elever som skulle få besvara 

enkäten i skolan. För att eleverna skulle kunna delta i enkätundersökningen så skickade vi 

hem en förfrågan om det till föräldrarna (Bilaga 1 – till föräldrarna i år 5 och bilaga 2 – till 

föräldrar i år 9). I år 5 fick föräldrarna förfrågan via ett veckobrev. De fick senare hem en 

föräldraenkät som de skickade tillbaka till skolan med sina barn. Till eleverna i år 9 skickades 

förfrågan om elevens deltagande och föräldraenkäten ut samtidigt via post. I brevet fanns ett 

svarskuvert där de anonymt kunde skicka tillbaka enkäten till oss. Vi delade ut enkäten till 68 

föräldrar. Av dessa fick vi tillbaka 40 stycken (59 %). 

 

Lärarna som besvarade enkäten var lärare från två olika skolor i en kommun i norra Sverige. 

Det blev sammanlagt 32 lärare i grundskolan år 3 till år 9. Av dessa fick vi tillbaka alla 32 

enkäterna (100 %), 10 män och 21 kvinnor (en av lärare svarade inte på detta). 

20 undervisade i 3-6 och 12 undervisade i 7-9. Vi bad om att få uppgifter om hur många år de 

hade varit lärare och i vilka ämnen de undervisar i. Dessa lärare undervisade i alla ämnen och 

hade arbetat som lärare allt från 1 år till 33 år. När vi senare analyserade dessa enkäter kunde 

vi inte se några skillnader i deras svar beroende på hur länge eller vilka ämnen de undervisat i 

varför vi helt bortsett ifrån detta.  

 

De slöjdlärare som fick svara på enkäten var nästan alla slöjdlärare i en kommun i norra 

Sverige. Vi delade ut enkäten till 17 slöjdlärare. Av dessa fick vi tillbaka 13 (76,5 %), 8 

kvinnor och 5 män. 6 undervisade i år 3-6 och 7 i år 7-9. Slöjdlärarna har arbetat mellan 3 och 

35 år. De flesta slöjdlärarna undervisar enbart i slöjd men några undervisar i andra ämnen och 

då är det i bild, teknik, idrott eller hemkunskap, en av slöjdlärarna är även grundskollärare.  
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Resultat av enkätundersökningar 
 

Som vi tidigare skrev i metoden, så har vi valt att göra vår undersökning med enkäter. Det 

blev fyra enkäter till fyra olika undersökningsgrupper – elever, elevernas föräldrar, lärare i 

grundskolan och slöjdlärare i grundskolan. Enkäterna finns bland bilagorna nr 3 – 6. 

 

Enkätfrågorna i enkäterna utformade vi som påståenden. Dessa besvarat med följande 

svarsalternativ: Stämmer inte alls, Stämmer något, Stämmer bra, Stämmer mycket bra, 

beroende på hur bra frågan stämmer överens med svararens åsikt. Frågorna i de olika 

enkäterna skiljer sig i sin utformning, men frågor med samma nummer i enkäten har i grunden 

samma eller liknande innebörd. Det är gjort så, för att sammanställning av svaren skall bli så 

enkel som möjligt och att vi ska få se hur de olika grupperna svarat i jämförelse med 

varandra. Detta har vi valt att visa med diagram. I diagrammen så har vi räknat om antalet 

svarande i procent, för att på så sätt kunna jämföra de olika grupperna med varandra. Antalet 

svarande i de olika svarsgrupperna är 100 %. Vid de frågor som vi enbart ställt till eleverna, 

har vi även velat ta med hur många flickor och pojkar som avgett svar vid de olika 

svarsalternativen. I de diagrammen är 60 elever 100 %, 30 flickor 50 % och 30 pojkarna 50 

%. På detta sätt kan man se hur stor del av svaren som kom från flickor och pojkar.  

  

I varje enkät kompletterade vi med två till tre frågor, där den som deltog i undersökningen 

kunde svara med egna ord. Det fanns även utrymme för att ge egna kommentarer i enkäten. 

Frågorna och de svar vi fått, har vi lagt in under den enkätfråga, som vi tycker att den hör till. 

Några av frågorna kommenterar vi i slutet, efter alla enkätfrågorna. Detta för att vi inte tycker 

att de hör ihop med någon av de övriga enkätfrågorna. 

 

I redovisningen av enkätsvaren har vi använt enkätfrågans nummer som överskrift och 

därefter skrivit hur frågorna är formulerade i de olika enkäterna. Då ser man tydligt i vilka 

enkäter som frågan varit med. Alla frågor finns inte med i alla enkäter.  
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Sammanställning av enkätfrågor 
Enkätfråga 1.  

Elevenkät – Jag tycker att slöjd är ett roligt ämne.  

Föräldraenkät, lärarenkät och slöjdlärarenkät – När jag själv hade slöjd i skolan tyckte 

jag att det var roligt. 
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 Diagram 1. Visar resultatet på enkätfråga 1. 
 

I likhet med NU 03 så ser även vi i vår undersökning att de flesta elever, föräldrar, lärare och 

slöjdlärare tycker att slöjd är och har varit ett roligt ämne. Det är bara några få ( tre elever, två 

lärare och en slöjdlärare) som det inte stämmer alls för och en lärare har inte alls svarat på 

frågan. Att det finns elever och vuxna som inte har gillat slöjd under sin skoltid är inte särskilt 

konstigt. Det som förvånade oss var att en slöjdlärare inte tyckte att slöjdämnet var roligt 

under sin skoltid. Undra vad det kan bero på?  

 

Fråga från elevenkäten - Vad tycker du är det bästa med ämnet slöjd?  

Eleverna har svarat: Elevernas svar handlade mest om att de själva får tillverka produkter. 

Det kan vara saker som är unika och/eller är bra presenter. Det är viktigt att eleverna kan 

påverka och utforma sitt arbete. Arbetet i slöjden upplevs som fritt. Man får tillfällen att låta 

tankarna vandra iväg till andra saker man gör i skolan. Slöjdlektionerna blir en avkoppling 

från andra ämnen som innehåller mer styrda och stillasittande aktiviteter. Många skriver att de 

tycker att ämnet är roligt och att de upplever att det är annorlunda i jämförelse med andra 

skolämnen. Eleverna tycker att de får lära sig saker, som att sy på symaskin, snickra, hur man 

använder verktyg, olika tekniker och sådant som kan vara bra att ha i framtiden. 
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Nedan följer ett axplock med några svar som eleverna själva skrivit 

. 

– Att man lär sig nya saker.(pojke) 

– Att man får göra saker med sina egna händer, saker man kan få användning 

för.(flicka) 

– Man kan göra födelsedagspresenter och julklappar.(pojke) 

– Det bästa med ämnet slöjd är att det är ett sätt att kunna koppla av och utvecklas 

som individ.(pojke) 

– Att få göra egna saker.(pojke) 

– Man syr kläder som ingen annan har.(flicka) 

– Att jobba med händerna och tillverka nått.(pojke) 

– Det är roligt, och känns inte som annat skolarbete.(flicka) 

 

 

Enkätfråga 2.  

Elevenkät – Jag tycker att slöjd är ett viktigt ämne i skolan.  

Föräldraenkät, lärarenkät och slöjdlärarenkät – Slöjd är ett viktigt ämne i skolan. 
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 Diagram 2. Visar resultatet på enkätfråga 2. 
 

I vår undersökning ses ämnet slöjd som ett viktigt skolämne. Slöjdlärarna och lärarna är eniga 

i den frågan. Även föräldrarna håller med. En majoritet (58 %)av eleverna tycker också det. 

Men det är ganska många elever som anser att det bara Stämmer något (32 %). Sex av 

eleverna (10 %) tycker att slöjden är oviktig. En lärare och en slöjdlärare har inte alls svarat 

på frågan.  
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Detta svar har vi fått genom att fråga om slöjden är ett viktigt ämne. Vad som är viktigt med 

ämnet har inte berörts i frågan. Men hur skulle det se ut om ämnet slöjd skulle ställas mot 

skolans övriga ämnen? I NU 03 så rangordnar föräldrarna slöjden, tillsammans med kemi, 

lägst bland grundskolans ämnen i ”viktighet” för elevernas och deras barns utveckling och 

lärande.56   

 

Till denna fråga vill vi tillföra vad elever, föräldrar, lärare och slöjdlärare tycker om ämnet 

slöjd.  

Fråga från elevenkäten - Ser du någon nytta med att ha slöjd i skolan? 

Eleverna har svarat: De flesta av eleverna ser att det finns en nytta med att ha slöjd. En elev 

har svarat Nej. Men övervägande har de svarat Ja, eleverna ser nytta med att ha slöjd. I citaten 

från elevernas svar, får vi veta några saker som de tycker är nyttan med slöjd  

 

– Ja jag brukar laga mina kläder.(flicka)  

– Lära sig praktiska saker.(pojke)  

– Man får en variation från andra ämnen och får tänka på ett annat sätt.(flicka)   

– Ja det är kul och man kan få nytta av sakerna man gör.(pojke) 

– Ja, jag tycker att jag lär mig mycket av dom ganska långa slöjdpassen. Men tiden går 

så fort alltid ...(flicka) 

– Det kan vara bra att kunna symaskinens eller svarvens funktioner.(flicka) 

– Ja, när man blir vuxen t.ex. och ska laga någonting så vet man hur man ska 

göra.(pojke) 

– Ja det är roligt.(pojke) 

 

Föräldraenkät, lärarenkät och slöjdlärarenkät – Vilken funktion tycker du att slöjden 

fyller i skolan? 

Föräldrarna har svarat: Svaren från föräldrarna handlar om vikten av praktiskt arbete för 

eleverna. Att de får möjligheter att öva upp ett praktiskt handlag, samt stärka sin motoriska 

utveckling. Slöjden förväntas väcka ett intresse och nyfikenhet hos eleven, för att se vilka 

möjligheter som finns, samt hur man kan göra för att själv tillverka egna fina saker. Eleverna 

får upptäcka att de kan och att de ska vara nöjda med det som de har gjort. I slöjden får 

                                                 
56  Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande huvudrapport.  s. 76 
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eleverna träna på att lösa problem, och att själva tänka ut olika sätt att genomföra 

slöjdarbeten. Slöjden ger eleverna en möjlighet till att utveckla sin kreativitet. Allt detta 

förväntas stärka elevernas självkänsla.  

 

Slöjden förväntas av föräldrarna ge eleverna teknikkunskaper i trä-, metall- och textilslöjd. 

Det kan ske genom att eleverna får öva upp material- och verktygskunskaper, samt 

maskinkännedom i båda slöjdarterna. Dessa kunskaper anses bra för framtiden, både privat 

och i kommande yrkesverksamhet. Att eleverna får kunskap och insikt i att mycket går att 

tillverka själv, med eget arbete. Även att de kan laga det som är trasigt och återanvända 

gammalt material, till att göra andra saker av. 

 

Slöjdämnet ses av föräldrarna som ett sätt att kombinera teori och praktik. Det blir ett avbrott i 

skolans teoretiska studier. En möjlighet för eleverna att få praktisk användning av kunskaper 

som de fått i andra skolämnen. Ge eleverna möjlighet att använda sig av flera ”språk” och 

uttryckssätt än bara ord. 

 

Föräldrarna hoppas också att slöjden ger eleverna historiska kunskaper om hur man gjorde 

”förr” i tiden, för att slöjdtraditioner ska kunna föras vidare.   

 

Lärarna har svarat: Lärarna anser att det praktiska arbetet i slöjden är viktigast. Alla elever 

kan lyckas även de som är mer praktiskt lagda. Genom sitt arbeta från idé till färdig produkt 

så övar de praktisk problemlösning och den skapande processen synliggörs. Eleverna stärker 

sitt självförtroende. Slöjden bidrar även till att eleverna får utveckla sin skapande förmåga, sin 

fantasi, samt färg och formuppfattning. Slöjden ger möjlighet till motorisk träning. Lärarna 

ser nyttan med att eleverna får tillverka saker som de senare kan använda.  

