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Sammanfattning: 

 

 

Jag har i denna studie valt att titta på hur slöjdlärare arbetar och planerar sin 

undervisning i slöjd. Syftet var att se i vilken mån det finns utrymme till 

teoretiska avsnitt i undervisningen. Jag har fokuserat på hur slöjdlärarna låtit 

eleverna planera och utvärdera och reflektera över sina arbeten och försökt att se 

vilket utrymme teori ges i undervisningen. Jag har även försökt att se om 

slöjdämnet är integrerat med andra ämnen vilket i så fall skulle kunna öppna för 

en större variation i ämnet. Jag har gjort litteraturstudier som knyter an till ämnet 

och själv gjort fem kvalitativa intervjuer med utbildade slöjdlärare. De visar sig 

att den tid som slöjdlärare låter eleverna ägna åt planering, utvärdering och 

reflektion inte är särskilt stor. Lärarna beskriver att eleverna blir besvikna och 

tycker att det förstör lektionerna om de inte får ägna sig åt det praktiska arbetet 

hela passen. 
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Inledning 

 

Ett konstruktivt tänkande eller kreativt tänkande ett tänkande  som leder framåt 

och hittar nya vägar, det är en nödvändighet anser Edward de Bono (1999).  

För att komma framåt menar han att  man måste våga tänka nytt och inte bara 

luta sig tryggt tillbaka på gamla redan beprövade metoder. Jag tror att ett kreativt 

tänkande måste till för att nå en mångfacetterad utbildning, en utbildning som 

kan starta redan i grundskolan och som har många ben att stå på. Ett av dessa ben 

är definitivt de estetiska där ämnet slöjd finns som en viktig del i sammanhanget. 

Edward de Bono som blev en av mina litterära favoriter under 

slöjdlärarutbildningen skriver följande. 

 

Att misslyckas med att lära ut konstruktivt tänkande till ungdomar innebär att den enda 

handling som är tillgänglig för mentalt energiska ungdomar är att vara mot allt. För att säga 

sig vara mot något behöver man inte ens förstå vad man är emot. Ens uppfattning, hur 

felaktig den än är, räcker (1999:42f.). 

 

Visst har författaren  en poäng här. Vi diskuterade De Bono mycket när jag läste 

till slöjdlärare och han rör och berör med sina ibland uppkäftiga tankar och idéer. 

Slöjden är en plats i svensk skola där  möjligheten att träna sig att tänka 

konstruktivt finns om undervisningen i ämnet är rätt planerad, ämnet bjuder 

verkligen in till det. Vi måste dock komma ihåg att bara för att vi släpper  

 in en klass i en slöjdsal med alla dess verktyg och material så behöver inte det 

leda till att eleverna lär sig tänka konstruktivt. Det är här slöjdläraren kommer in 

i bilden och ska vägleda eleverna rätt. 

 

 Vad vi på utbildningen var överens om var att ämnet slöjd definitivt har en 

viktig roll att spela, framförallt i dagens skola. Det gäller dock att slöjdlärarkåren 

som ska styra skutan framåt har en tydlig kurs.  

 

När jag nu får chansen att göra denna studie ska den handla om hur vi som 

slöjdlärare hanterar de teoretiska delar som finns i undervisningen i det praktiska 

ämnet slöjd. Det här är något som många slöjdlärare enligt min uppfattning  

känner som en öm punkt i undervisningen. Så är i varje fall min upplevelse just 
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nu. Jag har under de senaste fem åren arbetat som slöjdlärare. Parallellt med 

detta har jag gått slöjdlärarutbildningen på distans och förkovrat mig i ämnet.  

Under utbildningen vid Umeå universitet diskuterade vi blivande slöjdlärare 

ämnet flitigt. De allra flesta arbetade precis som jag som obehöriga slöjdlärare på 

någon skola i landet.  Den geografiska spridningen i gruppen var stor då jag 

under utbildningen träffade lärarkandidater från Skåne till Norrbotten. Det visade 

sig att många upplevde att ämnet har låg status på skolorna och bland andra 

lärarkollegor. Detta gjorde mig fundersam då jag inte riktigt kände samma sak på 

min skola. Karin Håkansson skriver i sin c- uppsats (2008:4) att ämnet är 

populärt men inte viktigt för eleven och ställer frågan varför? Hon anser att 

ämnet har många kvaliteter och är underskattat. Även hon menar att ämnet har 

”låg status och ofta blir betraktat som ett praktiskt ämne där man mest ägnar sig 

åt pyssel”.  

 

En sak som jag intresserat mig för är hur vi som slöjdlärare arbetar med ämnet 

slöjd. Jag för min del började med ett vikariat då vår slöjdlärare plötsligt blev 

sjuk.  Jag arbetade då på skolan som fritidspedagog och tog över vår slöjdlärares 

sätt att arbeta och hans metoder till min undervisning. Jag visste inget bättre och 

för att börja någonstans var detta en säker väg att gå.  Det fungerade, och 

eleverna trivdes på mina slöjdlektioner. Nu har jag gått utbildningen och har 

några års erfarenhet, och  har en tydlig bild av vad skolämnet slöjd är idag.  

 

Att ämnet slöjd är av praktisk karaktär är tydligt och klart, så har det alltid varit 

och ska så vara, men min undran är varför man har så få teoretiska pass i ämnet.  

För att lära sig något praktiskt, oavsett vad det är, krävs teori för att sammanfoga 

intaget av information. Teori är en viktig del inte minst i en introduktionsfas.  

Ska man exempelvis  lära sig att hyvla med en rubank så är det av stor vikt att 

man vet hur verktyget fungerar och vilka olika delar som finns på det. Det är 

vidare svårt att hyvla om man inte har en aning om fiberriktning i ämnet man ska 

hyvla osv. Det går att rada upp många exempel från slöjden där teoretisk 

kunskap är grundläggande för ett praktiskt görande. 

  

 



3 

 

Även när man sammanfattar sina nya kunskaper krävs eftertanke och reflektion 

för att summera vad man lärt sig. Detta är alla slöjdlärare medvetna om då det 

ingår i lärarutbildningen. 

 

  Jag har funderat över hur, som jag upplever det, lättvindigt man tar på den 

teoretiska delen i just skolämnet slöjd. Visst diskuterade vi på utbildningen hur 

viktigt det var med teori i ämnet och att eleverna fick tid att reflektera över vad 

de lärt sig, att skriva processrapport och lära sig skissa och göra ritningar m.m. 

men tyngdpunkten låg på det praktiska i ämnet. Det kan i viss mån förklaras av 

att jag läste på distans med ett fåtal fysiska träffar då alla verkligen ville få ut så 

mycket som möjligt av dessa. Det föll sig naturligt att fokus hamnade på de 

praktiska bitarna. Här är också anledningen till hur jag ringat in mitt ämne i detta 

arbete. 

 

 

I våra strävansmål står följande i nuvarnade kursplan för slöjdämnet hämtade 

från Skolverkets hemsida: (http://www.skolverket.se /kursplaner/slöjd) 

 

- utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter 

-  utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring estetiska, 

etiska och funktionella värden,  

 

-  utvecklar intresse och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom om 

kulturarv och slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt perspektiv, 

 

 Dessa tre strävansmål kan man inte jobba med utan en bra planerad 

undervisning  där teorin inte får glömmas bort. Om eleverna bara får jobba på i 

verkstan utan minsta eftertanke kommer ovanstående mål ej att nås! 

 

 

Jarl Cederblad skriver (2007:4f.) att han kan känna en viss tveksamhet över 

vilket sätt vi förmedlar våra kunskaper till eleverna i ämnet slöjd. Detta trots att 

han arbetet som slöjdlärare i 20 års tid och sedan dessutom 16 år på 

slöjdlärarutbildningen. Han menar att problemet ligger i att eleven ofta vill ha ett 
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kort och bra svar för att lösa det problem som för stunden uppstått. Svaret borde 

från ett lärarperspektiv innehålla mer information, skriver Cederblad. Detta för 

att eleven ska förstå att problemet eller momentet är relaterat till, och samverkar 

med en helhet. Om eleven förstår mer av den ”händelseväv” som omger en 

åtgärd menar Cederblad, bör de även kunna lösa andra liknande situationer som 

kan uppkomma i slöjdarbetet. Jag tror att det ligger mycket i författarens 

synpunkter inom detta område och hans erfarenhet tyder också på vilken tröghet 

det ligger i att förändra undervisning i någon riktning. Mycket sitter som man 

säger i väggarna och man gör ofta precis som jag gjorde när jag gjorde entré i 

yrket, man tar över arbetssättet som finns på skolan och håller sedan fast där, 

detta kan även gälla för utbildade lärare. Det fungerar och man är nöjd med det 

och vill eller orkar inte riskera något för att förändra detta. För att citera vad som 

står i Edward de Bonos bok Konstruktivt tänkande:  -”Allt är bra men fartyget 

seglar fortfarande åt fel håll!”(1999:11) 

 

Vad har slöjdlärare då för intentioner?  Hur ser vi på den praktiska och den 

teoretiska kunskapen och vad vill vi förmedla till våra elever?  Här följer mitt 

syfte mer specifikt och de frågor som jag utgått ifrån i den här studien. 

 

 

Syfte:  

 

Syftet med detta arbete är att  undersöka på vilket sätt slöjdlärare arbetar och har 

arbetat med elevens planering, reflektion och utvärdering i skolämnet slöjd.  

 

Frågeställningar: 

 

I vilken mån är elevernas reflektion, utvärdering och planering viktig för 

slöjdläraren idag? 

 

Hur arbetar slöjdlärare med genomgångar och introduktioner under 

slöjdprocessen? 
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Är ämnet integrerat med övriga ämnen på skolan och hur påverkar detta  

elevernas planering, utvärdering och reflektion? 

 

Bakgrund 

 

För att kunna göra denna studie var jag tvungen att reda ut vad begreppet teori är, 

för att sedan göra en begränsning inom detsamma. Teori är stort och komplext 

och det finns i sig hur mycket som helst som skulle kunna skrivas om begreppet. 

Jag har i denna uppsats valt att hålla fokus på planering och utvärdering samt 

teori i arbetsprocessen i slöjdundervisningen. I bakgrundn kommer jag även 

redogöra för begreppet praktik och praktisk kunskap, ämnets historia, forskning 

inom slöjdområdet och nationella utvärderinar i slöjd. 

