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Sammanfattning 
Jag har undersökt slöjdens status hos lärare i grundskolan. Jag har också tagit reda på 

grundskollärare i andra skolämnen än slöjds uppfattning om vad eleverna lär sig i slöjden och 
om de ansåg att slöjden kunde tillföra något för elevernas lärande. Här syftar jag till både i 
andra skolämnen samt i skolan som helhet. Jag har undersökt huruvida det fanns intresse hos 
grundskollärare att arbeta i ämnesövergripande samarbeten med slöjden. Min valda metod var 
att intervjua lärare i grundskolan. Slumpmässigt har jag intervjuat 4 lärare inom olika 
ämnesområden och från 3 olika skolor. 
 Min undersökning har kommit fram till att slöjdens status är hög hos lärare i 
grundskolan samt att de har en god uppfattning om vad eleverna lär sig i slöjden. Vidden av 
samarbeten och lärande mellan elever i slöjden var dock okänd för de intervjuande lärarna. 
Vidare visade min undersökning att intresset för ämnesövergripande samarbeten var stort 
men att brist på tid till detta gjorde att det inte förekom i någon högre grad. 
Nyckelord: slöjd, ämnesövergripande, inlärning, praktik 
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1. Inledning 

Under de sex år som jag har arbetat som trä- och metallslöjdslärare har jag noterat att 

det sällan förekommer samarbete över ämnesgränserna. Vidare förmedlas det ofta från 

skolans övriga personal att eleverna tycker att det är så roligt med slöjd. Det har även 

föreslagits att jag skulle bedriva extra slöjd med elever som inte fungerar tillfredsställande i 

skolans övriga verksamhet inom teoretiska ämnen. Anledningen som då har nämnts har varit 

att slöjden med mig skulle vara en form av belöning - att eleverna skulle få göra något roligt 

om de arbetade bra i de teoretiska ämnena. Det har däremot aldrig nämnts att eleverna skulle 

kunna öva matematik eller svenska i kombination med slöjd för att stödja lärandet.  

Vid en elevens val-period då elever hade valt trä- och metallslöjd att fördjupa sig i 

arbetade vi med att tillverka rekvisita till en skolmusikal. Flera av dessa elever, blandat 

årskurs 4 och 5, hade svårigheter vid den vanliga undervisningen. Jag kan nämna två pojkar 

där den ene hade ett stort antal timmar tillsammans med speciallärare och den andre 

tillbringade större delen av sin skolgång i korridoren utan att göra något skolarbete alls. Båda 

dessa elever förändrade sitt engagemang för skolarbetet till det positiva under och efter den 9 

veckor långa elevens val-perioden. Min teori var att deras självförtroende hade stärkts genom 

att de lyckats under elevens val-arbetet men förvåningen hos övriga lärare var stor. Såg de 

inte sambandet mellan att lyckas praktiskt, självförtroende och övrigt skolarbete såsom jag?  

Denna händelse fick mig att fundera över vilken ställning slöjden som skolämne har 

hos mina kollegor i grundskolan men också vilka inlärningsmetoder och möjligheter till 

lärande för våra elever vi går miste om att utnyttja. Ämnesövergripande samarbeten pågår 

inte i dagens skola i någon större utsträckning och frågan är varför? Saknas det intresse, 

kunskap eller bara tid?   

1:1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min undersökning är att ta reda på slöjdens status hos lärarkollegor i 

övriga ämnen i grundskolan med fokus på elevernas möjligheter till lärande och om det finns 

en vilja att arbeta i ämnesöverskridande samarbeten tillsammans med slöjden.  

1:2 Frågeställning 

Hur ser grundskolelärare på skolämnet slöjd?  

Vad är lärarnas uppfattning att eleverna lär sig på slöjden? 

 Hur ser lärarna på att arbeta ämnesöverskridande i samarbete med slöjden? 
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1:3 Centrala begrepp och förtydliganden 

Slöjd - icke yrkesmässig tillverkning av föremål, handarbete och manufaktur. 

(Svenska Akademins Ordbok, 1979)  

Elevens val - tid på schemat där eleven själv får välja ett eller flera ämnen att fördjupa 

och bredda sina kunskaper i. (Skolverket, 2016)  

2. Bakgrund 

 Här vill jag ge en bakgrund till förutsättningarna för dagens slöjd genom att kortfattat 

beskriva slöjdens historia och nutid. Slöjdens aktiviteter och mål har varierat över tid från att 

ha betraktats som nyttiga och fostrande, till att ses som kommunikationsmedel för identitet 

och social gemenskap samt till att ses som viktiga för den sinnliga upplevelsen. (Johansson, 

2002) Historiskt hade den pedagogiska slöjden också till uppgift att vitalisera en alltför 

teoretisk skola. (Hartman, 1995) Jag kommer också att presentera tidigare forskning inom 

området slöjd som har relevans till min studie.  