 

Slöjden innehåller både praktiska och teoretiska inslag, ändå ser lärarna slöjden som 

omväxling till de teoretiska ämnena. En lärare ville att man skulle integrera slöjden med de 

andra skolämnena. Så att eleverna skulle få både en praktisk och en teoretisk utbildning. Vi 

kan även se att lärarna tycker att slöjden ger kunskap för livet.  

 

Slöjdlärarna har svarat: Slöjden är ett viktigt ämne i skolan, en av slöjdlärarna tycker att det 

är ett av de allra viktigaste ämnena. Att arbeta praktiskt i slöjden, bidrar till att eleverna får 
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omsätta teori i praktiken. Eleverna får använda både sitt huvud och sina händer, då blir det en 

koppling mellan hjärnan och handen. 

 I sitt arbete med egna idéer, får eleven möjlighet till ett eget inflytande på produktens 

utformning. Detta leder till att eleverna får lust till att lära sig nya saker, samt att utveckla ett 

eget intresse för slöjden. Detta görs genom slöjdprocessen – från idé till färdig produkt, samt 

genom dokumentation och utvärdering av arbetet. Eleverna ska kritiskt granska och värdera 

sitt arbete, samt sin produkt.  

 

I slöjden arbetar eleverna med att lösa verkliga problem, då blir de bättre på problemlösning. 

Ämnet ger möjligheter för eleverna att ta eget ansvar, visa självständighet och lita på sin egen 

förmåga och att utveckla sin kreativitet. Eleverna övar även upp förmågan att tolka och göra 

ritningar och mönster. Slöjdlärarna tar även upp att eleverna får möjlighet till att pröva på 

olika sätt att tillverka saker. Slöjden leder till att eleverna får en handlingsberedskap för livet.  

 

 

Enkätfråga 3.  

Elevenkät – Jag tycker att det är bra om vi får välja mellan trä- och metall slöjd och 

textilslöjd. 

Föräldraenkät – Jag tycker att det är bra att mitt barn får välja mellan trä- och metall slöjd 

och textilslöjd.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att det är bra att eleverna får välja mellan trä- 

och metall slöjd och textilslöjd. 
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Diagram 3. Visar resultatet på enkätfråga 3. 
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I den kommunen som vi gjort undersökningen i är slöjden fortfarande indelad i textilslöjd och 

trä- och metallslöjd. Därför tyckte vi att det var intressant att se vad man tyckte i denna fråga. 

Vi har fått kommentarer i vår enkätundersökning från lärare och slöjdlärare, som har tyckt att 

elever i år 3 – 6 inte ska få välja, medan elever i år 7 – 9 kan få göra det. Det är sannolikt 

därför som andelen slöjdlärare som ej svarat på frågan är så hög (23 %). En övervägande del 

av eleverna skulle gärna se att de får välja slöjdart. I undersökningen har eleverna i år 5 inte 

fått välja, medan eleverna i år 9 har valt mellan textil- och trä- och metallslöjd. Alla flickor 

och en av pojkarna i år 9 har valt textilslöjd. Det är helt tydligt att majoriteten av eleverna 

tycker att de ska få välja slöjdart, detta gäller även elever i år 5. Över hälften av föräldrarna, 

lärarna och slöjdlärarna tycker också att ett val av slöjdarter skulle vara bra för deras 

barn/elever.  

 

 

Enkätfråga 4.  

Elevenkät – Jag tycker att det är bra om vi har både trä- och metall slöjd och textilslöjd.  

Föräldraenkät – Jag tycker att det är bra att mitt barn får ha både trä- och metall slöjd och 

textilslöjd.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att det är bra att eleverna får ha både trä- och 

metall slöjd och textilslöjd.  
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Diagram 4. Visar resultatet på enkätfråga 4. 
 

De flesta vuxna tycker att eleverna ska ha båda textilslöjd och trä- och metallslöjd. Något som 

stämmer överens med det som står i kursplanen, under mål att uppnå i slutet av femte 
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skolåret.57 Tanken om en likvärdig utveckling för båda könen finns i Lgr 80. Kan detta 

resultat vara en spegling från föräldrars egen skolgång eller när lärarna är utbildade? 

 

Hur ska vi tolka detta resultat när vi i fråga 3 ser att hälften av alla vuxna ser ett val av slöjdart 

som positivt för barnen. Medan vi i denna fråga ser att övervägande delen av föräldrarna, 

lärarna och slöjdlärarna tycker att barnen/eleverna ska ha både textil-, trä- och metallslöjd. 

Detta fenomen finns även bland eleverna. 

 

 

Enkätfråga 5.  

Elevenkät – Jag är intresserad av att jobba med trä- och metall slöjd. 
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Diagram 5. Visar resultatet på enkätfråga 5. 

 

Se kommentar enkätfråga 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  s. 93  
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Enkätfråga 6. 

Elevenkät – Jag är intresserad av att jobba med textilslöjd. 
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Diagram 6. Visar resultatet på enkätfråga 6. 

 

Enkätfråga 5 och 6 får gemensamma kommentarer.  

 

Eleverna har ett större intresse av att arbeta med textilslöjd än att arbeta i trä- och metallslöjd. 

På svarsalternativet Stämmer mycket bra har 35 % flickor och 14 % pojkar svarat att de är 

intresserade av textilslöjd, medan det bara är 4 % flickor och 11 % pojkar som är intresserade 

av trä- och metallslöjd. 38 % av flickorna och 27 % av pojkarna är inte intresserade eller 

något intresserade av att arbeta med trä- och metallslöjd. När det gäller textilslöjden så är 5 % 

av flickor och 28 % av pojkarna inte eller något intresserade av det.  

 

Om eleverna skulle få välja slöjdart, skulle det leda till mer motiverade elever? Hur skulle 

detta påverka antal grupper, gruppstorlek, tjänstefördelning och genusperspektiv? Om man 

tittar på enkätfråga 6 så kan man anta att textilslöjdsgrupperna skulle bli större om eleverna 

själva fick välja. 
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Enkätfråga 7. 

Elevenkät – Jag vill ha mer slöjd i skolan. 

Föräldraenkät – Jag tycker att mitt barn ska ha mer slöjd i skolan. 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att eleverna ska få mer slöjd i skolan. 
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Diagram 7. Visar resultatet på enkätfråga 7. 

 

I övriga kommentarer har flera elever velat ha mer slöjd i skolan. I diagrammet så är elevernas 

svar ganska jämnt fördelat på de olika svarsalternativen. Mest med 30 % är dock Stämmer 

mycket bra alternativet. Tillsammans med Stämmer bra (25 %) så blir det över hälften av 

eleverna som tycker att det ska vara mer slöjd i skolan.  Slöjdlärarna (77 % på Stämmer 

mycket bra) tycker att eleverna ska få mer slöjd. Medan lärarna till viss del tycker det. En 

majoritet av föräldrarna (58 %) tycker att eleverna ska ha något mer slöjd, medan 22 % tycker 

att det är bra som det är nu. Att eleverna, föräldrarna och lärarna är mer tveksamma än 

slöjdlärarna kan kanske bero på att de inte har så goda kunskaper om vilka målen är i slöjden, 

samt vad slöjdämnet skulle kunna tillföra eleverna i sitt arbete att tillgodogöra sig kunskaper i 

skolans olika ämnen. Se enkätfrågorna 11 och 12 om läroplanen och kursplanen. Vi undrar 

om mer kunskaper om ämnets mål och möjligheter skulle ändra på denna inställning och ge 

ämnet något mer tid åt eleverna i skolan.  
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Enkätfråga 8. 

Elevenkät – Det jag lär mej i slöjden är både praktiskt och teoretiskt. 

Föräldraenkät – Det mitt barn lär sej i slöjden är både praktiska och teoretiska kunskaper 

Lärare och slöjdlärare enkät – Är slöjd ett praktiskt och teoretiskt ämne.  

(Detta påstående skulle ha formulerats så här - Slöjd är ett praktiskt och teoretiskt ämne.) 
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Diagram 8. Visar resultatet på enkätfråga 8. 

 

Se kommentar enkätfråga 9. 
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Enkätfråga 9. 

Elevenkät – Det jag lär mej i slöjden är enbart praktiskt. 

Föräldraenkät – Det mitt barn lär sej i slöjden är enbart praktiska kunskaper. 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Är slöjd enbart ett praktiskt ämne. 

(Detta påstående skulle ha formulerats så här - Slöjd är enbart ett praktiskt ämne.) 
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Diagram 9. Visar resultatet på enkätfråga 9. 
 

Enkätfråga 8 och 9 får gemensamma kommentarer.  

 

Att i enkäten ställa både fråga 8 och 9 var kanske onödigt. Svaren bör ju ge liknande svar och 

det har det gjort. Vid sammanställningen av enkäten upplevde vi att enkätfråga 9 gav ett 

tydligare svar på hur man ser på de kunskaper som man lär sig i slöjden. Slöjden ses inte 

enbart som ett pratiskt ämne. Något som vi många gånger inte har upplevt, då det är slöjdens 

görande som uppmärksammas. Det är framför allt eleverna som ser ämnet som enbart 

praktiskt då de i enkätfråga 9 har svarat Stämmer bra till 27 % och Stämmer mycket bra till 13 

%. Annars är elevernas svar mer spridda över svarsalternativen. Kan spridningen bero på att 

eleverna är koncentrerade på det praktiska arbetet som de själva gör i slöjden. Se svaren på 

följdfrågan från elevenkäten under enkätfråga 1. Slöjdlärarna tycker att slöjden är både ett 

praktiskt och teoretiskt ämne. Det visas tydligt i båda enkätfrågornas svar. Även en majoritet 

av föräldrar och lärarna ser slöjden som både teoretiskt och praktiskt. Men här är det större 

spridning på de olika svarsalternativen.  
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Enkätfråga 10. 

Elevenkät – Jag tycker att det är viktigt att läraren går igenom målen som de olika ämnena 

har.  

Föräldraenkät, lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att det är viktigt att läraren går 

igenom ämnenas mål med eleverna.  
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Diagram 10. Visar resultatet på enkätfråga 10. 
 

Här har vi en mycket enad lärarkår som tycker att det är viktigt att i varje skolämne gå igenom 

målen med eleverna. De flesta föräldrar håller med om det. Majoriteten av eleverna tycker att 

det är viktigt att gå igenom målen, men en tredjedel tycker att det inte spelar någon roll. 
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Enkätfråga 11. 

Elevenkät – Jag vet vad jag ska lära mig i slöjden enligt kursplanen 

Föräldraenkät – Jag har från skolan fått information om vilka mål som finns i kursplanen för 

ämnet slöjd. 
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Diagram 11. Visar resultatet på enkätfråga 11. 
 

Det är tydligt att föräldrarna inte har fått vetskap om vilka mål som finns för ämnet slöjd. 

Eleverna har lite kännedom om målen i kursplanen. Detta trots att det står i Lpo 94 att skolan 

är skyldig att informera elever och föräldrar om detta.58 Detta visar på att skolan måste bli 

bättre på att informera föräldrarna och eleverna om vilka mål som finns i slöjden. Är det på 

liknande sätt i andra ämnen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 s.5 
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Enkätfråga 12. 

Elevenkät – Jag vet vilka mål som jag ska nå i ämnet slöjd. 

Föräldraenkät – Jag vet vilka mål som mitt barn ska nå i ämnet slöjd. 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag vet vilka mål som finns för ämnet slöjd 
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Diagram 12. Visar resultatet på enkätfråga 12. 
 

Att elever och föräldrar inte vet målen i slöjd, är ju inte så märkligt. De hade fått dålig eller 

ingen information om målen i slöjden. Vilket visas i enkätfråga 11. Övriga lärare har inte 

någon eller mycket lite kunskap om slöjdämnets mål. Slöjdlärarna har mycket bra kunskap 

om slöjdens mål. Däremot kan man fundera över hur bra slöjdlärarna är på att förmedla och 

visa målen till eleverna, föräldrarna och andra lärare. Att förmedla målen är något som behövs 

om ämnet ska få en bättre status. 
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Enkätfråga 13. 