 

Vad är teori? 

 

Ordet teori kommer från det grekiska ordet theôra och betyder betrakta eller 

begrunda. Teori kan sägas vara något som förtydligar  och gör att vi bättre förstår 

innebörden av något. Birgitta Kullberg (2004:122f) menar att en teori kan 

således vara en mängd betraktelser som sammantaget beskriver något och 

förklarar företeelser av något slag för att systematisera vår kunskap kring detta. 

Teori är på något sätt oundviklig att lämna därhän om man ska ta sig vidare i ett 

lärande för att bättre förstå. Leif Strandberg (2006:15) menar att man aldrig kan 

skilja praktiska aktiviteter från ord och begrepp utan dessa hänger samman och 

om man skiljer dessa skapas bara oreda. Han menar att praktiken går vilse om 

den inte har ord och begrepp att luta sig mot, en bra teori är som att ha en bra 

vägvisare vid sin sida. 

 

När jag så ser på min egen undervisning och de slöjdlärare jag så här långt har 

följt och känner, så ges inte teori i slöjdsalen särskilt mycket plats. Ofta handlar 

det om en gemensam introduktion som läraren håller och sedan dras arbetet 

igång direkt. Efter att några elever blir klara med den givna uppgiften fyller de i 

bästa fall i ett formulär där de ska beskriva processen och vad de upplever att de 

har lärt sig. Sedan är det dags att kasta sig över nästa uppgift så snart som 
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möjligt, och så fortsätter det. Jag kanske raljerar lite här men jag har en känsla av 

att ungefär så jobbar många slöjdlärare i slöjdsalen i dagens skola. Detta är min 

upplevelse av ämnet idag och jag undrar om teorin som måste finnas där beaktas 

och ges tillräckligt utrymme. Jag tror nämligen att man inte får förringa den då 

den utgör en viktig del i den väv som sammantaget ska leda till ny kunskap. Det 

kanske nödvändigtvis inte måste ske på just en slöjdlektion!  

 

Pennlert och Lindström (2006:3) menar att det åligger läraren att arrangera 

situationer och skapa och upprätthålla miljöer där lärande sker Att den skicklige 

läraren även ska vara följsam mot situationer och elever. Detta är spännande och 

verkligen en utmaning för oss lärare. Idag när all ny teknik väller in över oss 

öppnas också möjligheter som tidigare ej fanns. Vi har idag digitala projektorer i 

nästan alla klassrum vilket möjliggör att titta på korta filminslag eller 

powerpointpresentationer över ett givet moment. Dessa kan i sin tur skrivas ut 

och man får en kort och koncis liten handledning i ämnet den berör.  Det känns 

dock som att vi inte tar tillvara på dessa möjligheter i slöjden och inte riktigt 

tänker på att arrangera efter bästa förmåga, att varje pass framförallt de teoretiska 

blir givande för eleverna. Jag vill alltså med detta arbete söka kunskap inom 

slöjdundervisningen och då särskilt hur lärare arbetar med den teoretiska del som 

ändå finns och måste finnas i ämnet dvs.  hur slöjdlärare tänker och arrangerar 

dessa pass på bästa sätt så att lärande sker. Anneli Holmberg (2009:52ff) menar i 

sin avhandling att reflektion som ju är ett teoretiskt inslag i slöjden  ”/…/ kan få 

den som utför praktiken eller handlingen att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling så att kunskapen utvecklas bortom etablerad teori och 

teknik.”  
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Kajsa Borg har i sin bok Slöjdämnet (2001:189) använt sig av en triangel för att 

beskriva hur slöjdämnet kan bemöta de aspekter som finns för att möta barnens 

olika behov.                                                      

          

                                                             

                                                      DET ESTETISKA 

 

 

 

 

 

                          DET PRAKTISKA                            DET TEORETISKA 

 

                           Figur 1. Från ”Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck” av Kajsa Borg, 2001. 

 

 

 

 Kajsa Borg (2001:189) skriver följande:  

 

En triangelspets motsvarar det praktiska som handlar om tillverkning, konstruktion och 

produktion, men som även anknyter till teoretisk kunskap och konstnärligt skapande. Nästa 

spets betecknar det teoretiska som på motsvarande sätt betecknar ett undersökande 

reflekterande som strävar mot förståelse. Detta blir både en förutsättning och ett resultat för 

de praktiska handlingarna. Den tredje spetsen står för det som jag vill kalla för det estetiska. 

 

Kajsa Borg beskriver slöjdämnet som komplext för lärare, elever och andra. Det 

är därför av stor vikt vi som slöjdlärare är medvetna om vart vi vill med vår 

undervisning i ämnet. Denna triangels ena spets står för just det teoretiska som 

jag har valt att fördjupa mig i. Hon menar att denna spets står för ett 

undersökande reflekterande som strävar mot förståelse. Detta blir både en 

förutsättning och ett resultat för de praktiska handlingarna. Dessa bildar den 

helhet som alltid är önskvärd när man söker efter en bra inlärningssituation 

oavsett vilket ämne det handlar om. 
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Vad är praktik? 

 

Vad är praktik eller praktisk kunskap och vad står det för. Ordet praktik kommer 

från det grekiska ordet praktikos vilket kan ha flera betydelser. Det kan stå för 

handling eller duglig men kan också betyda att en person är händig.  

 

I skolämnet slöjd är praktiken central. Att låta eleverna få utveckla sin kreativa 

förmåga genom praktiskt arbete är en av hörnstenarna i ämnet. Det kan i ämnet 

slöjd  handla om att lära sig gamla hantverkstekniker så som svepaskar eller 

svarvtekniker såväl som nyskapande alster där eleven själv får vara kreatör och 

utifrån vissa förutbestämda betingelser framställa ett alster. Mina informanter ger 

i intervjuerna en bredare bild av vad praktik i ämnet slöjd kan innebära. 

Anneli Holmberg (2009:22) har i sin avhandling  intervjuat ett antal 

lärarutbildare om begreppen praktik och teori och de är av den uppfattningen att 

dessa inte går att separera. De flesta av hennes informanter var slöjdlärare  och 

de ansåg att de teoretiska momenten hela tiden vävs samman med de praktiska 

och bidrar båda till viktiga delar. I många studier som avhandlar praktik används 

Aristoteles kategorisering. Han delade in praktisk kunskap i två delar, poiesis 

och praxis vilka båda beskriver en form av handling. Poiesis är en handling 

inriktad på tillverking och skapande medan praxis mer handlar om ändamålet 

med handlingen. Holmberg (2009:48) skriver i sin avhandling så här om praktisk 

kunskap: 

 

 
  Praktisk kunskap är en kontextualiserad kunskap. De olika beståndsdelarna handling, 

fackkunskaper och reflektion har haft olika stor betydelse i olika miljöer och tidsperioder. 

Mängden av de olika beståndsdelarna är även beroende på den eller de människor som 

innehar den praktiska kunskapen, beroende av deras förmågor samt intentioner. 

 

 

Det är klart att flera forskare och författare är  av den åsikten, att teori och 

praktik ej kan skiljas åt. Jan Sjögren (1997:33f.) skriver i sin avhandling Teknik – 

genomskinlig eller svart låda om tyst kunskap och tar där upp en en känd 

konstsnickare vid namn Thomas Tempte som formulerat begreppet ”det 

praktiska arbetets intellektualitet” . Sjögren skriver: 
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Han vill med detta betona att hantverkarens serie av handlingar inte är kroppsarbete utan 

istället innebär en mängd ställningstagande, beslut som kräver avsevärd mental energi – 

vilka förenas i praktiskt arbete. 

 

Snickaren i det här fallet har mängder med teoretisk kunskap som han använder 

sig av i sitt praktiska arbete. Kan han sedan beskriva sin kunskap som han har 

och klä den i ord, så blir den åtkomlig för andra och inte längre någon tyst 

kunskap. Han förenar den teoretiska med den praktiska kunskapen. 

 

 

Ämnets historia 

 

För att försöka förstå varför det ser ut som det gör i dagens skola och dess 

slöjdundervisning har jag tittat lite grann i backspegeln men även på vad senare 

forskning har att säga om ämnet slöjd. Historiken bakom ämnet och forskningen 

som finns kring detsamma har varit intressant att inhämta, och man kan med 

hjälp av den ana vilken riktning ämnet har i framtiden. Här följer en kort översikt 

på några av slöjdens viktiga perioder genom åren. 

 

Det finns en hel del ny litteratur som beskriver ämnets historia men jag har även 

sökt efter äldre böcker i bibliotekets magasin. Otto Salomons ”Slöjdskolan” från 

1876 samt Carl Malmstens ”Ung slöjd” från 1941 men även Gunnar Ells ”Slöjd 

och därtill ansluten teckning” (1925). Alla dessa tre böcker  har verkligen varit 

intressant att läsa. Jag har tack vare dessa böcker verkligen kommit ämnets 

historia nära. Otto Salomon och Carl Malmsten omnämns som de kanske 

viktigaste personerna, tillsammans med Hulda Lundin och Maria Nordenfeldt på 

den textila sidan, för att vi har slöjd som ämne i vår skola.  

 

Historiskt har ämnet i den obligatoriska skolan inte enligt Kajsa Borg (2001) 

utformats utifrån en teoretisk bakgrund eller att det bidrar till en allmänt högre 

bildningsnivå. Den allmänna folkskolan kritiserades på 1860-talet för att vara 

alltför teoretisk och där passade det praktiska skolämnet slöjd in på ett 

förträffligt sätt, dessutom var det något som föräldrarna ansåg vara nyttig 
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kunskap för deras barn. Det var alltså för att få en bättre mix i undervisningen 

som ämnet kom in i skolan. 

 

Slöjd som ämne i den svenska skolan har skiftat över tid. Sven Hartman 

(2005:117)  skriver att man tydligt kan se fyra stadier i slöjdens utveckling. 

 

Runt 1860 präglades slöjden av filantropiska syften. Det gällde att lära barnen 

slöjda så att det kunde bidra med något till hemmet. Lärarna i detta praktiska 

ämne var hantverkare som efter en kort utbildning blev lärare att undervisa i 

ämnet slöjd.  