Elevenkät – Jag tycker att det jag gör i slöjden stämmer överens med det som står i 

kursplanen.  

Föräldraenkät – Jag tycker att det mitt barn gör i slöjden stämmer överens med målen som 

finns i kursplanen. 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att det eleverna gör i slöjden stämmer överens 

med målen som finns i kursplanen. 
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Diagram 13. Visar resultatet på enkätfråga 13. 
 

Slöjdlärarna tycker att det eleverna gör i slöjden stämmer med det som står i kursplanen. 

Detta kan de se eftersom de har stor kännedom om kursplanens mål. Se enkätfråga 12. Den 

höga procent av föräldrar (32 %) och lärare (53 %) som ej har svarat på frågan är kopplad till 

att de inte har kunskaper om vilka mål som finns för slöjdämnet. Se enkätfråga 11 och 12. 

Detta har vi fått kommentarer om. Av de lärare som svarat tycker majoriteten att eleverna får 

arbeta efter målen. Från några lärare har vi fått kommentarer om att de litar på att slöjdlärarna 

arbetar utifrån ämnets mål. Föräldrarna som svarat tycker inte att det eleverna gör i slöjden 

stämmer med målen, men med tanke på föräldrarnas dåliga kännedom om målen så kan man 

undra om tolkningen är rätt? 57 % av eleverna tycker inte att de får arbeta efter kursplanens 

mål, 6 % har inte svarat på frågan. Resten av eleverna tycker att de får arbeta efter målen. 
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Enkätfråga 14. 

Elevenkät – Jag bestämmer själv vad jag ska göra i slöjden. 

Föräldraenkät – Jag tycker att mitt barn själv ska få välja vad de ska göra i slöjden 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att eleverna själva ska få välja vad de ska göra 

i slöjden. 
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Diagram 14. Visar resultatet på enkätfråga 14. 

 

Föräldrar och lärare tycker att eleverna ska ha visst inflytande över valen på sina arbeten i 

slöjden. Slöjdlärarna däremot tycker att eleverna själva ska kunna påverka sina val av arbeten. 

Slöjdlärarnas positiva bild till att låta eleverna själva välja idé beror troligtvis på 

slöjdprocessen och att eget engagemang leder till mer motiverade elever. Förmodligen sker 

elevens val inom vissa angivna ramar. Ramen blir större i takt med elevens utveckling och 

ålder. Trots att slöjdlärarna tycker att eleverna ska ha ett stort inflytande på vad de ska göra så 

anser hälften av eleverna att deras inflytande är litet. Ändå kan vi se i enkätfråga 1 att 

eleverna tycker att slöjd är ett roligt ämne.  
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Enkätfråga 15. 

Elevenkät – Läraren bestämmer vad jag ska göra i slöjden.  
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Diagram 15. Visar resultatet på enkätfråga 15.  
 

Denna fråga visar ändå att eleverna har ganska stort inflytande på sitt arbete i slöjden. 41 % 

av flickorna och 33 % av pojkarna tycker att de får vara med att bestämma vad de ska göra.   

7 % av eleverna tycker att det Stämmer mycket bra att läraren bestämmer, det är endast pojkar 

som svarat så.  

 

 

Enkätfråga 16. 

Elevenkät – Jag och läraren bestämmer tillsammans, vad jag ska göra i slöjden. 
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Diagram 16. Visar resultatet på enkätfråga 16. 
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25 % av eleverna tycker inte alls att lärare och elever bestämmer tillsammans. Av dessa är det 

övervägande pojkar (18 %) som tycker så. På Stämmer något är procentsatsen lika mellan 

pojkar (16 %) och flickor (16 %). Det är 33 % av eleverna som tycker att det stämmer bra, av 

dessa är det två tredjedelar flickor. På Stämmer mycket bra är det endast 10 % som svarat, 

lika många pojkar som flickor. 

 

Av svaren från eleverna i enkätfråga 14 och 15 kan vi se att det varken är elever eller lärare 

som enskilt bestämmer vad som ska göras i slöjden. Svaren i fråga 16 antyder att de 

tillsammans bestämmer vad som eleverna ska göra.  

 

 

Enkätfråga 17. 

Elevenkät – Jag gör en ide beskrivning och en planering till mitt slöjdarbete. 
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Diagram 17. Visar resultatet på enkätfråga 17.  

 

Se kommentar enkätfråga 19. 
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Enkätfråga 18. 

Elevenkät – Jag gör en dokumentation till mina slöjdarbeten. 
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Diagram 18. Visar resultatet på enkätfråga 18. 
 

Se kommentar enkätfråga 19. 

 

 

Enkätfråga 19. 

Elevenkät – Jag utvärderar mina slöjdarbeten. 
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Diagram 19. Visar resultatet på enkätfråga 19. 
 

Enkätfråga 17, 18 och 19 får gemensamma kommentarer.  
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Enkätfrågorna 17,18 och 19 belyser slöjdprocessen och därför har vi valt att kommentera 

dessa tillsammans. 

 

Någon form av idébeskrivning görs av de flesta eleverna. Flickorna gör det i större 

utsträckning än pojkarna. Dokumentation och utvärdering görs i mindre omfattning. Flickorna 

gör detta i större omfattning än pojkarna. Som slöjdlärare gäller det nog att finna rutiner för 

att få eleverna att göra detta.  

 

 

Enkätfråga 20. 

Elevenkät – Jag tycker att det är viktigt att jag får skriva om det jag gör och det som jag lär 

mej i slöjden. 

Föräldraenkät – Jag tycker att det är viktigt att mitt barn får göra en dokumentation över sitt 

slöjdarbete. 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att det är viktigt att eleverna får göra en 

dokumentation över sitt slöjdarbete. 
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Diagram 20. Visar resultatet på enkätfråga 20. 
 

Eleverna (42 % Stämmer inte alls) tycker inte att det är viktigt att skriva och dokumentera om 

det som de gör i slöjden. Vad kan detta bero på? Medan lärare (47 % Stämmer mycket bra) 

och slöjdlärare (70 % Stämmer mycket bra) tycker att det är viktigt. Föräldrarna har svarat 

med 75 % på svarsalternativen Stämmer något och Stämmer bra, så de ser nog också helst att 

eleverna dokumenterar sitt arbete i slöjden.  
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Enkätfråga 21. 

Elevenkät – Jag känner mig stolt och nöjd över det jag gör i slöjden. 
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Diagram 21. Visar resultatet på enkätfråga 21. 

 

De flesta eleverna känner sig stolta och nöjda med vad de gör i slöjden. Det är ungefär lika 

mellan pojkar och flickor.  

 

 

Enkätfråga 22. 

Elevenkät – Det jag gör i slöjden bidrar till att jag får ett bättre självförtroende. 

Föräldraenkät – Slöjden ökar mitt barn självförtroende.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Det eleverna gör i slöjden ökar deras självförtroende.  
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Diagram 22. Visar resultatet på enkätfråga 22. 
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Föräldrar, lärare och slöjdlärare anser att slöjden bidrar till att öka elevens själförtroende. 

Elevens svar på frågan är ganska lika spridd över svarsalternativen. Ungefär hälften av 

eleverna (52 %) tycker att slöjden ger dem ett bättre självförtroende medan den andra halvan  

(48 %) inte tycker det.  

 

 

Enkätfråga 23. 

Elevenkät – Det jag gör i slöjden bidrar till att jag blir bättre på att lösa problem. 

Föräldraenkät – Slöjden bidrar till att mitt barn blir bättre på att lösa problem.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Slöjden bidrar till att eleverna blir bättre på att lösa 

problem.  
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Diagram 23. Visar resultatet på enkätfråga 23. 
 

Elevens svar på frågan är ganska lika spridd över de olika svarsalternativen. Något mer än 

hälften av eleverna (58 %) tycker inte att slöjden gör dem till bättre problemlösare, medan  

42 % tror det. Föräldrar, lärare och slöjdlärare kan se att barnen/eleverna blir bättre på att lösa 

problem genom att ha slöjd. Är det för att de tror det eller för att de har märkt det på 

barnen/eleverna? 
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Enkätfråga 24. 

Elevenkät – Jag har fått användning av det som jag tillverkar i slöjden. 
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Diagram 24. Visar resultatet på enkätfråga 24. 
 

Det flesta elever tycker att de får användning av de produkter som de har tillverkat i slöjden. 

Detta tror vi beror på att eleverna har inflytande över vilka produkter som de faktiskt gör. 

Skillnaden är inte så stor mellan pojkar och flickor. Flickorna har möjligen något större 

användning för sina produkter. 
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Enkätfråga 25. 

Elevenkät – Jag har lärt mig något i slöjden som jag har haft nytta av i skolans andra ämnen. 

Föräldraenkät – De mitt barn lär sig i slöjden har de nytta av i andra skolämnen.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – De eleverna lär sig i slöjden har de nytta av i andra 

skolämnen. 
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Diagram 25. Visar resultatet på enkätfråga 25. 
 

Eleverna (33 % på Stämmer inte alls och 37 % på Stämmer något) ser ingen eller möjligen lite 

koppling mellan den kunskap som de får i slöjden och i andra ämnen. Det tror vi kan bero på 

att flertalet elever ser slöjden som ett ämne där man arbetar mycket praktiskt. 55 % av 

föräldrarna tycker att deras barn har nytta av det de lärt sig i slöjden i andra skolämnen. 

Medans 40 % inte ser den kopplingen. Övervägande delen av lärare (81 %) och slöjdlärare 

(92 %) ser att eleverna har nytta av den kunskap som de får i slöjden i andra skolämnen. 
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Enkätfråga 26. 

Elevenkät – Jag har lärt mig något i slöjden som jag har haft nytta av på min fritid. 

Föräldraenkät – Jag ser att det mitt barn lär sig i slöjden har de nytta av på sin fritid.  
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Diagram 26. Visar resultatet på enkätfråga 26. 

 

Elevernas svar på frågan är ganska jämt spridda över svarsalternativen. Hälften av eleverna 

ser ingen eller möjligen liten koppling till kunskaperna som de får i slöjden. Andra hälften av 

eleverna kan se att de har bra eller mycket bra nytta av kunskaperna från slöjdämnet. 

Majoriteten av föräldrarna (80 %) ser att deras barn har nytta av kunskaperna som de får i 

slöjden på sin fritid. Två föräldrar ser ingen koppling mellan slöjdkunskaperna och barnens 

fritid. En förälder har inte svarat på frågan. 
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Enkätfråga 27. 

Elevenkät – Jag lär mig något i slöjden som jag kommer att ha användning av i framtiden. 
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Diagram 27. Visar resultatet på enkätfråga 27. 
 

Eleverna (68 %) ser att de kommer att ha bra eller mycket bra nytta av slöjdkunskaperna i 

framtiden. 20 % ser någon nytta och övriga ingen alls. Fördelningen mellan pojkar och flickor 

är ganska jämnt, men fler pojkar tycker att det inte stämmer alls och fler flickor tycker att det 

stämmer mycket bra.  

 

– Jag tycker att det är bra att lära sig att använda t.ex. Symaskinen, för jag vet hur 

mycket min mamma använder den nu! (svar av flicka i elevenkäten Fråga: Vad 

tycker du är det bästa med ämnet slöjd?) 
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Enkätfråga 28. 

Elevenkät – Jag tar ansvar för mitt slöjdarbete så att det blir färdigt. 

Föräldraenkät – Jag tycker att det är mitt barn som ska ansvara för att deras slöjdarbeten ska 

blir klara.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Tycker du att det är elevernas ansvar att deras 

slöjdarbeten blir klara. (Detta påstående skulle ha formulerats så här – Jag tycker att det är 

elevernas ansvar att deras slöjdarbeten blir klara.) 
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Diagram 28. Visar resultatet på enkätfråga 28. 
 

Elever, lärare och slöjdlärare anser att elevernas har ett stort ansvar att deras arbeten i slöjden 

ska bli klara. Det skiljer sig något från vad föräldrarna tycker. Föräldrarna anser att eleverna 

ska ha ett ganska stort ansvar för att arbetet i slöjden ska bli färdigt.   
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Enkätfråga 29. 

Elevenkät – Jag vill ha ett samarbete mellan slöjden och andra ämnen i skolan. 

Föräldraenkät – Jag ser som förälder att det skulle vara bra med ett samarbete mellan slöjden 

och andra ämnen i skolan.  

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag vill ha ett samarbete mellan slöjden och andra ämnen 

i skolan. 
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Diagram 29. Visar resultatet på enkätfråga 29. 
 

Eleverna vill inte ha samarbete eller väldigt lite samarbetet med andra skolämnen. Endast 5 % 

tycker att det ska vara ett stort samarbete med andra ämnen. Föräldrarna är mera positiva till 

samarbete. De har under övriga kommentarer påpekat just detta att de gärna ser samarbete 

mellan slöjden och övriga skolämnen. Lärare och slöjdlärare ser gärna ett samarbete mellan 

slöjden och andra ämnen. Vilja finns, men det finns svårigheter med hur det ska organiseras 

och vem som ska ta initiativ till det. Se vidare i följfrågan nedan. 

 

Fråga från lärarenkät och slöjdlärarenkät - Hur skulle ett samarbete mellan slöjden och 

andra ämnen kunna se ut? 

Lärarna har svarat: Lärarna ser att slöjden skulle kunna samarbeta med flera ämnen. Det 

flesta tycker att man skulle kunna arbeta i form av teman, då gärna större teman som sträcker 

sig över hela skolan och/eller över en längre tidsperiod. Flera lärare ser att man på svenskan 

skulle kunna göra en dokumentation eller beskrivningar till sina slöjdalster. Det är även 

många lärare som ser en möjlighet till att eleverna skulle kunna tillverka saker eller 

undervisningsmaterial på slöjden som de sedan har användning av i andra ämnen. Man ser 

även att det skulle vara bra att kunna använda slöjden för att få in flera olika inlärningsstilar i 
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de olika ämnena. Lärarna tycker att slöjden ska vara det som tillför det praktiska till de 

teoretiska ämnena. Bild nämns flera gånger som ett bra ämne att samarbeta med.   

 

– Gemensam temaplanering för något större tema inom en årskurs eller hel skolan. 

(lärare)  

– Historia, samhällskunskap, religion, geografi – Slöjd textilier, stilar, kläder från 

olika tids epoker, olika geografiska områden, olika kulturer – temaarbeten. (lärare)  

– T.ex. Historia, göra gamla spel, leksaker osv. Pröva handarbete mm. från andra 

kulturer, sameslöjd osv. (lärare) 

 

Slöjdlärarna har svarat: Slöjdlärarna ser en möjlighet till att samarbeta främst i form av 

olika teman. Man kan arbeta med t.ex. praktisk matematik och linjalträning. Samarbeta med 

ämnet bild är också ett förslag, där eleverna kan färgsätta de saker de gör i slöjden. Förslag 

har även kommit om att använda beskrivningar på andra språk eller göra dokumentationer på 

t.ex. engelska. Arbeta i projekt som sträcker sig över flera ämnen ses också som en möjlighet.  

 

– För mig finns det flera sätt att jobba ämnes integrerat t.ex. genom teman, genom att 

göra alla ämnen levande i klassrummet, lösa matematiska problem, beskrivningar på 

andra språk. Reflektioner och analyser på engelskan etc. (slöjdlärare)  

– Temaarbeten, projekt. (slöjdlärare)  
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Enkätfråga 30. 

Lärarenkät – Jag ser som lärare några gemensamma mål i slöjden och i andra ämnen.  

Slöjdlärarenkät – Jag ser som slöjdlärare några gemensamma mål i slöjden och i andra 

ämnen. 
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Diagram 30. Visar resultatet på enkätfråga 30. 
 

Flera lärare (9 st) har inte svarat på frågan, då de inte vet målen för ämnet slöjd, se svaren vid 

enkätfråga 12. De flesta lärare (63 %) som svarat ser gemensamma mål. Slöjdlärarna kan se 

gemensamma mål mellan slöjden och andra skolämnen. Deras svar finns under stämmer bra 

(54 %) och stämmer mycket bra (38 %). En slöjdlärare har inte svarat på frågan.  
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Enkätfråga 31.  

Föräldraenkät – Jag tycker att det är bra att mitt barn får ha slöjd i skolan. 

Lärarenkät och slöjdlärarenkät – Jag tycker att det är bra att eleverna får ha slöjd.  
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Diagram 31. Visar resultatet på enkätfråga 31. 
 

Föräldrar, lärare och slöjdlärare tycker att det är bra att deras barn/elever får ha slöjd i skolan. 

På svarsalternativet Stämmer mycket bra har hela 68 % av föräldrarna, 94 % av lärarna och 85 

% av slöjdlärarna svarat. Två föräldrar har svarat på Stämmer något och en lärare har inte 

svarat på frågan.  

 

 

Övriga frågor  

Fråga från elevenkäten – Finns det något du skulle vilja ändra på i slöjden? 

Eleverna har svarat: De flesta kommentarer vi fått här handlar om att få mera slöjd i skolan 

eller att välja slöjdart. Sedan är det många nej och vet inte. Många elever verka vara nöjda 

med slöjden som den är.  

 

– Mer slöjd i skolan. (flicka) 

– Att man fick välja slöjd! (flicka) 

– Mer eget arbete. (pojke) 

– Kanske lite vassare verktyg. (pojke) 

– Inte hålla på med så farliga maskiner. (flicka)  
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Fråga från föräldraenkät – Vilken användning har du haft av slöjden: 

Föräldrarna har svarat: De flesta föräldrarna har lärt sig otroligt mycket av slöjden. Vi har 

fått många kommentarer, de flesta av kommentarerna handlar om det praktiska man lärt sig 

t.ex. att sy i en knapp eller att snickra en hylla. Men det finns även de som ser att de lärt sig att 

hantera och lösa problem. De har även lärt sig att läsa en beskrivning och sedan arbetat utifrån 

den och se resultatet av sitt arbete. Föräldrarna tar även upp att de lärt sig använda verktyg 

och maskiner. Arbetet med händerna kommer upp flera gånger. Att handarbeta är 

avkopplande och att man har blivit kreativ, händig och praktisk. 

 

– Man fick lära sig att lösa problem och tänka efter innan man gör något. (förälder)  

– Hantera en symaskin är väl snudd på en mänsklig rättighet?! (förälder)  

– Att t.ex. läsa en beskrivning och sedan tillverka något enligt den (förälder)  

– Lärt mig använda verktyg och maskiner och skaparglädje. (förälder)  

 

 

Elevenkät – Övriga kommentarer. 

Även här är det övervägande kommentarer om mer tid för slöjd, och att ha möjlighet att kunna 

välja slöjdart. Få möjlighet att komma till slöjden när man vill eller att det skulle finnas 

möjlighet till extralektioner i slöjd för dem som är intresserade. Att slöjden är mycket rolig 

och bra. 

 

 

Föräldraenkät – Övriga kommentarer. 

Föräldrarna har gett följande kommentarer: Föräldrarna tycker att slöjdämnet är ett ämne 

som ska finnas kvar i skolan. Vissa av föräldrarna anser att slöjden behöver förnyas, för att 

det barnen gör i dag är samma saker som de själva gjorde när de var små. Medan andra ser 

barnens glädje och stolthet över vad de gjort. Föräldrarna tycker att det är viktigt att läraren 

gör undervisningen intressant och stimulerande, så att eleverna kan se vilken praktisk nytta 

ämnet ska ge. En del av föräldrarna har påpekat att eleverna måste få hjälp när de behöver, för 

att inte tappa intresset. Vissa föräldrar tycker att eleverna ska få välja slöjdart medan andra 

tycker att det är bra att de tvingas ha båda. Vi har även fått kommentarer om att slöjden är ett 

ämne i läroplanen och inte uppdelat i textil-, trä- och metallslöjd. Några föräldrar anser att det 

är något som behöver bli tydligare i skolan. Flera föräldrar vill att vi delger dem slöjdens mål. 
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Slöjden ses som en kontrast till de övriga ämnena. Föräldrarna ser gärna att slöjden 

samarbetar med fler ämnen.  

 

– Slöjd = lika viktigt som andra ämnen. (förälder) 

 

 

Lärarenkät - Övriga kommentarer. 

Lärarna har gett följande kommentarer: Det har inte kommit in så många övriga 

kommentarer från lärarna men de handlar om att eleverna ska få ha båda slöjdarterna och att 

valmöjligheten kan komma in under senare år. De kan tänka sig ett samarbete mellan slöjden 

och andra ämnen, men har svårt att se vart tiden till ett sådant skulle finnas. En lärare tycker 

att det är skönt att se att slöjden har förändrats sen hon/han gick i skolan. Det har även 

kommit in kommentarer på att slöjden är viktig. 

 

– Slöjd är jätte viktigt. (lärare) 

– Kul att se en stor utveckling av ämnet sen man själv var elev. (lärare) 

– Att ha båda typerna av slöjd är väsentligt. Valmöjligheten i högre årskurser. Olika 

förmågor tränas. (lärare) 

 

 

Slöjdlärarenkäten - Övriga kommentarer. 

Slöjdlärarna har gett följande kommentarer: Här har vi bara fått in två kommentarer. De 

handlar om att eleverna ska ha båda slöjdarterna under de lägre åren och ha valmöjligheter i 

högre åldrar från år 7. Den andra handlar om att ha lagom stora grupper för att kunna arbeta 

seriöst.  

 

– Eleverna bör ha både trä och textilslöjd på låg och mellanstadiet. Men få välja efter 

intresse på högstadiet. (slöjdlärare) 

– Det viktigaste för att kunna arbeta seriöst är att gruppstorleken är 12-15 elever. 

(slöjdlärare) 
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Analys av enkätundersökningens resultatet 

I resultatsammanställningen av enkäterna kunde vi se att kännedomen om slöjdens mål är 

bristfällig hos de flesta av undersökningsgrupperna. Det var endast slöjdlärarna som hade god 

kännedom om det. För slöjdens del är det viktigt att målen blir kända i skolan, så att elever, 

föräldrar och lärare ser och förstår vad det är som ämnet ska förmedla och vilken uppgift 

ämnet har. Detta är själva grunden till att slöjden även finns med i den framtida skolan, men 

även för att slöjden ska behålla sin status.  

 

I vår enkätundersökning ville vi ta reda på om elever, föräldrar, lärare och slöjdlärare ansåg 

att ämnet var viktigt och om de såg någon nytta med ämnet slöjd. De som svarat på vår 

enkätundersökning ser slöjden som ett viktigt ämne i skolan. De ser även nytta med ämnet. 

Denna nytta är av lite skiftande slag. Något som är gemensamt för alla grupperna är synen på 

elevernas praktiska arbete och att slöjden ger de teoretiska studierna ett avbrott. Enligt Peter 

Hasselskogs och Marléne Johanssons tolkning av NU 03 finns en positiv bild av slöjden, där 

eleverna tycker att slöjden är skolans roligaste ämne. Men eleverna har svårt att se nyttan av 

ämnet. Föräldrarna rangordnar ämnet lägst i viktighet för elevernas utveckling och lärande.59 

Om vi jämför vår undersökning med NU 03 så får vi inte liknande svar när det gäller ämnets 

viktighet. Men vi tror att det kan beror på vilket sätt frågan är formulerad, samt i vilket 

sammanhang den är ställd. Att eleverna ser ämnet som roligt är något som vi också har fått 

fram i vår undersökning. Se svaren i enkätfråga 1. 