 

Under 1880- talet och fem decennier framåt får slöjden sitt verkliga genombrott i 

den svenska skolan. Ämnet ansågs vara nyttigt för eleverna och de skulle lära sig 

att tycka om kroppsarbete. Slöjden gav den annars så teoretiska skolan något nytt 

och anammades av folkskollärare och småskollärare som ett pedagogiskt 

hjälpmedel. Här gör även Otto Salomons slöjdkurser entré och blir mycket 

framgångsrika och viktiga för skolämnet slöjds framtid. Otto Salomons 

motsvarighet på den textila sidan hette Hulda Lundin och hon var initiativtagare 

till det första privata slöjdlärarseminariet i flickslöjd. Man gick till en början 

kurser i åtta veckor men redan år 1921 var utbildningen tvåårig. Ett par år 

tidigare hade Maria Nordenfeldt gett ut sin publikation Handledning i slöjd 

(Kvinnlig slöjd). Maria var ytterligare en kvinna som enligt Hartman (1995:56) 

har haft stor betydelse för den textila slöjdens utveckling. Hon hade själv gått i 

Hulda Lundis utbildning och 1890 grundade hon själv ett handarbetsseminarium 

som senare kom att utvecklas till en skola för textillärare.  

 

Från 1930-talet och framåt skulle eleverna lära sig de viktigaste 

hantverkskunskaperna och man betonade färdighetsträning i skolans 

slöjdundervisning. Sven Hartman skriver att elevernas alster skulle ha ”god puts 

och kvalitet”(1995:35). Från och 1930-talet blev det allt vanligare med utbildade 

slöjdlärare. I 1955 års undervisningsplan blev slöjden ett obligatoriskt ämne. 

Ämnet var uppdelat i flickslöjd och gosslöjd i årskurserna 3 -9 och det förekom 

metallslöjd i årskurs 7 - 9. Kring denna tidsepok så började man ana att goss- och 

flickslöjden var på väg att lösas upp. 
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Enligt Hartman (1995:34) låg fokus i slöjden på 1960-talet på skapande 

verksamhet. Eleverna skulle finna personliga uttryck i de material som de arbetar 

med. Det är på 60-talet som ämnet tas över av lärare i textil respektive trä och 

metallslöjd. Det är också här i samband med den nya läroplanen Lgr62 som 

ämnet skulle anpassas till bägge könen. I den läroplan som skulle komma i slutet 

på 60-talet, Lgr69, kom ämnets fokus att ligga på det fria skapandet i större 

utsträckning.  Det är också här som slöjdämnet blir indelat i tre faser, planering, 

genomförande och uppföljning. I Lgr 69 står att ämnet ska planeras genom 

hänsyn till elevernas individuella förutsättningar. Man ska inspirera eleverna 

genom samtal, läroböcker och bildmaterial.  I Lgr 69:13 står vidare: 

 

 

Om detta arbetssätt används i slöjdundervisningen, knyts denna fastare till skolans övriga 

ämnen och smälter på ett naturligt sätt in i skolans miljö. 

 

Vid något tillfälle under terminen bör en naturlig samverkan ske mellan slöjd och andra 

ämnen.  /…/  Särskilt inom orienteringsämnena kan man finna stoff för samverkan med 

slöjd.  Slöjdlärare och klasslärare bör gemensamt planera och genomföra vissa 

arbetsområden.  

 

 

Från 1980 kunde eleverna välja slöjdart när de kom till högstadiet. Det betonades 

starkt i Lgr 80 att de båda slöjdarterna har mycket gemensamt. Detta för att 

eleverna tydligt skulle se det naturliga sambandet som finns mellan textil och trä 

och metallslöjd. Man skriver även i detta styrdokument att slöjden har goda 

förutsättningar att tillföra värdefulla kunskaper i undervisningen såväl i 

hemkunskap som i orienteringsämnen. I övrigt följde undervisningen tidigare 

kursplaner i hög grad. Det är först i samband med Lpo94 som ämnets båda 

grenar trä och metallslöjd och textilslöjd kom att bedömas som ett ämne, slöjd. 

Sven Hartman menar att det varierat kraftigt genom åren vad en slöjdlärare bör 

kunna för att undervisa i sitt ämne och att man i slöjdundervisningen idag kan se 

delar av  dessa ovan nämnda skeenden (2005:117). 
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När det gäller att hitta det som tar upp hur undervisningens uppbyggnad eller 

struktur såg ut, är det i dessa texter svårt att direkt hitta några exempel. Karin 

Håkansson (2008:6) skriver om Carl Malmsten som var verksam slöjdlärare på 

1930-40 talet som en av dem som först kom att ändra arbetet i slöjdsalen i 

riktning mot hur vi tänker idag. Carl Malmstens idéer byggde på att barnet själv 

skulle skapa sitt föremål efter att ha gjort skiss och planering klart. Hans idéer 

och sätt att arbeta kan man se tydliga avspeglingar av i de kommande 

styrdokumenten som Lgr69 samt Lpo94. Jag lyckades hitta en bok som heter 

Ung slöjd skriven av just denne Carl Malmsten (1941). Boken är en handbok för 

lärare som ska undervisa i trä och metallslöjd. Malmstens beskriver här bland 

annat hur man i Svensk slöjdförening utvecklade tankegångarna kring 

”Formsinnets fostran i barna- och ungdomsskolor”.  Malmsten (1941:6) skriver:  

 

Ung slöjd. Ja, en glad iver och förväntansfull spänning sveper som ett solsken genom 

slöjdsalar, där blossande varma barn eller vuxna kapa, hyvla, holka och foga samman ting, 

som på ett särskilt sätt bli deras egna. Om också inte alla ha så stor uppfinningsförmåga, att 

de skapa nytt, blir det dock ett skott ur egen jordmån, en ny variant av arten ljusstake, 

brödfat, bil, aldrig en standardiserad kopia av, på pricken lik, vad man sett många gånger 

förr. 

 

Vilken härlig beskrivning av ämnet och med vilken tillförsikt författaren såg på 

framtiden. Texten andas verkligen framtidstro och jag kan inte undvika att 

mellan raderna höra den klassiska speakerrösten från svenk journalfilm AB. 

Vad som är intressant här är att eleverna arbetade efter den teckning som man 

tidigare gjort i skolan i just ämnet teckning. En integrering mellan ämnen som 

man än idag eftersträvar.  

 

I boken Ung slöjd skriver även folkskollärare Gunnar Thylen (1941:10ff), om 

hur enkelt det är att sammanföra slöjden med en rad andra ämnen i skolan. Han 

ger direkta exempel på integrering med fysik och historia men även såklart 

teckning där han betonar vikten av att det är en mycket exakt ritning som ska 

bringas med till slöjdlektionen innan det praktiska arbetet kan ta vid.  

 

Det som berör planering, ritning och utvärdering, alltså de teoretiska delarna i 

undervisningen, är det som jag vill närma mig i denna studie.  
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  Forskningsöversikt 

 

 

När det gäller den forskning som finns kring ämnet får man intrycket av att det är 

ganska sparsamt. Det har dock kommit några avhandlingar som jag har fördjupat 

mig i för att söka fakta kring mitt ämne och på det sättet försöka få en bas att 

utgå från. Dessa avhandlingar är Peter Hasselskogs Slöjdlärares förhållningssätt 

i undervisningen (2010). Annelie Holmbergs Hantverksskicklighet och 

kreativitet (2009),  och Helene Knutes Gestalandets pedagogik (2009), Marlene 

Johansson Slöjdpraktik i skolan- Hand, tanke, kommunikation och andra 

medierande redskap (2002) för att nämna några. Jag har sökt genom dessa 

avhandlingar för hitta kopplingar som på ett eller annat sätt kan knyta an till mitt 

arbete med denna uppsats. Här bör också KOMOLÄR projektet nämnas. Det står 

för ”Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker” och är ett projekt där ett antal 

forskare med Lars Lindström i spetsen låter ämnet slöjd stå i fokus. Syftet med 

projektet är bland annat att forska kring skolämnet slöjd i nuet och framåt, att 

försöka se vad och hur elever idag arbetar i slöjd. Man menar i projektet att för 

att bättre förstå vilken kunskapssyn som färgar slöjden idag måste slöjdlärarnas 

attityder och föreställningar om sitt uppdrag studeras.  

 

Kajsa Borg (2001:27) skriver att två större projekt med inriktning mot 

slöjdundervisning  var genomförda fram till 2001 sedan grundskolan infördes 

1962. Det första från 1977-90 heter Skolan och slöjden. Projekt laborativ slöjd, 

ett projekt som hade ett brett angreppssätt. Man kunde efter denna studie slå fast 

att lärarna hade ganska olika uppfattningar om mål, metoder och arbetsformer i 

slöjdundervisningen, och man efterlyste efter detta en fortsatt debatt om slöjdens 

roll och möjligheter inom skolan. 

 

Nationella utvärderingar i slöjd 

 

Efter projektet om laborativ slöjd skulle det dröja ända till 1991 innan det skrevs 

något om ämnet då den nationella utvärderingen kom kallad NU91. Denna 

utvärdering tog upp alla ämnen i skolan så även slöjden. Utav denna rapport 
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kunde man utläsa att slöjdämnet är av komplex karaktär och att eleverna i hög 

grad kunde påverka undervisningen bidrog starkt till att stärka elevernas tilltro 

till sig själva. 

 

2003 kom sedan Nationella utvärderingen kallad NU03 och dessa båda 

utvärderingar tänkte jag gå lite närmare inpå. Här får man ett intryck av hur det 

ser ut för respektive ämne, både från ett lärar- och elevperspektiv. I NU03 

(Skolverket 2003:30ff) kan man se att det finns en brist på utbildade lärare och 

att utbildningstakten för nya slöjdlärare är för låg för att man under den närmsta 

framtiden ska kunna täta denna lucka.  

 

När det gäller elevinflytande intar ämnet en särställning gentemot andra ämnen i 

skolan. Även populariteten hos eleverna blir då följaktligen hög och även här är 

ämnet i topp.  När det gäller slöjdkunskapernas betydelse är det mindre positivt. 

74 % av eleverna anser inte att kunskaperna i slöjd är viktiga vare sig för 

fortsatta studier eller framtida arbete . Även slöjdlärarna uttrycker att ämnet 

anses som mindre viktigt av sina kollegor i andra ämnen.  