 

I kursplanens beskrivning av ämnet slöjd, framgår det att arbetet till stor del ska byggas på 

slöjdprocessen – från idé till färdig produkt, samt dokumentation och reflektion. Detta arbete 

ska leda till att eleverna lär sig och får kännedom om en mängd olika saker. Slöjdens arbete 

ska hjälpa eleverna att utveckla sin kreativitet och sin förmåga att kommunicera. Den skall 

stärka elevernas tro på sig själva och även deras förmåga att lösa problem. Att slöjden 

innehåller denna typ av arbete är vi ganska säkra på, men hur många av eleverna gör 

idébeskrivningar och dokumentationer? I enkätundersökningen ser vi att eleverna verkar göra 

någon form av idébeskrivningar och dokumentation. Det vore önskvärt om de arbetade mer 

                                                 
59 Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat eller invecklat". 
I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar, Stock-
holm: Skolverket. s. 227 
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med slöjdprocessen. Kanske är det ett bra tillfälle till att samarbeta med andra ämnen t.ex. 

svenskan.  

 

Eleverna tycker inte att det är viktigt med en dokumentation av slöjdarbetet, medan lärarna 

tycker det. Varför är det så? Behöver slöjdlärarna bli tydligare med målen, för att eleverna ska 

veta och förstår vad arbetet ska leda till? Arbete med dokumentation och utvärdering upplevs 

av många elever som tidskrävande och de ser ingen nytta med det. Det gäller att vara tydlig 

och ge förklaringar, för att få eleverna att förstå.  

 

Eleverna tycker att det som är det bästa med slöjden är att få göra ”saker” av olika slag. Detta 

är också något som vi varje dag möter i slöjdsalarna. Eleverna har mycket energi att vilja 

tillverka själva, helst efter egen tanke eller idé. För dessa elever är slöjdtiden för kort. De 

hinner inte med det de vill göra. Vi har sett i elevernas kommentarer att det är ganska många 

som vill ha mera tid till slöjden. Även i svaren på enkätfråga 7, framgår det att något mer än 

hälften av eleverna inte skulle misstycka om det blev mer tid för slöjd. Vi anser att det är 

något som skolan bör ta fasta på. Lyfta ämnet slöjd och fundera på hur det kan utveckla 

elevernas kunskaper, erfarenheter och färdigheter.  

 

Enkäten har också visat att föräldrar, lärare och slöjdlärare tycker att det är bra att slöjden 

finns som ämne i skolan och att de är glada över att eleverna får ha det. Detta tolkar vi som att 

slöjden är ett ämne som bör finnas kvar i skolan.  
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Diskussion  
Målet med detta arbete var att ge klarhet i hur olika grupper ser på varför vi har ämnet slöjd i 

skolan. Att slöjden många gånger uppfattas som ett anonymt ämne tror vi beror på att många 

inte vet anledningen till varför vi har slöjd i skolan. Ämnets syfte kan man inte tydligt se, utan 

det krävs kunskaper om vad som står i skolans nu gällande styrdokument. Många gånger 

bygger man sin uppfattning på redan förutfattade meningar, tidigare upplevelser och 

erfarenheter.  

 

Det är förmodligen ganska vanligt att vuxna människor tänker på skolan, med bilden av 

den egna eller möjligen barnens skolgång för ögonen. På så sätt vidmakthålles en 

föråldrad bild av både slöjd och andra skolämnen hos personer som inte dagligen är 

direkt berörda av skolverksamhet. Den moderna tillämpningen av slöjdämnets innehåll 

kan riskera att överskuggas av historiens vingslag.60

 

Kännedomen om styrdokumenten hos slöjdlärarna är bra. Det visar tydligt svaren på 

enkätfråga 12 i vår undersökning. Men varför är då kännedomen om detta så dålig hos elever, 

föräldrar och lärare. Är slöjdlärarna dåliga på att förmedla slöjdens mål vidare till övriga 

berörda grupper? Vad kan det egentligen bero på? Kan det ha att göra med att de flesta 

slöjdlärare är ettämneslärare och undervisar ofta på flera skolor? Detta kan leda till att 

kontakten med övriga lärare blir bristfällig. Varje slöjdlärare har även många elevgrupper med 

många elevkontakter under en vecka. Vilket leder till att tiden för kontakter med elever och 

föräldrar är begränsad. Vi har också funderat på, om det kan vara så att slöjdlärarna kanske 

tror att de förmedlar styrdokumentens innehåll till de berörda grupperna, men att det inte 

uppfattas eller förstås av elever, föräldrar och i viss mån även lärarna. Det gäller att 

omformulera språket i styrdokumenten, för att på så sätt göra målen så tydliga som möjligt för 

alla berörda. Slöjdlärarna har en uppgift att till andra förmedla målen som finns för slöjden, 

men även hur de planerar och genomför slöjdundervisningen. Av svaren på enkätfråga 10, får 

vi fram att slöjdlärarna tycker det är viktigt att gå igenom ämnets mål med eleverna. 

 

 

Av enkätsvaren kan vi se att ämnet ses som ett roligt och viktigt ämne. Då främst för de 

praktiska kunskaperna som ämnet ger. Det ger eleverna möjligheter att arbeta med sina 
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händer och själva få tillverka egna produkter. Av de svar som vi fått i enkätundersökningens 

följdfrågor, så upplever vi att de olika undersökningsgrupperna ser just detta som slöjdens 

främsta uppgift. Kajsa Borg skriver ”Kanske är det föremålet som är slöjdämnets speciella 

kännetecken”.61 Vad är det som gör att människan vill arbeta, skapa och tillverka saker själva, 

när vi har ett samhälle där vi kan köpa det som vi behöver? Vilket behov fyller detta? Vår 

uppfattning är att vi människor har ett behov av att använda kroppen i samspel med hjärnan. 

Det ger oss upplevelser, skapar erfarenheter och väcker känslor. Helt klart ger slöjden 

”märken” hos elever, som sitter kvar genom hela livet. Det ser vi i vår undersökning. Främst 

från föräldrarnas svar på frågan ”Vilken användning har du haft av slöjden?”, men även i vad 

de tycker att nyttan med slöjden är för eleverna. Kajsa Borgs undersökning är också ett bevis 

för detta. De hon intervjuat hade tydliga minnen av vad de gjorde i slöjden, men också hur de 

upplevde läraren och miljön i slöjdsalen. Deras slöjdarbeten väckte känslor och kunskaperna 

fastnade i kroppen. Även om upplevelserna var både positiva och negativa, så hade det 

påverkat dem på något sätt. Det gav intryck, uttryck och avtryck hos dem som haft slöjd. 

 

Under de följande två rubrikerna diskuterar vi utifrån våra frågeställningar som vi har i detta 

arbete. 

Målen för ämnet slöjd 
Något som vi tycker är intressant är att det finns en koppling mellan innehållet i de olika 

kursplanetexterna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94. Kajsa Borg sammanfattar det i dessa fyra 

punkter.  

 

– Att eleven skall utveckla sin förmåga till skapande verksamhet i textil, trä eller metall 

– Att eleven genom arbetet skall utveckla kunskap om metoder (hantverkstekniker), 

redskap och verktyg 

– Att eleven skall utveckla känsla för färg, och form och estetiska värden 

– Att eleven skall få kunskap om materialen och förståelse för ekonomiska värden62 

 

I dessa olika läroplaner har beskrivningen av vad ämnet ska innehålla och vad eleverna ska 

göra förändrats mycket. ”Grundskolans tre första läroplaner beskriver vad eleven skall göra i 

                                                                                                                                                         
60 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck s. 14 
61 Ibid. s. 84 
62 Ibid. s. 125 Hämtat ur Borg, Kajsa (1995) Slöjdämnet i förändring Kap. 9. bil. 1. 
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slöjdarbetet, vilket skiljer sig från den nuvarande läroplanen som är målstyrd och då beskriver 

vad eleverna skall uppnå”.63 Lpo 94 har haft det svårt att förändra synen på slöjdens innehåll, 

eftersom de äldre kursplanernas påverkan är mycket tydlig. ”Den moderna tillämpningen av 

slöjdämnets innehåll kan riskera att överskuggas av historiens vingslag”.64

 
 
När man vill studera ett skolämne, som vi har gjort i detta arbete, så är styrdokumenten en 

viktig källa till information. Texterna i Lpo 94 är allmängiltiga för hela skolan och är inte 

speciellt inriktade på slöjden. Först efter att ha läst kursplanen kan man förstå vilka mål som 

gäller för slöjdämnet. Syftet med ämnet slöjd har vi svårt att med enkla ord förklara, så att 

t.ex. eleverna kan förstå innebörden. Det står mycket i kursplanen som inte blir känt för 

eleverna i slöjdens undervisning. Eleverna vet inte vad det är deras arbete ska leda fram till i 

form av kunskaper och erfarenheter. De tror att slöjden är till för att producera produkter. Men 

i kursplanen står det att syftet med ämnet är att öva upp elevens skapande, manuella och 

kommunikativa förmåga. Eleverna ska utveckla kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, 

självständighet och förmågan att lösa problem. Den skall också ge medvetenhet om estetiska 

värden, samt bedöma formgivning och funktion. Slöjden ska ge kunskaper om miljö-, 

säkerhetsfrågor, samt skapa medvetenhet om resurshushållning. Eleverna ska få kännedom 

om slöjdtraditioner och olika kulturers hantverkstraditioner. Arbetet i slöjden ska även ge 

förståelse för att slöjdarbetet kräver planering och medvetna val, där olika faktorer som 

funktion, hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse.65  

 

Vi tolkar det som att slöjden ska ge eleverna tillfälle att öva tekniker och skaffa sig kunskaper 

om möjliga arbetssätt för eget skapande. Ämnet ska ge möjlighet att arbeta med händer och 

hjärna i ett samspel. Men även ge medvetenhet om vad som ger produkten sitt utseende och 

elevens eget lärande. Arbetssättet som används är slöjdprocessen – från idé till färdig produkt 

och dokumentation om arbetssättet.  

 

En av våra frågeställningar var: Uppfylls målen som finns i Lpo 94 och i kursplanen för ämnet 

slöjd, i skolans slöjdundervisning? I vår undersökning ser vi att slöjdlärarna anser att slöjdens 

mål uppnås i slöjdämnets undervisning, medans elever, föräldrar och lärare inte ser det. Kan 

                                                                                                                                                         
 
63 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck s. 126 
64 Ibid. s. 14 
65 Skolverket (2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000  Sammanfattning från s.91 
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det ha att göra med deras brist på kunskap om målen för slöjd? I NU 03 anser man att slöjden 

har hög måluppfyllelse. Detta kan stämma bra, trots att inte alla ser det. För att öka förståelsen 

och kunskaperna om slöjdämnet måste vi tydliggöra målen. För att lyckas med det så behöver 

man göra klart för sig vad som är det viktigaste och hur arbetssättet kan utformas så att det ger 

eleverna de kunskaper som finns i styrdokumenten. Det är bra om slöjdlärarna själva bli 

medvetna om slöjdens grunder och alltmer diskutera slöjdens möjligheter. Först då är det 

möjligt att på ett bra sätt förmedla det till andra. 

 

Nyttan med ämnet slöjd  

I fyra av våra frågeställningar vände vi oss till elever, föräldrar, lärare och slöjdlärare. Vi ville 

ha svar på vilken nytta elever och föräldrar ser med ämnet slöjd, vad lärare och slöjdlärare 

anser/tycker om ämnet.  

 

Det vi har fått veta är att alla de olika grupperna ser slöjdens praktiska arbete som det 

viktigaste för ämnet. Slöjden ses som olikt de övriga skolämnena. Ett något friare ämne där 

den egna tanken får större spelrum än i övriga ämnen. Något som framkommit är att ämnet 

ses av undersökningsgrupperna som ett avbrott i skolans teoretiska studier. Detta ser även 

Kajsa Borg. ”Slöjdundervisning och slöjdarbete upplevs vara en välbehövlig kontrast till 

skolans övriga arbete”.66 Detta trots att föräldrarna i NU 03 placerade ämnet sist i betydelse 

för deras barns lärande och utveckling. Är det för elevernas avkoppling och nöje som ämnet 

finns i skolan och ses som viktigt? Detta tycker vi visar att slöjden måste strida för sin plats 

och att slöjdkunskaperna ses som mindre betydelsefulla för det som eleverna ska lära sig i 

skolan. För slöjdämnet skull behövs det debatter om slöjdutbildningens innehåll och 

utförande, samt om slöjdens plats och utformning i skolan. Det framkommer i Kajsa Borgs 

bok att ”lärarna hade en känsla av att slöjämnet behövde en god marknadsföring för att kunna 

hävda sin plats i skolan”.67 Det är något som vi håller med om. För att lyfta ämnet är det 

nödvändigt att se slöjdens uppgifter i skolan och få stöd för det i styrdokumenten.  