64 % av eleverna tycker att det borde finnas slöjd som tillvalsämne på 

gymnasiet, denna siffra var exakt densamma i NU-91. Detta visar med all 

önskvärd tydlighet att ämnet hos de allra flesta betyder något positivt. 

Kopplingen mellan slöjden i skolan och livet utanför, är inte lika positiv. Nästan 

hälften av alla elever tycker inte att lärarna lyckas med detta. Utvärderingen visar 

även att föräldrar inte tycker att ämnet hör till de viktigaste.  

 

Det är intressant att läsa dessa rapporter och se och jämföra om de stämmer med 

min egen undersökning. Vissa av de siffror som man kan utläsa i framförallt NU-

03 är för mig aningen förvånande.  

Den planering som slöjdläraren har är oftast tillsammans med lärare i det egna 

ämnet. Endast 11 % uppger att de ofta eller ibland planerar med kollegor i 

arbetslaget (sid.46). När det gäller elevernas planering så anser lärarna att 

eleverna är mer involverade i den än vad eleverna själva upplever.  Eleverna 

tycker dock att de har stora möjligheter att påverka sin planering i ämnet och 

hela 76 % uppger att deras förslag tas på allvar av läraren (Skolverket 2003:46). 
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När det t.ex. gäller den planering med eleverna gör så är det skiftande svar vad 

gäller vikten av bra planering hos läraren. Som man kan utläsa av olika diagram 

är det nästan 30 % som inte tycker att det är av stor vikt att följa den planering 

som man gjort. Att man sedan vidare kan läsa att 34 % inte arbetar efter någon 

planering alls, utan bestämmer efterhand gör mig väldigt fundersam. Detta var 

mer vanligt förekommande i trä/metallslöjd än i textilslöjd.  

 

När det gäller utvärderingen som eleverna finns vissa skillnader inom 

slöjdlärarkåren. Det framkommer att värderingsfasen inte har några fasta former. 

Nästan hälften av lärarna menar att den är mycket viktig och den andra halvan 

menar att den är ganska viktig. Om man då ser till hur man låter sina elever 

utvärdera sina arbeten så sker 79 % enskilt för läraren! Endast 18 % redovisar 

inför gruppen.  När det gäller den skriftliga utvärderingen så ställer sig NU-03 

frågan vad man kan dra för slutsatser när vissa elever alltid redovisar skriftligt 

medan andra aldrig gör detta. Mer än hälften av eleverna tar hem sina arbeten 

utan att redovisa alls.        

  

Hasselskog har i sin avhandling ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” 

(2010) använt sig av det material som insamlades till de nationella 

utvärderingarna i slöjd. Det var i det här fallet dagboksanteckningar av både 

lärare och elever. Han har sedan själv kompleterat detta med intervjuer med både 

elever och lärare. Han vill med studien se vad lärare i slöjd lyfter fram som det 

viktiga i undervisningen. Elever kommer till tals under och efter lektionerna och 

deras bild av undervisningen synliggörs också. Hasselskog har även studerat 

konversationen mellan lärare och elev under slöjdlektioner.                                                                   

 

 När det gäller just planeringsfasen och utvärderingsfasen skriver Hasselskog 

(2010:139f) att han  kan se att just dessa områden inte är centrala för lärarna. 

Dessa faser hanteras i stor utsträckning av eleverna själva. Däremot beskriver 

lärarna utförandefasen utförligt. Det som framkommer här är att eleverna ofta 

gör någon form av utvärdering eller redovisning men sällan om hur denna går till 

eller vad den innehåller. I gällande kursplan (Skolverket, 2010) står  att eleven i 

slutet av år nio skall ”kunna i ord och bild presentera idéer samt planera 

slöjdarbetet”. Vidare att eleven i år nio skall ”kunna beskriva slöjdprocessen och 
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motivera de val som har gjorts under arbetets gång från idé till färdig produkt 

samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetets resultat”. 

Alltså ett tydligt skrivet mål i vår skolplan som av någon orsak verkar tolkas som 

mindre viktigt av de som är lärare i slöjd idag. Kajsa Borg (2001) undrar i sin 

bok Slöjdämnet om lärarna har sin egen teori. Hon har i sin avhandling sett att 

hennes informanter mer verkar styras av tradition än av våra styrdokument. En 

lärare i hennes bok uttrycker sig på följande sätt om våra kursplaner.
.
 

 

Bara ord, ofantligt mycket ord som upprepar sig hela tiden. Jag vet inte om jag 

känt någon större skillnad mellan läroplanerna egentligen. Kan inte tänka mig 

någon större skillnad, bara otroligt mycket ord. Lpo94 är bättre, inte så mycket 

ord. (Borg, 2001:127) 

 

När det gäller utförandefasen så finns det ju även där teoretiska genomgångar i 

slöjdundervisningen. Cederblad (2007:4) skriver  att det är av stor vikt att läraren  

planerar innehållet väl och presenterar detta på ett lämpligt sätt. Detta för att få 

med så mycket information på så kort tid som möjligt annars finns en stor risk att 

eleverna tröttnar. Cederblad menar att förberedelserna inte får underskattas, 

upplägget för varje genomgång måste vara genomtänkt. Lindström och Pennlert 

(2006:33)  är inne på samma spår när de trycker på vikten av planering och 

förberedelser och skriver att en lärares uppgift är att arrangera situationer och 

upprätthålla miljöer där elever kan ta in kunskap. Allt för att ett lärande ska ske. 

Detta kan tyckas som självklarheter i alla ämnen men man får en känsla av att 

när det kommer till praktiska ämnen så glöms ofta detta lätt bort. 

 

 

Metod 

 

Val av metod 

 

Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har jag förutom litteraturen som 

utgjort en slags grund valt att göra kvalitativa intervjuer med ett antal slöjdlärare 
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för att få en inblick i verksamheten. Då jag själv arbetat som just slöjdlärare de 

senaste fem åren har även mina egna erfarenheter spelat en stor roll.  

 

Urval 

 

Då jag i min frågeställning valt att ta reda på vilket sätt slöjdlärare arbetar och 

har arbetat så har jag valt att läsa de styrdokument som skolan har och har haft. 

Jag har sökt efter litteratur med samma tanke att hitta sådan litteratur som 

beskriver slöjden bakåt i tiden men även avhandlingar och böcker som beskriver 

slöjden så som den ser ut idag. 

 

Jag har valt att intervjua fem slöjdlärare med lång erfarenhet av undervisning i 

slöjd. Två trä och metallslöjdslärare och tre textillärare.  Den sammanlagda 

yrkeserfarenheten för dessa fem lärare är över hundra år i yrket.  Från fjorton till 

fyrtiofem år inom yrket och dessutom med erfarenhet från flera skolor.Alla fem 

är utbildade slöjdlärare och en är tvåämneslärare med matematik som andra 

ämne. De arbetar nu samtliga inom högstadiet men har alla en stor erfarenhet av 

slöjdarbete från årskurs tre och upp till nian, något som också visar sig  här i 

denna sammanställning. Informanterna hade jobbat i olika stadsdelar med 

skiftande social struktur vilket gör att jag tycker mig hittat en bra bredd trots att 

det endast rör sig om fem intervjuade personer. Intervjuerna har gett studien 

bredd och jag har verkligen kommit ämnet nära. Dessa samtal har bidragit till att 

jag själv ställt mig frågande till mitt eget sätt att bedriva undervisningen i ämnet 

slöjd. 

 

 

 

Datainsamlingsmetoder 

 

Intervjuerna tillsammans med den litteratur som jag valt att läsa har gett mig en 

grund att söka svaren till de frågor som jag ställt mig i den här studien. Frågorna 

som låg till grund för intervjuerna finns med som en bilaga i detta arbete. 
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Procedur 

 

Jag valde att spela in intervjuerna på bandspelare samtidigt som jag förde korta 

anteckningar under intervjuerna. Jag hade innan intervjuerna pratat med mina 

informanter och de fick dessutom ett brev av mig med kort information om 

intervjun samt några nyckelord som jag ville de skulle fundera på (bilaga1).  

I denna undersökning ville jag få en bild av hur några lärare bedriver sin 

undervisning i slöjd. Då jag särskilt var intresserad av hur man hanterade de 

teoretiska partierna i undervisningen så var de intervjuade introducerade i vad 

jag specifikt ville vet mer av. Jag hade dessutom plockat ut tre nyckelord som 

intervjun kom att kretsa runt: Teori, Integrering och Utvärdering. Där ordet teori 

skulle väcka tankar kring hur de hanterar de teoretiska delarna i undervisningen. 

Jag skulle  kunnat använda mig av flera nyckelord men valde att stoppa vid dessa 

tre. Jag hade således inte med orden planering eller arbetsätt utan förutsatte att 

informanterna skulle komma in på dessa bitar ändå.  

Jag träffade varje lärare enskilt på deras respektive arbetsplats och intervjuerna 

tog mellan trettio och femtio minuter beroende på hur utförliga svar jag fick. 

Frågorna jag ställde var öppna och intervjupersonen styrde mycket själv vad 

intervjun kom att handla om (Kvale, 2009:169). Min tanke med intervjuerna var 

att få lärarna att berätta med egna ord om sättet de undervisar.  Jag upplevde att 

intervjuerna fungerade väl och jag fick en god inblick i deras sätt att arbeta. Det 

som däremot visade sig betydligt svårare var att analysera intervjuerna då de fick 

lite olika karaktär eller inriktning och kunde således inte jämföras exakt med 

varandra. 

 

Dessa intervjuer har varit en balansgång med många fallgropar och det kan vara 

lätt att man som intervjuare själv påverkar svaret (Svedner, 2001:27).  Här vill 

jag framhålla nyttan med att ha läst in sig på  Kvales ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” (2009). Den rätade ut en rad frågetecken och gav mig 

trygghet inför intervjuerna.  
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Jag berättade för informanterna om de etiska regler som gäller vid den här typen 

av undersökning så informanterna var väl medvetna om att de skulle  vara 

anonyma i min presentation av materialet. 

 

 

Resultat 

 

När lärarna börjar berätta om hur de bedriver sin undervisning är det mycket som 

visar sig vara gemensamt. De beskriver sin undervisning som styrd för de allra 

yngsta eleverna i årskurs tre, till att bli mer och mer individuell ju högre upp i 

åldrarna man kommer. De beskriver hur de planerar sitt arbete med olika 

arbetsområden som övergripande för respektive årskurs och som blir allt mer 

avancerad i de högre årskurserna. Jag har i detta sammandrag försökt att hitta de 

svar som direkt knyter an till mitt arbete, mitt syfte och frågeställningar och på 

det sättet komprimerat intervjusvaren. 

 

Jag träffade fem stycken slöjdlärare varav tre arbetar som textillärare och två 

som trä och metallslöjdslärare. I sammanställningen kommer dessa att kallas 

Tx1, Tx2 och Tx3  samt Tm1 och Tm2.  

 

När jag bad lärarna att beskriva sin undervisning var det slående hur lika upplagd 

undervisningen var inom båda slöjdarterna.  Här fanns också skillnader som var 

tydliga och då samtliga lärare har erfarenhet från arbete från ett flertal skolor 

kom de ofta själva in på olikheter skolor emellan som i sin tur påverkade deras 

sätt att undervisa på ett eller annat sätt. Alla har de en grundtanke bakom 

undervisningen och denna tanke eller upplägg ser olika ut beroende på årskurs. 

De hade också alla en vetskap om att just när det gällde utvärdering varierade 

detta beroende på vilken skola man arbetade.  Man följde så att säga den 

inarbetade rutin som fanns på skolan även om man sedan tidigare var van med 

andra metoder.  
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Det skulle bli  allt för omfattande om jag här redovisat alla svar från intervjuerna. 

Jag har därför i denna sammanställning  valt att försöka dela in arbetet så att det 

belyser de huvudfrågor eller nycklar som jag vill föra min studie kring (Kvale, 

2009:251). Intervjuerna är således indelade under följade rubriker  med de frågor 

som ställdes i studien: Arbetsätt i slöjdundervisningen, Elevernas planering, 

Elevernas utvärdering och Ämnets integrering.  De frågor som ställdes i 

intervjuerna redovisas under varje sådan rubrik. 

 

Arbetssätt i slöjdundervisningen:  

 
Intervjufrågor:  

 

Kan du beskriva för mig hur slöjdundervisningen bedrivs på er skola? 

 

Kan du nämna något om de teoretiska avsnitten  i undervisningen? 

 

Tm1 

Jag börjar med att dela upp ämnet i arbetsområden. Inom varje arbetsområde finns det 

möjlighet till olika arbetsuppgifter. Det ska inte vara några plagiat utan var och en ska ju 

tänka utifrån sin tanke och idé. Så ingen mallslöjd som man sett på sina håll… 

 

 Sen är ju arbetsområdena ganska vida så att det finns ju möjlighet till stor variation idet här. 

Eleverna kan ju styra mycket själv. Så delaktigheten blir stor för eleven, men man kan ju 

säga detta blir ju stegrande ju högre upp man kommer, men även en åk.3:a har ju möjlighet 

att på verka vad de vill göra. 

 

Varje arbetsområde startar jag med en genomgång som tar en kvart- tjugo minuter och alla 

gör därefter sin planering. 

 

 

Läraren har ett tydligt upplägg där de olika arbetsområdena lägger grunden för 

elevernas lärande. Läraren betonar här elevens möjlighet att påverka sitt arbete. 

Här vet vi att eleverna uppskattar att ämnet är så att de själva kan påverka i hög 

grad. Jag tänker utifrån min frågeställning om detta i sin tur ger bättre 

förutsättningar när eleven kommer till utvärderingsfasen.  Det borde inte vara till 

någon nackdel som jag kan se det. Den andra trä och metallslöjdsläraren 

broderade ut följande svar på samma fråga. 
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Tm2 

 

Här jobbar jag med bara en åtta och två nior och sedan har jag andra sysslor på skolan. Men 

just i själva slöjdämnet har jag tidigare haft åk. 3 som ett basår där jag styrt väldigt mycket så 

att de ska lära sig verktyg och lära känna ämnet. Jag trycker väldigt mycket på att de ska veta 

vad för verktyg de använder. I fyran så har man fått göra en 90 graders vinkel som de sedan 

kan bygga på så att det blir lådor eller hyllor. Åk. 5 så har vi gjort ramar där geringssågningen 

var viktig åk 6 skulle man foglimma sen var det valfritt att göra vad man ville. Det där såg jag 

som en bas för att man sedan i högstadiet ska ha en bra grund att stå på när man gör sitt 

slöjdval. 

 

Tm2 

 

Men en lektion hos mig börjar med att jag pratar om något som har med ämnet att göra. Det 

kan vara ett verktyg som jag visar eller en teknik jag pratar om. Nu senast var det en artikel 

om olika sorters bitsar så då tog jag upp detta med klasserna. Jag ägnar tio minuter åt detta 

ungefär. Detta gör jag varje lektion efter det att jag kollat så att alla är på plats. Efter detta så 

brukar vi jobba praktiskt. Men någon gång under lektionen så brukar jag ha en genomgång på 

något som någon håller på . Sedan jobbar vi vidare och i slutet på lektionen så slutar vi 

samtidigt och där brukar det även vara någon kort repetition eller frågesport eller så. 

 

Även här kan man se att arbetsområdena finns men tonvikten lades här på 

verktygskunskap. Denna byggs upp med ökande svårighetsgrad i det praktiska 

jobbet. Även denna lärare inleder varje lektion med en genom gång där han alltid 

har ett kort teoripass för att starta upp lektionen med. Dessa korta genomgångar 

var vanliga att ha i början på varje praktiskt pass. En av lärarna kände tryck från 

eleverna att de teoretiska passen stal tid från det praktiska arbetet. 

 

 

 

Tx1 

  

En elev frågar mig varje vecka - ”måste du prata varje gång?”. Det är viktigt att hålla fast vid 

att lektionerna alltid börjar med att jag pratar så att eleverna vet detta. Det går ju inte att bryta 

mitt i och börja berätta om någon teknik eller de fattiga pakistanska bomullsarbetarna. 
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Tx3 

 

Jag arbetar i det här fallet med korta samlingar där jag bryter för att visa hur man gör och så 

försöker alla och sen är det dags att visa nästa moment. 

 

 

Tm2 

 

Men någon gång under lektionen så brukar jag ha en genomgång på något som någon elev 

håller på med.  

 

Här skiljer lärarna sig åt lite grann. Några bryter mitt under pågående lektion för 

att visa på ytterligare något som känns aktuellt för alla medan tre av lärarna 

uttrycker att de helst vill ha genomgång i början eller slutet tiden däremellan är 

fryst till det praktiska arbetet.  Dessa avbrott handlade om lite kortare och mer 

elevrelaterade praktiska problem. Det kan inte uteslutas att fler av de intervjuade 

lärarna skulle göra likadant. För vissa av lärarna låg det dock nära till hands att ta 

upp och verkade vara en viktig del i deras sätt att undervisa så därför tycker jag 

att skillnaden är värd att belysa.  

 

En av mina informanter hade en annan syn på vikten av att ha genomgångar. 

 

Tx2 

 

Jag samlar alltid klassen i början på lektionen så att alla är lugna och då går man alltid genom 

någonting. T.ex. vad någon elev är inne på, det kan vara strykjärnet eller hur man mäter eller 

ritar kvadrater osv. 

 

Här väljer läraren ibland att starta lektionen med något som är kopplat till en 

elevs arbete i den gemensamma genomgången. Detta för att visa hela gruppen 

något som är generellt eller viktigt att alla får ta till sig. Hasselskogs avhandling 

visar att lärarledda genomgångar är vanligare i textil än trä och metallslöjden. 

Han har i avhandlingen låtit lärare föra dagböcker och kan i det här fallet 

konstatera att i en majoritet av dagböckerna saknades beskrivningar av lärarledda 

genomgångar (Hasselskog 2010:142).   
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Tx3 

 

Jag använder mig av en tydlig instruktion i både text och bild och den finns i de flesta 

tekniker. Jag styr undervisningen med att eleverna ska göra vissa saker t.ex. en applikation 

men sedan kan ju den te sig i olika uttryck. 

 

 

Tx2 

 

 Alltså både skriftliga och muntliga instruktioner är viktigt. Man får ju lära känna eleverna för 

en del fixar inte detta med att läsa då får  man vara med därför är det viktigt att man får 

överlämningar när man ska ha nya elever. 

 

Skriftliga instruktioner som delas ut efter en muntlig genomgång verkar vara mer 

frekvent på textilslöjd än på trä och metallslöjd. Det här är något jag tidigare 

tänkt på när jag praktiserat eller besökt andra slöjdlärare. Textillärarna beskrev 

att de hade en sådan beskrivning till alla slags tekniker. Detta blir ett extra stöd 

för de elever som har lättare att ta till sig nya lärdomar genom bilder och text än 

genom muntliga genomgångar. De kan också vara ett bra sätt för elever att 

repetera det som tagits upp av läraren. Beskrivningarna var centrala för alla 

textillärarna och något som de samtliga använde sig av. Beskrivningarna var 

enkla arbetsbeskrivningar som var inplastade och fanns lättillgängliga på en 

hylla i salen. De satt i pärmar och var lätta för eleven att hitta och  följa. Detta 

avlastade läraren under arbetsprocessen.  

 

 

 

 

Elevernas planering 

Intervjufrågor: 

Kan du berätta hur eleverna planerar? 
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När man kommer till hur eleverna planerar sitt arbete upplever jag skillnaderna 

som större. Här finns det flera varianter på hur man vill att eleverna ska 

förbereda sig inför en praktisk arbetsuppgift. 

 

Tx1 

 

Utvärdering finns det en blankett som heter som även innefattar planeringen. Den är ju bra 

om de använder från början i sitt arbete men ofta blir det att de fyller i den här i slutet 

 

Tx2 

 

De gör ju alltid en skiss eller förslag på vad de ska göra . Skissen kan vara av väldigt 

skiftande karaktär jag är inte jättenoga i detta utan det kan vara från en bild eller så. Det 

viktiga är att de ändå kan förklara vad de ska göra. Att de tänker på hur stort det ska vara och 

allt. 

 

Tm1 

 

 Även de som inte är klara får vara med och rita skissa och planera för att sedan sätta in detta i 

sin pärm för att ta fram när de blir klara med det arbete som de håller på med. 