 

 

Inom skolan finns tankegångar att slöjden ses som något för dem som inte klarar av att bli 

teoretiker. Andra handens kunskap. När man införde slöjden i skolan fick den ligga utanför 

                                                 
66 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck s. 93 
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den ordinarie skoldagen. Synen på det praktiska arbetet och vilket värde den praktiska 

kunskapen har kommer från Platons definitioner av vad som är värdefull och bra kunskap. 

   

Platon tänkte sig en tudelning mellan själ och kropp, mellan ande och materia. Den 

sanna kunskapen får vi genom själens och intellektets verksamhet. Kroppsliga 

verksamheter som idrott är gynnande, men de har inte någon betydelse för hur vi tänker 

och vilken kunskap vi har. De som arbetar med händerna och kroppen är lägre stående. 

Kroppsarbetets och handens arbete är lågt värderat. Det centrala för Platon är att man 

kan förklara vad man gör.68

 

Synen på kunskap har stor betydelse för hur man ser på slöjden. Praktiskt arbete är viktigt, 

men tydligen inte lika viktigt som teoretisk kunskap. Platons syn på kunskap, är att man 

kunna se och förklara det med ord. Detta har fortfarande stor genomslagskraft på det som vi 

graderar som fint och viktigt. För att kunna bidra med en förändring på detta i framtiden är det 

viktigt att vi blir medvetna om vad det är eleverna faktiskt lär sig i slöjdämnet. Lyfter fram de 

fyra definitioner av kunskap som ska genomsyra arbetet i skolan enligt Lpo 94. 

 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom 

fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och 

att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.69

 

Slöjdens arbete bygger på en process där eleven ska komma med en idé och genomföra den, 

genom att själv tillverka sin tänkta produkt. När arbetet är färdigt ska eleven fundera och 

tänka ut vad det är man lärt sig, konsekvenser av gjorda val, samt om produkten blev som 

man hade tänkt sig. Detta benämns som slöjdprocessen och är en viktig del i vad som står i 

kursplanen för slöjd. Slöjdens arbetssätt är unikt i skolan och detta är något som behöver 

belysas mer än det gör idag.70 Enligt elever, föräldrar och lärare är slöjdens största betydelse 

att få arbeta praktiskt och tillverka saker, att de får använda sina händer.  

                                                                                                                                                         
67 Ibid. s. 100 
68 Gustavsson, Bernt (2004) Kunskap i det praktiska s. 11 
69 Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 s. 6 
70 Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat eller invecklat". 
I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 Nuläge och framåtblickar, Stock-
holm: Skolverket. s. 227 
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Att få arbeta sig igenom en komplex process från allra första början till ett färdigt 

föremål bidrar till att eleverna upplever arbetet som meningsfullt. Hela processen är 

möjlig för barnen att ta del i och därmed förstå, ingenting sker utan barnens egen 

medverkan. Eleverna lär sig genom att arbeta själva, stöta på problem, finna lösningar 

och genom att få anvisningar eller råd, för att kunna gå vidare. Vid den slutliga 

värderingen, kan eleven själv uttala sig om resultatet i förhållande till den ursprungliga 

idén.71

 

Slöjdprocessen är tänkt att vara ett redskap för eleverna att bli medvetna om vad de har lärt 

sig under arbetet med sin produkt. Här kan även fel och brister bli något som gör att eleverna 

får ökade kunskaper om möjliga arbetssätt. Vilket kan leda till att eleverna kan öka sin tro på 

sig själv och deras sätt att lösa olika problem. I vår undersökning har vi sett att föräldrar, 

lärare och slöjdlärare tycker att slöjden har en sådan effekt på eleverna. Men eleverna själva 

kan inte se det lika tydligt.  

 

I vår enkätundersökning till eleverna hade vi med några frågor som gällde deras arbete med 

slöjdprocessen. Dessa enkätfrågor är 17 – 19. Vi frågade om de gjorde idébeskrivningar, 

dokumentationer och utvärderingar till sina slöjdarbeten. Av svaren kan vi se att det är mycket 

skiftande på hur eleverna gör detta. Allt från att de inte gör något av det, till att göra alla 

punkterna. Här tror vi att slöjdläraren och dennes rutiner har stor betydelse för vad och hur 

eleverna gör. Även motivationen, förståelse och kunskapen hos eleverna har stor påverkan. 

Lektionernas längd tror vi också spelar roll, då eleverna ibland känner sig stressade. De 

upplever att de inte hinner med det som de vill göra och tillverka på slöjden. Då är inte arbetet 

med idébeskrivningar, dokumentation och utvärdering särskilt intressant. Det visar svaren i 

enkätfråga 20. Där tycker eleverna att det inte är viktigt att få skriva om sina slöjdarbeten. Att 

skriva hör till andra ämnen som t.ex. svenska tycker de. Med den inställningen så förstår vi att 

det finns brister i elevernas användande av slöjdprocessen. Ur deras synvinkel är slöjdens 

viktigaste uppgift ämnets praktiska arbete, där de ska får möjlighet att tillverka sina produkter. 

 

 

                                                 
71 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck s. 109 
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Fördelar och brister med undersökningen 

Hur troligt är det att detta arbete ger en sann bild av slöjden i de skolor vi undersökt? Vi 

tycker att undersökningen har stor trovärdighet. Resultaten vi fått på några av enkätfrågorna 

stämmer bra överens med annan litteratur, som exempelvis Kajsa Borgs arbete Slöjdämnet, 

intryck – uttryck – avtryck och NU 03. Vi har till de olika deltagargrupperna varit noggranna 

med att dela ut gällande enkäter och genomfört undersökningen på ett likartat sätt med alla. 

Antalet personer vi haft med i undersökningen har varit tillfredställande bland elever, 

föräldrar och lärare. Det är möjligtvis några för få slöjdlärare för att få samma trovärdighet i 

enkätsvaren, som för de övriga grupperna. Ändå så stämmer svaren från slöjdlärarna väl 

överens med det som står i NU 03.  

 

Något i vår enkätundersökning som är både en fördel och nackdel, är antalet frågor som vi 

haft med. När vi skulle göra sammanställningen upptäckte vi att det var många frågor att 

sammanställa. Det visade sig ta en ansenlig plats i arbetet. Större än vi i förväg trodde. Det 

ledde till att vi funderade på hur vi skulle kunna minska det. Kunde vi ta bort några frågor och 

svar som inte var relevanta för undersökningen? Men det visade sig att från varje fråga kunde 

vi få material till att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. På några ställen gjorde vi 

gemensamma kommentarer till några frågor som gällde samma ämne. Möjligen skulle vi 

kunnat ta bort fråga 8 eller 9 då det räckt att ha med en av dessa frågor. Men detta med många 

frågor och svar är också bra, då vi utan intervjuer har kunnat få bra svar på många olika saker 

gällande vårat arbete. Vi har även på detta sätt kunnat nå ut till flera olika grupper och av det 

kunnat göra en jämförelse mellan dessa svar. 
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Slutord 
Enkäterna kan även ge svar och vägledning på andra frågor än de som vi haft i vårt syfte och i 

frågeställningarna. Det finns mycket mer att hämta ur enkäterna än det som vi belyst i vårt 

arbete. Vi tycker att man i framtiden kan undersöka elevernas tankar om slöjdprocessen eller 

vilka möjligheter det finns till att utveckla ett samarbete mellan slöjden och andra ämnen. Ett 

annat viktigt område är att hitta vägar för att höja det praktiska arbetets status.  

 

Vi har också fått en djupare förståelse för slöjdens historia och dess inverkan på dagens 

slöjdämne. Slöjdlärare måste bli bättre på att förmedla slöjdens kursplan till berörda parter 

och vi behöver arbeta vidare med synen på praktiskt arbete i skolan och samhället. 

 

För att avsluta vårt arbete och ge lite tankar för framtiden så vill vi citera Kajsa Borg. Det ger 

oss lust till att fortsätta arbeta för att slöjden ska få finnas kvar i skolan och att arbeta för att 

de praktiska kunskaperna ska få högre status än de har i dag. Hon avslutar sin bok 

Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck med: 

 

Genom historien har människan behövt använda sina händer till alla livsuppehållande 

funktioner, för att tillverka redskap och fordon, för att bereda och servera måltider, men 

också för att kläda och smycka sig, för rituella ändamål och i samband med sociala 

relationer. Kan det vara så att vi håller på att förlora en uttrycksförmåga om vi slutar 

”att arbeta med händerna”? Kan det vara så att slöjden svarar mot en del av ett 

grundläggande behov som finns hos varje människa, behovet av att uttrycka sig och 

kommunicera genom eget arbete? Kan det vara så att människan inte bara är en homo 

sapiens utan även en homo artefax, en människa som skapar med händerna.72   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck s. 193 

 66



 

Källförteckning 

Tryckta källor 
 

Berge, Britt-Marie (1992) Gå i lära till lärare. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå 

universitet 

 

Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck. Linköping: Filosofiska fakulteten, 

Linköpings universitet  

 

Gustavsson, Bernt (2004) Kunskap i det praktiska Lund: Studentlitteratur 

 

Sjögren, Jan (1991) Praktiskt i skolan. Linköping: Linköpings universitet  

 

Skolverket (2004) Allmänna råd och kommentarer – Likvärdig bedömning och betygsättning. 

Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (1994) Bildning och kunskap - Särtryck ur skola för bildning. Stockholm: Liber 

 

Skolverket.(2000) Grundskolan, Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket.(2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Sammanfattande 

huvudrapport. Stockholm: Fritzes 

 

Hasselskog, Peter, Johansson, Marléne (2005), "Slöjdämnet i framtiden – utvecklat, avvecklat 

eller invecklat". I Skolverket, Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 

Nuläge och framåtblickar, Stockholm: Skolverket. 

 

Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan allmän del - Lgr 80. Stockholm: Liber 

 

 67



 

Otryckta källor 

 
Skolverket Intern rapport (2007-04-20) Läroplaner och kursplaner som styrinstrument 

http://www.skolverket.se   (sök på Publikationer) 

 

Enkätundersökning med elever, föräldrar, lärare och slöjdlärare genomförd våren 2007 

 

Diagramförteckning 

Diagram 1. Visar resultatet på enkätfråga 1. Sidan 24 

Diagram 2. Visar resultatet på enkätfråga 2. Sidan 25 

Diagram 3. Visar resultatet på enkätfråga 3. Sidan 28 

Diagram 4. Visar resultatet på enkätfråga 4. Sidan 29 

Diagram 5. Visar resultatet på enkätfråga 5. Sidan 30 

Diagram 6. Visar resultatet på enkätfråga 6. Sidan 31 

Diagram 7. Visar resultatet på enkätfråga 7. Sidan 32 

Diagram 8. Visar resultatet på enkätfråga 8. Sidan 33 

Diagram 9. Visar resultatet på enkätfråga 9. Sidan 34 

Diagram 10. Visar resultatet på enkätfråga 10. Sidan 35 

Diagram 11. Visar resultatet på enkätfråga 11. Sidan 36 

Diagram 12. Visar resultatet på enkätfråga 12. Sidan 37 

Diagram 13. Visar resultatet på enkätfråga 13. Sidan 38 

Diagram 14. Visar resultatet på enkätfråga 14. Sidan 39 

Diagram 15. Visar resultatet på enkätfråga 15. Sidan 40 

Diagram 16. Visar resultatet på enkätfråga 16. Sidan 40 

Diagram 17. Visar resultatet på enkätfråga 17. Sidan 41 

Diagram 18. Visar resultatet på enkätfråga 18. Sidan 42 

Diagram 19. Visar resultatet på enkätfråga 19. Sidan 42 

Diagram 20. Visar resultatet på enkätfråga 20. Sidan 43 

Diagram 21. Visar resultatet på enkätfråga 21. Sidan 44 

Diagram 22. Visar resultatet på enkätfråga 22. Sidan 44 

Diagram 23. Visar resultatet på enkätfråga 23. Sidan 45 

Diagram 24. Visar resultatet på enkätfråga 24. Sidan 46 

 68

http://www.skolverket.se/


 

Diagram 25. Visar resultatet på enkätfråga 25. Sidan 47 

Diagram 26. Visar resultatet på enkätfråga 26. Sidan 48 

Diagram 27. Visar resultatet på enkätfråga 27. Sidan 49 

Diagram 28. Visar resultatet på enkätfråga 28. Sidan 50 

Diagram 29. Visar resultatet på enkätfråga 29. Sidan 51 

Diagram 30. Visar resultatet på enkätfråga 30. Sidan 53 

Diagram 31. Visar resultatet på enkätfråga 31. Sidan 54  

 

Bilagor 

Bilaga 1: Förfrågan till föräldrar i år 5 

Bilaga 2: Förfrågan till föräldrar i år 9 

Bilaga 3: Elevenkät 

Bilaga 4: Föräldraenkät 

Bilaga 5: Lärarenkät 

Bilaga 6: Slöjdlärarenkät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 69



 

Förfrågan till föräldrar i år 5                                                                                     Bilaga 1 
 
Hej!  
Vi är två slöjdlärarstuderande som håller på att skriva ett examensarbete om 
slöjdens plats i skolan samt varför slöjden finns som ämne i skolan. Syftet 
med denna studie är att ge klarhet i varför vi har slöjd i skolan.  
 
Med anledning av detta ska vi göra en enkätundersökning bland elever i år 5 
och år 9. Vi har valt att dela ut enkäten i ert barns klass. Barnen svarar på 
enkäten i skolan, mot slutet av vecka 8. Om ni har funderingar eller inte vill 
att ert barn ska vara med och svara på enkäten så kan ni höra av er till: 
 
Sofie Nordström Slöjdlärare – Torpgärdsskolan tel. 0921 - 624 96, 070-671 
44 17  
eller  
Eva Nilsson Slöjdlärare – Harads skola tel. 0928 - 104 08 eller 106 87, 070-
353 21 92 . 
 
Vi kommer även att skicka hem en enkät till er föräldrar under vecka 8 som 
vi gärna ser att ni besvarar och skickar tillbaka i medföljande kuvert. 
 
Tack på förhand./Sofie Nordström 
                     Eva Nilsson 
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Förfrågan till föräldrar i år 9                                                                                     Bilaga 2 
 
Hej! 
Vi är två slöjdlärarstuderande som håller på att skriva ett examensarbete om 
slöjdens plats i skolan samt varför slöjden finns som ämne i skolan. Syftet med 
denna studie är att ge klarhet i varför vi har slöjd i skolan.  
 
Med anledning av detta ska vi göra en enkätundersökning bland elever i år 5 
och år 9. Vi har valt att dela ut enkäten i ert barns klass. Barnen svarar på 
enkäten i skolan. Om ni har funderingar eller inte vill att ert barn ska vara med 
och svara på enkäten så kan ni höra av er till: 
 
Eva Nilsson Slöjdlärare – 070-353 21 92 Harads skola tel. 0928 - 104 08 eller 106 87  
eller  
Sofie Nordström Slöjdlärare – 070-671 44 17 Torpgärdsskolan tel. 0921 - 624 96  
 
Med i detta brev kommer även en enkät till er föräldrar, som vi gärna vill att ni 
besvarar och skickar tillbaka i medföljande kuvert. 
 
 
Tack på förhand. / Eva Nilsson  
                                     Sofie Nordström 
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Elevenkät                                                                                                                         Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Vi är två slöjdlärarstuderande som håller på att skriva ett examensarbete om 
slöjdens plats i skolan, samt varför slöjden finns som ämne i skolan. Syftet med 
denna studie är att ge klarhet i varför vi har slöjd i skolan. 
Anledningen till att vi vill studera det, är att vi upplever att slöjden är ett ganska 
anonymt ämne. Att det är ett ämne som finns i skolan, som har en kursplan, men 
som många inte vet vad det är till för och vad eleverna ska ”lära” sig inom 
ämnet.    
 
För att undersöka det har vi valt att använda oss av enkäter. Detta för att vi ska 
nå ut till en större grupp. Vi kommer att skicka ut enkäten till elever i år 5 och år 
9 och till deras föräldrar. Samt till slöjdlärare och grundskollärare i Bodens 
kommun.  
 
Vi hoppas på att enkäten ska ge oss svar på vilken nytta som eleverna ser med 
ämnet slöjd, vad slöjdlärarna och övriga lärare anser om ämnet slöjd i skolan 
och även varför vi har slöjd i skolan. Samt även få inblick i vad föräldrarna 
anser om nyttan av att ha slöjd som ett skolämne?  
  
Som enkätfrågor har vi använt oss av olika påståenden. Dessa ska besvaras med 
hur bra dom stämmer överens med den åsikt som ni har. På slutet finns även 
några frågor som besvaras med egna ord. 
 
Våra frågor är numrerade och varje enskild fråga har samma nummer oberoende 
av i vilken enkät frågan finns med. Det är gjort så för att sammanställning ska 
bli så enkel som möjligt för oss. Då vi har utgått ifrån elevernas enkät, så blir 
numreringen inte riktig på de andra enkäterna till lärare och föräldrar. Detta kan 
se kontigt ut och det kan upplevas som att vissa frågor fattas. Hoppas att ni har 
överseende med det och ändå svarar ärligt på de frågor som finns med. 
 
Ni är alla anonyma och det är frivilligt att svara på enkäten. Vi hoppas på att ni 
medverkar för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till undersökningen.  
 
Er lärare kommer att dela ut enkäterna, som ni besvarar och sedan lämnar 
in till er lärare.    
 
 
Ett stort tack! / Eva Nilsson 070-353 21 92 
                        Sofie Nordström 070-671 44 17  
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Elevenkät                                                                                                                         Bilaga 3  
 
Enkät om slöjd till elever 
 
Sätt X för rätt svarsalternativ.  Pojke 

 
Flicka 

År 5 
 

År 9 

 
 
 
Fråga Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
något 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

Trä och metall slöjd  
 

Tex d tilslöj

1. Jag tycker att slöjd är ett roligt ämne     
 
2. Jag t
skolan 

ycker att slöjd är ett viktigt ämne i 

 

    

3. Jag tycker att det är bra om vi får välja 
mellan trä- och metall slöjd och textilslöjd 
 

    

4. Jag tycker att det är bra om vi har både trä-     
och metall slöjd och textilslöjd  
 
5. Jag är intresserad av att jobba med  
trä- och metall slöjd 
 

    

6. Jag är intresserad av att jobba med 
textilslöjd 
 

    

7. Jag vill ha mer slöjd i skolan 
 

    

8. Det jag lär mej i slöjden är både praktiskt 
ch teoretio skt 

 

    

9. Det jag lär mej i slöjden är enbart praktiskt 
 

    

10. Jag tycker att det är viktigt att läraren går 
enom målen ig som de olika ämnena har  

 

    

11. Jag vet vad jag ska lära mig i slöjden enligt 
kursplanen 
 

    

12. Jag vet vilka mål som jag ska nå i ämnet     
slöjd 
 
13. Jag tycker att det jag gör i slöjden     
stämmer överens med det som står i 
kursplanen  
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Fråga Stämmer 
inte alls 

tämmer 
något 

tämmer 
bra 

tämmer 
mycket bra 

S S S

14. Jag bestämmer själv vad jag ska göra i 
löjden 

    
s
 
15. Läraren bestämmer vad jag ska göra i 
slöjden  
 

    

16. Jag och läraren bestämmer     
tillsammans, vad jag ska göra i slöjden 
  
17. Jag gör en ide beskrivning och en     
planering till mitt slöjdarbete 
 
18. Jag gör en dokumentation till mina     
slöjdarbeten 
 
19. Jag utvärderar mina slöjdarbeten     
 
20. Jag tycker att det är viktigt att jag får 
kriva om det jag gör och det som jag lär mej i 

    
s
slöjden 
 
21. Jag känner mig stolt och nöjd över det 
gör i slöjden 
 

jag     

22. Det jag gör i slöjden bidrar till att jag får     
ett bättre självförtroende 
 
23. Det jag gör i slöjden bidrar till att jag blir     
bättre på att lösa problem 
 
24. Jag har fått användning av det som jag     
tillverkar i slöjden 
 
25. Jag har lärt mig något i slöjden som jag     
har haft nytta av i skolans andra ämnen  
 
26. Jag har lärt mig något i slöjden som jag     
har haft nytta av på min fritid 
 
27. Jag lär mig något i slöjden som jag     
kommer att ha användning av i framtiden 
 
28. Jag tar ansvar för mitt slöjdarbete så att     
det blir färdigt 
 
29. Jag vill ha ett samarbete mellan slöjden     
och andra ämnen i skolan 
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Ser du någon nytta med att ha slöjd i skolan:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
_
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vad tycker du är det bästa med ämnet slöjd:__________________________________________ 
 
_
 
_________________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Finns det något som du skulle vilja ändra på i slöjden:___________________________________ 
 
_
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Övriga kommentarer:______________________________________________________________ 
 
_
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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Föräldraenkät                                                                                                                   Bilaga 4 

ej! 

s plats i skolan, samt varför slöjden finns som ämne i skolan. Syftet med 
tudie är att ge klarhet i varför vi har slöjd i skolan. 

ka 

ch år 
 deras föräldrar. Samt till slöjdlärare och grundskollärare i Bodens 

 
rför vi har slöjd i skolan. Samt även få inblick i vad föräldrarna 

d 
 

 
utgått ifrån elevernas enkät, så blir 

 
H
 

i är två slöjdlärarstuderande som håller på att skriva ett examensarbete om V
slöjden
enna sd

Anledningen till att vi vill studera det, är att vi upplever att slöjden är ett gans
anonymt ämne. Att det är ett ämne som finns i skolan, som har en kursplan, men 
som många inte vet vad det är till för och vad eleverna ska ”lära” sig inom 
ämnet.   
 
För att undersöka det har vi valt att använda oss av enkäter. Detta för att vi ska 
nå ut till en större grupp. Vi kommer att skicka ut enkäten till elever i år 5 o

 och till9
kommun.   
 
Vi hoppas på att enkäten ska ge oss svar på vilken nytta som eleverna ser med 
ämnet slöjd, vad slöjdlärarna och övriga lärare anser om ämnet slöjd i skolan

ch även vao
anser om nyttan av att ha slöjd som ett skolämne?  
 
Som enkätfrågor har vi använt oss av olika påståenden. Dessa ska besvaras me
hur bra dom stämmer överens med den åsikt som ni har. På slutet finns även

ågra frågor som besvaras med egna ord. n
  
Våra frågor är numrerade och varje enskild fråga har samma nummer oberoende 
av i vilken enkät frågan finns med. Det är gjort så för att sammanställning ska

li så enkel som möjligt för oss. Då vi har b
numreringen inte riktig på de andra enkäterna till lärare och föräldrar. Detta kan 
se kontigt ut och det kan upplevas som att vissa frågor fattas. Hoppas att ni har 
överseende med det och ändå svarar ärligt på de frågor som finns med. 
 
Ni är alla anonyma och det är frivilligt att svara på enkäten. Vi hoppas på att ni 
medverkar för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till undersökningen.  
  