 

 

Enkla skisser eller bilder som eleverna själva har hittat som mer blir ett stoff för 

att lärare och elev ska förstå varandra än en skiss som eleven själv följer som 

arbetsbeskrivning, så uppfattade jag att tre av lärarna menade. Min egen 

erfarenhet av detta är densamma. Skissen i sig är inte så viktig utan mer ett 

redskap mellan lärare och elev för att skapa samförstånd. Pirjo Birgerstam 

beskriver i sin bok Skapande handling att skissandet är ett undersökande och är 

att jämföra med ett letande utan styrning (2000:30). 

 

En av lärarna som jag samtalade med hade dock ett lite annat upplägg inför en ny 

uppgift.  
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Tm2 

 

Planering måste man göra jag vill gärna att man ritar i naturlig storlek för jag vill inte att 

man håller på med skala utan naturlig storlek och det är för att jag själv lärde mig det när jag 

gick på slöjdlärarutbildningen och papper är ju billigare än trä så blir de inte bra så kan man 

skrynkla ihop pappret och släng det.  

 

Det där med naturlig storlek har jag fastnat för, för det är många ungar som inte vet om de ska 

ha en bit som är trettio centimeter så vet de inte hur mycket det verkligen är! Så planering är 

viktig och man ska visa upp den för mig. Och jag ska sedan ge den godkänt innan de kan 

börja jobba och i planeringen så ska det helst finnas en kapnota. 

    

Här arbetar läraren med naturlig storlek i skissandet. Detta för att verkligen 

förtydliga för eleven hur arbetet ska komma att te sig. Skissen måste också vara 

noggrant gjord då den ju ska bli en exakt kopia av det som sedan ska bli 

produkten. Här måste tilläggas att det närmast blir att betrakta mer som en 

ritning än en skiss. 

 

 Slöjden är ju starkt kopplad till ämnet matematik men att förstå det allra 

enklaste matematiska i praktiken kan vara nog så svårt för eleven. Detta sätt att 

arbeta med skissning förebygger alla eventuella tveksamheter lärare och elev 

emellan. Eleven går in i arbetet med det hårda materialet med en klar bild av vad 

han/hon ska göra. 

 

Marlene Johansson (2002:143)  skriver att det är med hjälp av skisser som 

eleverna beskriver eller föreställer det föremål som ska göras. Ritningarna är mer 

detaljerade och utförda av antingen eleven elller läraren under arbetets gång. Hon 

nämner även att det inom slöjdundervisningen förkommer färdiga ritningar som 

används som arbetsinstruktioner. 

 

 

 

Elevernas utvärdering 

Intervjufrågor: 

Vad tänker du när jag säger utvärdering/analys? 
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Att eleven utvärderar sitt arbete hör till ämnet och i skolans kursplan för slöjd 

kan man läsa att eleven skall utveckla förmågan att reflektera över och bedöma 

arbetsprocesser och produkter.  

 

 Tx2 

 

 Jag har ett papper som heter skiss och utvärdering och då får de rita hur de har tänkt sig 

arbetet. Sedan när det är klart då beskriver de kort hur de har gjort. Där märker man ju också 

hur mycket de har lärt sig på vägen. Om de kommer ihåg olika saker, för då får man ju den 

här eftertanken. Detta sätter vi in i en gemensam pärm för varje klass där varje elev har varsin 

flik. 

 

Tx3 

 

 När det gäller utvärdering så görs det på ett arbete i åttan och på alla arbeten i nian. 

 

Tm2 

 

 Ett tag hade jag så att de dokumenterade efter varje lektion men det tog jag bort för dels så 

tog det mycket tid och dels så kände jag att de som har det jobbigt att skriva oftast fungerar 

bra i slöjden så för dessa elever blir detta skrivande negativt för dem och därför tog jag bort 

det. Jag tror inte att det gör så stor skillnad för det de skrev ned var ändå så torftigt. 

 

Tm1 

 

  Så vi gjorde det inte efter varje arbetsuppgift. Det kan man ju göra och vi provade detta med 

någon gång men det blev väldigt mycket papper, men det var rätt kul att läsa det där. Hur de 

hade uppfattat slöjden och vad de hade lärt sig och vad de ville ha förändrat och så. Detta 

kräver att elevunderlaget är det rätta annars är det svårt det kräver en del av eleverna. 

 

Över tid så har alla lärare provat lite olika former på utvärderingen. Ibland har 

den varit central och använts regelbundet för att ibland bli helt bortglömd. När 

utvärderingen väl är gjord så har lärarna uttryckt att de har glädje av den för att 

kunna spetsa till undervisningen än mer. Lärarna har utvärdering i vissa 

årskurser eller till vissa arbeten eller så gör eleverna en stor utvärdering i slutet 



27 

 

av terminen. En lärare utrycker att elevunderlaget måste vara det rätta för att få 

ut något av utvärderingen samtidigt som en annan menar att de utvärderingar 

läraren fick in ändå var skrivna på ett så torftigt sätt att de knappast tillförde 

varken lärare eller elev något. Ofta beskriver lärarna att man arbetade med 

utvärderingen på ett annat sätt på en annan skola. Det verkar som att det sitter 

mycket i väggarna och att läraren anpassar sig till det arbetssätt som gäller för 

respektive skola.  

 

Värderingsfasen är något som eftersatts i slöjdundervisningen visar NU03. Där 

beskrivs att hälften av eleverna tar hem sitt arbete utan någon redovisning alls. 

 

Tx2 

 

 Eleverna tycker inte om detta men i åttan och nian så är de ju måna om sina betyg så de vet 

ju att planeringen och utvärderingen är lika viktig som själva arbetet. 

 

Här beskriver läraren hur väsentligt det plötsligt blir med utvärdering  för 

eleverna när betyget kommer in i bilden. Utan betygspressen som eleverna 

känner verkar utvärderingen inte ha någon central roll i skolans slöjdämne. 

Dessa svar följer ungefär den norm som råder inom slöjdlärarkåren och som 

Hasselskog (2010) så tydligt visar på i sin avhandling. 

  

Tx2 

 

Ja skulle absolut kunna jobba mer med utvärdering!  Men då skulle man ha lite längre 

lektioner man har ju ofta för stora grupper och då blir det ju svårt och hinna med allting. Men 

sådana saker skulle man ju kunna arbeta ihop med andra ämnen. Allt hänger ju ihop med vad 

de får för resultat på de färdiga sakerna. Det är ju helheten som man vill åt. 

 

Här har vi en tydlig effekt som många nämner som ett hinder. Man har 

kunskapen och viljan att genomföra något men tiden finns inte då man sitter fast 

i ett schema som gör att det inte finns plats för andra tankar och arbetssätt än de 

redan inarbetade. Flera av lärarna jag intervjuade nämnde att de kände så. 
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Ämnets integrering 

Intervjufrågor: 

Hur påverkar slöjden andra ämnen i skolan? 

Hur påverkar andra ämnen slöjden 

 

När det gäller det jag kallar integrering här bör det förtydligas att syftet var att se 

om ämnet hade någon spridning till andra ämnen eller vise versa. Hur såg i så 

fall arbetet ut där och på vilket sätt arbetade man? Fanns här andra ämnen som 

tog lite av den teoretiska slöjden i anspråk? 

 

Tm1 

 

Ja det där är ju ett kapitel för sig. Allt samarbete som jag har varit med om har ofta varit 

utifrån slöjden gentemot ett annat ämne. Det är sällan något annat ämne kommer till slöjden. 

 

Tx1 

 

Ja jag skulle ju vilja att det mer var så att de som läser om något kan tas upp här också i 

ämnet slöjd. Men det är ju sällan det har funkat. 

 

Tx3 

 

Jag ser stor fördel i matten där slöjden ofta kommer in då jag ju undervisar även i matte. Här 

är kopplingen tydlig, särskilt om det är elever som jag har i både slöjd och matte då kan vi dra 

paralleller direkt till det praktiska arbetet i slöjden.  

 

Tx2 

 

När jag jobbade på mellanstadiet så satt vi och pratade om hur vi skulle kunna jobba med ex. 

USA om det fanns några som ville jobba tillsammans och sådan tid måste man ta i ett 

arbetslag och jobba in sig om vad man kan göra ihop och hur man väva ihop olika ämnen och 

vilken tid man kan göra det på. Det saknar man på en så här stor skola där schemat styr allt, 

slöjdsalen här är t.ex. aldrig ledig 

 

Samtliga lärare upplevde att det var svårt med samarbete mellan slöjden och 

andra ämnen då särskilt på större skolor och där framförallt högstadieskolor. Det 
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verkar som om varje lärare där arbetar strikt med sitt ämne och det blir som 

vattentäta skott mellan de olika ämnesblocken.  Tanken med de frågor som 

styrde mot integrering i intervjun var att försöka få fram huruvida det förekom 

och i så fall hur detta samarbete såg ut. Där skulle det i så fall öppnas nya 

möjligheter eller ges andra förutsättningar för lärarna att bedriva undervisning 

och jag tänkte då särskilt på de teoretiska inslagen även här. Samtliga lärare 

arbetade just nu på högstadiet men då de flesta även arbetat med de lägre 

åldrarna och på mindre skolor tog de upp exempel från tidigare arbetsplatser där 

det fanns gott om goda exempel. 

 

Tm1 

 

De andra lärarna var så teoretiska så jag tror inte de förstod hur de kunde göra medans han 

var väldigt praktisk så han tänkte hela tiden både och. Han kopplade ofta samman det arbete 

som de gjorde i So-undervisningen med slöjden Vi gjorde relief av vår karta över 

kommundelen och när han jobbade med antikens Grekland då gjorde vi grekiska krigare och 

tempel i slöjden. Det var ett väldigt roligt samarbete 

 

Tm2 

 

Då gjorde vi väldigt mycket i åk. 5. 6an t.ex. så höll vi på med insekter. Vi byggde dessa 

insekter i slöjden och eleverna gick mellan textil och trä och metallslöjden. Detta projekt var 

nog ett av de roligaste jag har jobbat med som slöjdlärare. Vi gjorde blommor till detta också 

och det blev en stor utställning. 

 

Tx1 

 

Den här skolan har något som heter gemensam fördjupning och där ska man också göra ett 

musiskt uttryck i redovisning. Man ska gå in i bilden slöjden musiken och så ska man göra en 

förstärkning, läser man om staden så kanske man broderar in stadsvapnet på ett alster och 

sedan ska man ha med det på sin redovisning.   

Tx1 

 

Det krävs nog att man jobbar länge på ett ställe då kan man kanske jobba in något. Den här 

vävstolen t.ex. har stått i ett klassrum tidigare där man har fått in vävnad på ett naturligt sätt i 

klassrummet. 
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Den sista kommentaren här känns lite unik. Att en lärare plockar in en ”del av” 

slöjdsalen i sitt klassrum känns inte så vanligt. Men där byggs en bro som länkar 

samman textilslöjden och den klassen där det arbetas med vävning. Man kan ju 

här bara ana vilka spridningseffekter detta kan få för undervisningen och på 

vilket sätt detta kan bidra med att involvera ämnet i fler aspekter.  

 

De övriga tre kommentarerna är exempel på bra temaarbeten där klassen jobbar 

intensivt under en period för att detta sedan ska mynna ut i en redovisning. Några 

av lärarna påpekade att detta var det bästa de gjort under sin tid som slöjdlärare 

och de kunde även beskriva att eleverna och andra lärare tyckte om detta sätt att 

arbeta på. En elev berättade flera år efter han slutat på skolan om dessa insekter 

och vad han hade lärt sig då. Detta visar med all önskvärd tydlighet att lektionen 

verkligen hade bidragit med något för elevens inlärning. Utan att jag själv var 

delaktig i projektet så har jag lätt att se ett antal slöjdtekniker som på ett naturligt 

sätt kan komma in i undervisningen på detta sätt. Det kan handla om att svarva 

till kropparna till insekterna eller att jobba med metallslöjd eller varför inte 

näverslöjd i konstruktion av vingar m.m.  

 

 Det jag spontat tänker är om det är undervisningen i sig som gör att eleven så 

väl kommer ihåg detta eller om det har med utvärderingen att göra, i det här 

fallet utställningen. Förmodligen är det helheten som ofta gör dessa temaarbeten  

lyckade. Samtliga temaarbeten mynnar ofta ut i någon form av utställning och 

detta jobbar eleverna för och detta bidrar till att det blir en bra helhet något som 

alla gynnas av. Utställningsfasen blir en slags utvärdering eller en tydlig  

sammanfattning.  Jag tycker mig höra att samtliga slöjdlärare önskar arbeta mer 

på detta sätt men att de hindras av yttre ramfaktorer som tillgång till slöjdsal och 

tid för planering m.m. 
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Diskussion och slutsats 

 

Jag har i mitt arbete läst Peter Hasselskogs avhandling  Slöjdlärares 

förhållningssätt i klassrummet (2010). Denna  avhandling har en stor spännvidd 

och är ett mycket omfattande arbete som belyser slöjdlärares sätt att undervisa i 

ämnet slöjd idag. Jag kommer i detta kaptel ta med några av hans informater för 

att ge min studie en större bredd. 

 

I vilken mån är elevernas planering, utvärdering och reflektion 

viktig för slöjdläraren idag? 

 

 Det  är tydligt hur väl lärarna är medvetna om att elevernas planering, 

utvärdering och reflektion ska ingå i undervisningen. Ingen av lärarna ställde 

dock krav att eleverna ska fördjupar sig extra i vare sig planering eller 

utvärdering eller reflektion på sin nuvarnade arbetsplats utan fokus för eleverna 

låg helt på det praktiska arbetet. Över tid har de alla provat olika metoder för 

planering, utvärdering och reflektion. En av lärarna beskriver att eleverna fick 

skriva ned vad de hade gjort efter varje lektion men att detta tog alldeles för 

mycket tid från slöjdandet och därför togs det bort.  En annan lärare beskriver att 

hon gärna skulle arbeta mer med utvärdering men att det tar för mycket tid i 

anspråk när man har stora grupper. Detta känns central i min studie, att så fort 

slöjdläraren plockar in teori av något slag så tar man tid från det praktiska!   

 

 

Lärare 61 tx (Hasselskogs studie 2010:143) 

 

De flesta har läget under kontroll nu och jobbar med sina texter där de ska beskriva sin 

slöjdprocess från idé till utvärdering. Några är precis klara och får ta hem och skriva! Jag vill 

att de ska skriva om sitt arbete på detta sätt för att reflektera och repetera vad de gjort, fundera 

över hur/vad de lärt sig. Speciellt eftersom de inte verkar ha jobbat så under tidigare år, men 

det gör det också svårare att motivera för eleverna. Många är inställda på att bara jobba med 

händerna i slöjden, tänker inte på att de använder huvudet.   
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Dessa två lärare har tolkats som att de har tydligt fokus på elevens lärande menar 

Peter Hasselskog. Den stora majoriteten lärare som deltagit i hans avhandling 

lägger fokus mer på elevernas framställning av föremål vilket också var fallet 

med mina informanter.  Dessa två lärare har ett tydligt grepp om helheten i sin 

undervisning och de lägger stor vikt vid såväl planering arbetsprocess som 

utvärdering.  Läraren 61 tx lägger stor vikt vid den skriftliga utvärderingen.  En 

av mina informanter menar att detta mycket väl kan fungera om elevunderlaget 

är det rätta.  En annan av de lärare som jag intervjuade menade att hon skulle 

kunna jobba mer med utvärderingsfasen.  Det krävs dock mod för att låta 

eleverna ägna mycket tid åt utvärderingsfasen och om man inte gjort det tidigare 

så kan man räkna med att bli ifrågasatt av elever och  kanske även av kollegor.  

 

 

Är ämnet integrerat med övriga ämnen på skolan och hur 

påverkar detta elevernas planering, utvärdering och reflektion? 

 

När man kommer till hur ämnet är integrerat med övriga ämnen på skolan  

beskriver flera av lärarna väldigt målande över olika projekt som de varit med 

om på skolor som de arbetat på tidigare. Samtliga beskriver dessa temaarbeten 

med stor glädje och en av lärarna säger att det nog är det roligaste han gjort som 

slöjdlärare. Ingen av lärarna arbetar dock integrerat med andra ämnen idag. Att 

så inte är fallet handlar oftast om att det schematiskt är svårt att lösa då samtliga 

arbetar på relativt stora F-9 skolor. Det kändes som om alla verkligen önskade att 

jobba mer så men att av rent praktiska själ inte gick. Jag har själv varit delaktig i 

liknade projekt under min praktik i slöjdlärarutbildningen. Jag håller helt med 

mina informanter om att detta arbetssätt har många fördelar. Det kräver en hel 

del planering och logistik för att få ihop men när man summerar så blir resultatet 

oftast riktigt bra. Jag kan här se ett tydligt samband hos mina informanterssvar 

som  kan kopplas till mina frågeställningar.  

 

Samtliga är väl medvetna om hur viktigt det är att eleverna gör en bra planering. 

Samtliga är också medvetna om att eleven bör utvärdera och reflektera över vad 

han eller hon har gjort. Idag arbetar alla enskilt med ämnet och försöker att baka 
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in allt detta på de 60-80 minuter långa passen.  Det är tydligt att det är det 

praktiska som tar överhand och dominerar undervisningen idag hos dessa lärare. 

Det kanske inte är så konstigt att lärarna med så stor glädje minns de olika 

temaarbeten som de gjort genom åren. I dessa arbeten blir det på ett sätt helt 

naturligt att man fokuserar på det praktiska när man är i ateljen eller verkstan och 

planering, utvärdering och reflektion görs i klassrummet. Flera lärare blir 

involverade och alla tjänar på samarbetet.  

 

En av Peter Hasselskogs informanter har ett bra exempel på just ett sådant 

samarbete som mina informater berättat om. En lärare uttrycker sig på följande 

sätt. 

 

Lärare 8tm (Hasselskogs studie, 2010:142) 

 

Efter sportlovet avbryts tillfälligt pågående arbeten. Tiden mellan sportlov och påsklov 

används till att tillverka skedar i nysilver. Detta arbete utförs tillsamman med bildämnet, där 

eleverna efter givna förutsättningar gör en ritning, perspektivskiss och pappersmall av sin 

sked i naturlig storlek. Arbetet i bildsalen skall vara avslutat före sportlovet. Varje elev 

tillverkar därefter sin egen sked efter egen idé och mall. Arbetet utvärderas fortlöpande och 

redovisas i form av en utställning, där alla elever i åk 9 under några veckor ställer ut sina 

alster. Arbetet utförs för att garantera att alla elever skall få en grundläggande kunskap i att 

forma och bearbeta metall, samt förstå materialets möjligheter och begränsningar  

 

Upplägget här är som kopierat från den bok som nämndes inledningsvis i detta 

mitt arbete. Gunnar Ells bok om slöjd och därtill hörande teckning (1925). Här 

har eleverna noga utfört sitt planeringsarbete i skala 1:1 ett förfaringsätt som 

dessutom en av mina informanter anammade i exemplet ovan. Att koppla 

samman bild och slöjd visar sig vara möjligt även i dag om rätt förutsättningar 

ges och jag kan inte se att något utav dessa två ämnen får bistå med något i 

negativ riktning utan detta blir en så kallad win-win situation.  
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Hur arbetar slöjdlärare med med genomgångar och 

introduktioner under slöjdprocessen? 

 

Alla lärarna som jag intervjuade hade fokus på det praktiska arbetet i slöjden. De 

hade lite olika upplägg när det gäller genomgångar av nya moment eller tekniker. 

Några valde att alltid börja varje slöjdpass med det teoretiska övriga tog 

genomgångarna allteftersom eleverna stötte på problem eller kom till en ny fas i 

arbetet som krävde en introduktion. I textilslöjden var det även vanligt att 

eleverna fick en beskrivning på hur de skulle gå till väga med exempelvis en ny 

teknik, detta verkar inte lika vanligt i trä och metallslöjden.  Jag har själv 

reflekterat över hur jag själv gör och kan känna igen mig i mycket som mina 

informanter beskriver i intervjuerna. Jag kan dock se en  fara med att ämnet bara 

blir ett praktiskt ämne. 

 

I M. Johanssons (2002:52) avhandling tar hon upp just detta med vad teori eller 

reflektion kan innebära. Hon beskriver att det är en vanligt förekommande 

fördom att tänkandet utgör ett hinder. 