Vi vill att ni skickar tillbaka enkäten tillsammans med läxmappen på 
torsdag den 2007-02-24. (År 5) 
 
Vi vill att ni postar era svar i det medföljande kuvertet så snart som 
möjligt, men dock senast den 2007-03-07.  Onsdag v. 10. (år 9) 
 
Ett stort tack! / Eva Nilsson 070-353 21 92 
                        Sofie Nordström 070-671 44 17  
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Föräldraenkät                                                                                                                   Bilaga 4 

ag/Vi har barn i år:  År 5 År 9 

 
Enkät om slöjd till föräldrar 
 
J
Sätt ett X vid rätt alternativ 
 
 
Fråga Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
något 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

1. När jag själv hade slöjd i skolan tyckte     
jag att det var roligt 
 
2. Slöjd är ett viktigt ämne i skolan     
 
3. Jag tycker att det är bra att mitt barn 

r välja mellan trä- och metall slöjd och 
    

få
textilslöjd   
 
4. Jag tycker att det är bra att mitt barn     
får ha både trä- och metall slöjd och 
textilslöjd  
 
7. Jag tycker att mitt barn ska ha mer 
löjd i skolan 

    
s
 
8. Det mitt barn lär sej i slöjden är både     
praktiska och teoretiska kunskaper 
 
9. Det mitt barn lär sej i slöjden är enbart     
praktiska kunskaper 
 
10. Jag tycker att det är viktigt att läraren 

år igenom ämnenas mål med eleverna  
    

g
 
1
o

1. Jag har från skolan fått information     
m vilka mål som finns i kursplanen för 

ämnet slöjd 
 
12. Jag vet vilka mål som mitt barn ska nå   
i ämnet slöjd 
 

  

13. Jag tycker att det mitt barn gö     r i 
len somslöjden stämmer överens med må

finns i kursplanen 
 

 

14. Jag tycker att mitt barn själv ska få 
välja vad de ska göra i slöjden 
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Fråga Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
inte alls något bra mycket bra 

20. Jag tycker att det är viktigt att mitt     
barn får göra en dokumentation över sitt 
slöjdarbete 
 
22. Slöjden ökar mitt barn självförtroende 
 

    

23. Slöjden bidrar till att mitt barn blir     
bättre på att lösa problem 
 
25. De mitt barn lär sig i slöjden har de 
nytta av i andra skolämnen 
 

    

26. Jag ser att det mitt barn lär sig i     
slöjden har de nytta av på sin fritid 
 
28. Jag tycker att det är mitt barn som ska 

svara för att deras slöjdarbeten ska blir 
    

an
klara 
 
29. Jag ser som förälder att det skulle vara 
bra med ett samarbete mellan slöjden och 
andra ämnen i skolan 
 

    

31. Jag tycker att det är bra att mitt barn 
år ha slöjd i skolan 

    
f
 
 
 
Vilken funktion tycker du att slöjden fyller i skolan i dag?_______________________________ 

________________________________________ 

___________________________________ 

ilken användning har du haft av slöjden?_______________________________________  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

Övriga kommentarer:______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________
 
______________________________________________
 
 
V
 
_
 
__________________________________________
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Lärarenkät                                                                                                                        Bilaga 5 

i är två slöjdlärarstuderande som håller på att skriva ett examensarbete om 
löjdens plats i skolan, samt varför slöjden finns som ämne i skolan. Syftet med 
enna studie är att ge klarhet i varför vi har slöjd i skolan. 
nledningen till att vi vill studera det, är att vi upplever att slöjden är ett ganska 

om många inte vet vad det är till för och vad eleverna ska ”lära” sig inom 

å ut till en större grupp. Vi kommer att skicka ut enkäten till elever i år 5 och år 

ommun.   

ch även varför vi har slöjd i skolan. Samt även få inblick i vad föräldrarna 

ur bra dom stämmer överens med den åsikt som ni har. På slutet finns även 

åra frågor är numrerade och varje enskild fråga har samma nummer oberoende 
v i vilken enkät frågan finns med. Det är gjort så för att sammanställning ska 

umreringen inte riktig på de andra enkäterna till lärare och föräldrar. Detta kan 
gt ut och det kan upplevas som att vissa frågor fattas. Hoppas att ni har 
nde med det och ändå svarar ärligt på de frågor som finns med. 

Ett stort tack! / Eva Nilsson 070-353 21 92 
                         Sofie Nordströ  44 17  
 
 
 

 
 
Hej! 
 
V
s
d
A
anonymt ämne. Att det är ett ämne som finns i skolan, som har en kursplan, men 
s
ämnet.   
 
För att undersöka det har vi valt att använda oss av enkäter. Detta för att vi ska 
n
9 och till deras föräldrar. Samt till slöjdlärare och grundskollärare i Bodens 
k
 
Vi hoppas på att enkäten ska ge oss svar på vilken nytta som eleverna ser med 
mnet slöjd, vad slöjdlärarna och övriga lärare anser om ämnet slöjd i skolan ä

o
anser om nyttan av att ha slöjd som ett skolämne?  
 
Som enkätfrågor har vi använt oss av olika påståenden. Dessa ska besvaras med 
h
några frågor som besvaras med egna ord. 
  
V
a
bli så enkel som möjligt för oss. Då vi har utgått ifrån elevernas enkät, så blir 
n
se konti

verseeö
 
Ni är alla anonyma och det är frivilligt att svara på enkäten. Vi hoppas på att ni 
medverkar för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till undersökningen.  
 
 

m 070-671
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Lärarenkät                                                                                                                        Bilaga 5 
 
 

nkätfE rågor om slöjd till lärare 
 
Sätt X för rätt svarsalternativ 
 

Man Kvinna 

Undervisar i år: 3 - 6 7 - 9 
 
 
Jag har varit lärare i ______ år.   
 
Jag undervisar i dessa ämnen: _____________________________________________
 

________ 

______________________________________________________________________________ 

mmer 
inte alls 

Stämmer 
något 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

_
 
 
 
Fråga Stä

1. När jag själv hade slöjd i skolan tyckte jag 
att det var roligt 
 

    

2. Slöjd är ett viktigt ämne i skolan 
 

    

3. Jag tycker att det är bra att eleverna får 
välja mellan trä- och metall slöjd och 
textilslöjd 

    

 
4. Jag tycker att det är bra att eleverna får 
ha både trä- och metall slöjd och textilslöjd  
 

    

7. Jag tycker att eleverna ska få mer slöjd i 
olan 

    
sk
 
8. Är slöjd ett praktiskt och teoretiskt ämne 
 

    

9. Är slöjd enbart ett praktiskt ämne     
  
10. Jag tycker att det är viktigt att läraren 

r igenom ämnenas mål med eleverna  
    

gå
 
12. Jag vet vilka mål som finns för ämnet     
slöjd 
 
13. Jag tycker att det eleverna gör i slöjden 
s
k
tämmer överens med målen som finns i 
ursplanen 

 

    

14. Jag tycker att eleverna själv ska få välja 
vad de ska göra i slöjden 
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Fråga Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
något 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

20. Jag tycker att det är viktigt att eleverna     
får göra en dokumentation över sitt 
löjdarbete s

 
22. Det eleverna gör i slöjden ökar deras     
s
 
jälvförtroende  

23. Slöjden bidrar till att eleverna blir bättre 
på att lösa problem 

    

 
25. De eleverna lär sig i slöjden har de nytta     
av i andra skolämnen 
 
28. Tycker du att det är elevernas ansvar att 

eras slöjdarbeten blir klara 
    

d
 
29. Jag vill ha ett samarbete mellan slöjden     
och andra ämnen i skolan 

30. Jag ser som lärare några gemensamma 
mål i slöjden och i andra ämnen 

    

 
31. Jag tycker att det är bra att eleverna får     
ha slöjd 
 
 
 
Vilken funktion tycker du att slöjden fyller i skolan? __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Hur skulle ett samarbete mellan slöjden och andra ämnen kunna se ut?__________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Övriga kommentarer: ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
__
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Slöjdlärarenkät                                                                                                                 Bilaga 6 
 
Hej! 
 
Vi är två slöjdlärarstuderande som håller på att skriva ett examensarbete om 
slöjdens plats i skolan, samt varför slöjden finns som ämne i skolan. Syftet med 
denna studie är att ge klarhet i varför vi har slöjd i skolan. 
Anledningen till att vi vill studera det, är att vi upplever att slöjden är ett ganska 
anonymt ämne. Att det är ett ämne som finns i skolan, som har en kursplan, men 
som många inte vet vad det är till för och vad eleverna ska ”lära” sig inom 
ämnet.   
 
För att undersöka det har vi valt att använda oss av enkäter. Detta för att vi ska 
nå ut till en större grupp. Vi kommer att skicka ut enkäten till elever i år 5 och år 
9 och till deras föräldrar. Samt till slöjdlärare och grundskollärare i Bodens 
kommun.   
 
Vi hoppas på att enkäten ska ge oss svar på vilken nytta som eleverna ser med 
ämnet slöjd, vad slöjdlärarna och övriga lärare anser om ämnet slöjd i skolan 
och även varför vi har slöjd i skolan. Samt även få inblick i vad föräldrarna 
anser om nyttan av att ha slöjd som ett skolämne?  
 
Som enkätfrågor har vi använt oss av olika påståenden. Dessa ska besvaras med 
hur bra dom stämmer överens med den åsikt som ni har. På slutet finns även 
några frågor som besvaras med egna ord. 
  
Våra frågor är numrerade och varje enskild fråga har samma nummer oberoende 
av i vilken enkät frågan finns med. Det är gjort så för att sammanställning ska 
bli så enkel som möjligt för oss. Då vi har utgått ifrån elevernas enkät, så blir 
numreringen inte riktig på de andra enkäterna till lärare och föräldrar. Detta kan 
se kontigt ut och det kan upplevas som att vissa frågor fattas. Hoppas att ni har 
överseende med det och ändå svarar ärligt på de frågor som finns med. 
 
Ni är alla anonyma och det är frivilligt att svara på enkäten. Vi hoppas på att ni 
medverkar för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt till undersökningen.  
 
 
Ett stort tack! / Eva Nilsson 070-353 21 92 
                         Sofie Nordström 070-671 44 17  
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Slöjdlärarenkät                                                                                                                 Bilaga 6 
 
Enkätfrågor till slöjdlärare 
 
 
Sätt X för rätt svarsalternativ 
 

Man Kvinna 

Undervisar i slöjd i år: 
 

3 - 6 7 - 9 

 
Jag har varit lärare i slöjd i ______ år.   
 
Jag undervisar även i dessa ämnen: _______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Fråga Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
något 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

1. När jag själv hade slöjd i skolan tyckte 
jag att det var roligt 
 

    

2. Slöjd är ett viktigt ämne i skolan 
 

    

3. Jag tycker att det är bra att eleverna får 
välja mellan trä- och metall slöjd och 
textilslöjd 
 

    

4. Jag tycker att det är bra att eleverna får 
ha både trä- och metall slöjd och 
textilslöjd  
 

    

7. Jag tycker att eleverna ska få mer slöjd 
i skolan 
 

    

8. Är slöjd ett praktiskt och teoretiskt 
ämne 
 

    

9. Är slöjd enbart ett praktiskt ämne 
  

    

10. Jag tycker att det är viktigt att läraren 
går igenom ämnenas mål med eleverna  
 

    

12. Jag vet vilka mål som finns för ämnet 
slöjd 
 

    

13. Jag tycker att det eleverna gör i 
slöjden stämmer överens med målen som 
finns i kursplanen 
 

    

14. Jag tycker att eleverna själv ska få 
välja vad de ska göra i slöjden 
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Fråga Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
något 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
mycket bra 

20. Jag tycker att det är viktigt att 
eleverna får göra en dokumentation över 
sitt slöjdarbete 
 

    

22. Det eleverna gör i slöjden ökar deras 
självförtroende  
 

    

23. Slöjden bidrar till att eleverna blir 
bättre på att lösa problem 
 

    

25. De eleverna lär sig i slöjden har de 
nytta av i andra skolämnen 
 

    

28. Tycker du att det är elevernas ansvar 
att deras slöjdarbeten blir klara 
 

    

29. Jag vill ha ett samarbete mellan 
slöjden och andra ämnen i skolan 

    

30. Jag ser som slöjdlärare några 
gemensamma mål i slöjden och i andra 
ämnen 
 

    

31. Jag tycker att det är bra att eleverna 
får ha slöjd 
 

    

 
 
Vilken funktion tycker du att slöjden fyller i skolan? _________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Hur skulle ett samarbete mellan slöjden och andra ämnen kunna se ut?_________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Övriga kommentarer:___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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