 

En vanlig fördom är att  tänkandet kommer i vägen för eller stör görandet, praktiken.  Detta 

sker genom att praktiken anses vara obeskrivbar, vilket gör reflektion omöjlig, samt att 

tänkandet gör att det praktiska görandet avbryts, lamslås. Detta kan motsägas genom att 

praktiker i reflektion av praktiken beskriver sin egen förståelse, vilket innebär att praktiken 

måste kunna beskrivas för att reflektionen skall komma tillstånd. 

 

För att nå en fördjupad kunskap inom det praktiska  måste det finnas tid för 

reflektion  annars blir det praktiska arbetet mer av meditativ karaktär. 

(Holmberg,2009:47f.) Den tiden måste vi som lärare se till att eleverna förstår att 

använda. Vi måste vara tydliga och förklara varför vissa saker måste ingå i 

undervisningen. Slöjdämnet förknippas med praktiskt arbete skriver Borg 

(2001:149f.) och menar att det inte råder något tvivel om att dett finns innehåll 

av både praktisk och teoretisk karaktär. ”Teoretisk kunskap kopplas till 

tankeverksamhet och har hög status,” skriver Borg (2001). Praktisk har då 

följaktligen låg status.  Här tror jag att vi kan höja ämnets status om vi tydligt 

kan visa på hur mycket teori som ingår i slöjdundervisningen.  
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Slutsats 

 

Alla mina informanter var väl medvetna om vikten av planering, reflektion och 

utvärdering. Det var dock inget som upptog särskilt stor del i deras undervisning. 

Lärarna kände stor press att deras pass ska vara praktiska och det är också tydligt 

i Hasselkogs studie (2010).  Vill slöjdläraren jobba mer utförligt med planering 

utvärdering och reflektion så krävs det ett visst mod. Att våga förändra  kan vara 

svårt i skolan. Eleverna kan vara svårmotiverade om de ska skriva mycket på en 

slöjdlektion när de förväntat sig att arbeta praktiskt.  Min övertygelse är att om vi 

kan förklara vad syftet är så tror jag att vi får eleverna med oss.  

 

Ämnet slöjd beskrivs i de böcker jag läst Salomon (1876,1942), Ell (1925), och 

Malmsten (1941) som ett ämne med framtiden för sig. Det andas verkligen 

framtidstro i dessa böcker. Läser man Malmstens bok som är sjuttio år gammal 

märker man att den tar upp saker som känns helt rätt även med dagens 

pedagogiska idéer. Det verkar som integreringen med andra ämnen skedde helt 

naturligt och att ämnets status då knappast ifrågasattes utan tvärtom verkade 

slöjd bidra med ett nytänk i skolan.  

  

 Att slöjden gör sig väl i samklang med andra ämnen kan tyckas självklart. Men 

finns tiden för samarbete längre? Mina informanter var oroade över hur mycket 

andra pålagor de hade som gjorde att de inte hann med att utforma de 

pedagogiska poängerna.  Har man möjlighet att arbeta integrerat så tror jag att 

alla tjänar på det. Men om inte det utrymmet finns i skolan borde det ligga på oss 

slöjdlärare att skapa samma dimension inom ämnet som när man jobbar 

tematiskt. En av mina informanter säger ”det är helheten man vill åt” och det tror 

jag läraren har alldeles rätt i.  Vi måste inom ämnet hitta en bredd där det finns  

en tydlig koppling till vad och varför vi gör olika saker. Risken är annars stor att 

vi hamnar alldeles för långt från verkligheten. En elev i årskurs nio skrev en 

insändare i vår lokaltidning härom veckan. Där stod med stora bokstäver att 

”slöjd är ett onödigt ämne i skolan”. Här följer ett utdrag ur hans insändare: 

 

Slöjden är ett föråldrat och gammalt ämne och det finns många, många fler ämnen som elever 

skulle ha mer användning för än det lilla man faktiskt lär sig på slöjden under dessa år. För 
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varför ska man gå på slöjd om man inte är ett dugg intresserad av att snickra eller sy? Och om 

jag intresserar mig för det senare i livet så går jag väl en riktig kurs. 

 

 Jag tror inte han är ensam om dessa åsikter,tvärtom tror jag att det är en ganska 

vanligt förekommande åsikt bland våra elever. Han tycker inte att 

slöjdundervisningen är någon riktig kurs?  Vad har han då fått med sig från 

slöjden kan man fråga sig. Helt klart är att han fått snickra och sy och det verkar 

vara det han kommer komma ihåg från slöjden och det är i sig inte illa. Jag tror 

dock att vi som slöjdlärare måste vara vakna för dessa synpunkter. Ämnet 

kommer lätt att bli betraktat som gammalmodigt och dammigt om vi inte kan 

visa på ämnets alla sidor. Det är här som jag tycker att de teoretiska inslagen gör 

sig väl och måste få ta plats i dagens slöjdundervisning.  Att använda sig av äldre 

tekniker i slöjden kanske inte är så lockande för eleven om man inte får en 

bakgrund och en bra introduktion berättad eller visad för sig. Lika viktigt är det 

att studera det som finns i dagens samhälle och som direkt kopplar till ämnet 

som ex. design av kläder möbler m.m. Eller om man inför en exprimentell 

uppgift som är tänkt att utmana elevens kreativa sida inte har vare sig 

introduktion eller senare reflektion så tappar även denna uppgift i styrka. Jag 

skulle kunna rada upp mängder med liknande exempel där man mister poängen 

om inte de teoretiska inslagen finns med.  

 

 Jag har pratat med mina högstadieelever för att förhöra mig om de vet varför de 

har slöjd och svaren är minst sagt skiftande. Det är allt från att de ska kunna laga 

saker hemma till att de ska kunna bli snickare i framtiden. Några få elever 

nämner kreativiteten som det viktiga i ämnet. De allra flesta är dock lite 

undrande inför frågan och har inget bra svar.  Nilsson och Nordström har i sin C-

uppsats Varför har vi slöjd i skolan (2007) tagit upp och belyst detta. Där 

framkom att slöjdämnets mål inte är känt för elever och föräldrar samt lärare, 

medan slöjdlärare har bra känndom om dessa. Deras studie visar att slöjdens 

styrka ligger i det praktiska  och det anses att ämnet ger en bra omväxling till de 

teoretiska ämnena. 

 

 Borg (2001:129f.)  skriver i sin avhandling att hennes informanter i studien inte 

tyckte att de var representativa som slöjdlärare för att de gjorde på sina egna sätt! 
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Den känslan verkar vara vanlig inom slöjdlärarkåren. Det finns ingen lärobok i 

ämnet som det gör i andra ämnen utan det blir styrdokumenten som vi lutar oss 

mot och de är i högsta grad tolkningsbara. Det blir varje enskild lärare som 

bestämmer hur slöjden ska undervisas. Det i sig behöver inte betyda att 

undervisningen blir dålig. Ämnet kan och ska ha en stor variation utan att man 

tappar fokus.  Av största vikt för slöjden är att vi  lärare kan förmedla varför 

ämnet finns och förklara hur många olika spektran vi jobbar med i ämnet. Att 

eleven ges verktyg inte bara för den praktiska processen utan även de ”verktyg” 

som behövs för att kunna planera, utvärdera och reflektera över sitt arbete. Jag är 

inte säker på att vi gör allt det arbetet bäst i en slöjdsal utan här måste vi kanske 

hitta  andra vägar. Integrering med andra ämnen utan att det uppstår någon 

maktkamp där förhoppningsvis alla parter vinner på samarbete kan vara en väg 

att gå. Jag tror också att ett sådant arbete på sikt skulle innebära att ämnets status 

skulle höjas och dessutom bli bättre förankrat i skolan. Teori och praktik ska gå 

hand i hand för att lyfta undervisningen, det kommer att ge ringar på vattnet och 

alla ämnen kommer dra nytta av det. Ett lyft för hela skolan! 

 

 

Fortsatt forskning 

 

Det hade varit spännade att göra någon slags tidsstudie där man tydligt kunde se 

hur många minuter en elev lägger ned i planering, reflektion och utvärdering på 

ett arbete. Eleverna själva skulle i en sådan studie också få komma till tals, vilket 

de inte alls fått i mitt arbete. Deras funderingar kring varför planering, reflektion 

och utvärdering är viktig hade varit oerhört spännande att höra. Det här saknas 

alltså i min studie och är följdaktligen en svaghet men detta skulle kunna vara en 

möjlig fortsättning till en vidare studie i samma tema. 
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om intervju! 

 

 
 

Från: Claes Nordell 

 

19/10-2010 

 

Ämne:   Intervju för examensarbete 

 

Hej! 

 
Mitt namn är Claes Nordell och jag håller just på med mitt examensarbete i Trä 

och metallslöjd vid Umeå universitet. I detta arbete behöver jag intervjua ett 

antal slöjdlärare och nu hoppas jag att du skulle kunna tänka dig att träffa mig i 

ca 35 – 40 minuter för en sådan intervju! Intervjun kommer att 

bandas, men naturligtvis är du helt anonym i det senare redovisade materialet. 

 

Det börjar bli ont om tid så vi skulle behöva träffas snarast! Har du möjlighet nästa vecka så 

vore det bra.  Jag kan även under vecka 44.  För min del passar tisdagarna bra, onsdagar 

efter 13:30  men även fredagar efter 13:00 kan funka!  

 

 Skulle du kunna tänka dig detta och hur ser i så fall dessa tider ut för dig? 

 

Intervjun kommer att handla om undervisningen i slöjd och hur ni arbetar med ämnet på er 

skola. 

Nyckelord som jag vill att du funderar lite på inför intervjun är: Teori, Utvärdering, 

Integrering. 

 

Mvh. Claes Nordell  
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Bilaga 2 

 

Frågor till intervjuerna 

 

 
Antal år i yrket? 

 

Kan du beskriva för mig hur slöjdundervisningen bedrivs på er skola? 

 

Kan du berätta hur eleverna planerar sina arbeten? 

 

Kan du nämna något om de teoretiska delarna i undervisningen? 

 

Vad tänker du när jag säger utvärdering/analys? 

 

Hur påverkar slöjden andra ämnen i skolan? 

 

Hur påverkar andra ämnen slöjden? 

 

Vad anser dina kollegor om ämnet? 

 

Vad tycker eleverna om slöjden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