2:1 Slöjden historiskt  

Termen slöjd kommer från ett fornsvenskt ord slöghp, som står för slughet, flitighet, 

skicklighet, kunnighet och av slögher, egenskapen att vara händig, flink, hantverksskicklig, 

konstfärdig, förfaren, skicklig, fyndig och påhittig. (Svenska akademiens ordbok, 1981) 

Slöjd har varit ett obligatoriskt skolämne sedan 1955. Dessförinnan var slöjd inte 

obligatoriskt men fanns med på skolschemat sedan 1880-talet då Otto Salomon utformade 

och ledde verksamheten av slöjdundervisningen för Folkskolan, det så kallade Näässystemet. 

Det var Salomons morbror August Abrahamson som startade ett slöjdlärarseminarium på sin 

egendom Nääs år 1875 där Salomon var verksam. Det som utvecklades på Nääs var den 

svenska pedagogiska slöjden, som ansågs vara ett verktyg för formell bildning. Slöjden skulle 

utveckla elevernas personlighet inte bara handla om tillverkning av slöjdföremål. All 

undervisning skulle ledas av pedagoger i stället för hantverkare samt individualiseras. (Borg, 

2008) En rad olika principer skulle leda elevernas arbete i slöjdsalen och lära dem att: 

 Respektera och tycka om kroppsarbete 

 Bli ärlig, hederlig, noggrann, uppmärksam och uthållig 

 Vänja sig vid renlighet, träna upp sin fysik och öva ögat 

 Utveckla det estetiska sinnet liksom förmågan att tillverka goda produkter 

 Självständighet och självverksamhet 

 Problemlösning under ständig tankeverksamhet 
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 Alla övningar skulle leda fram till användbara föremål (Hartman, 1995, Borg, 2008) 

På 1920-talet angrep Carl Malmsten Näässlöjden då han tyckte att den innehöll för 

lite fantasi och kreativitet. (Borg, 2008; Johansson, 2002) Näässlöjden kritiserades även av 

Maria Nordenfeldt då hon ansåg att Salomons slöjdövningar och slöjdmodeller användes som 

styrinstrument av slöjdlärare ute i skolorna och ville i stället införa övningsserier som skulle 

anpassas efter elevernas intressen och förutsättningar. (Johansson, 2002) Maria Nordenfeldt 

startade ett slöjdseminarium i Göteborg 1890, Nordenfeldska skolan, där det utbildades 

handarbetslärarinnor. (Johansson, 2002). 

Ämnet var trots att det i skolans styrdokument benämndes “slöjd” med gemensam 

målbeskrivning starkt könssegregerat då kursinnehållet delades upp i “flickslöjd” och 

“gosslöjd”. Obligatorisk slöjd i båda slöjdarterna för pojkar och flickor infördes i årskurs 3 

till årskurs 6 med 1969 års läroplan. (Johansson, 2002) Här kunde också en distinkt skillnad 

ses i slöjdens mål då “flickslöjden” hade en något annorlunda målbild än “gosslöjden”. Den 

hade i sin begynnelse främst en disciplinerande och en moralisk funktion och flickornas 

slöjdkunskaper skulle bidra till hemmets försörjning genom kunskaperna att sy, sticka, lappa 

och laga. (Borg, 2008) 

2:2 Slöjden idag 

Idag bedrivs slöjd i varierande omfattning på landets skolor. Vanligast är att 

slöjdämnet introduceras i årskurs 3 och bedrivs i pass om 50 till 90 minuter i veckan fram till 

årskurs 9. Den totala undervisningen föreskrivs till 330 timmar av grundskolans timplan. Det 

finns dock inga föreskrifter om hur dessa timmar ska fördelas över de år eleverna går i 

grundskolan. Ämnet varieras genom att eleverna ena terminen har textilslöjd och den andra 

terminen trä- och metallslöjd. Under högstadiet får eleverna oftast välja mellan slöjdarterna 

men även här finns skillnader mellan olika grundskolor. På ett fåtal skolor är slöjden 

integrerad som ett ämne även gällande det praktiska utförandet, i samma lokal, men det hör 

fortfarande till ovanligheterna. Vissa skolor erbjuder också slöjd under de tidigare skolåren 

alltså redan från årskurs 1 eller årskurs 2. Det finns också de skolor som i stället för slöjd en 

gång i veckan erbjuder en mer oregelbunden slöjdundervisning antingen som koncentrerad 

undervisning under en kortare period eller endast under en av skolårets terminer. (NÄU13) 

Slöjdsalarnas utrustning gällande maskiner, arbetsytor och verktyg kan idag skilja sig 

åt. Tidigare hade skolornas slöjdsalar ofta en enhetlig maskinpark och var välutrustade 

gällande verktyg och material. Detta påverkar i stor utsträckning förutsättningarna för 

slöjdlärare att bedriva en likvärdig slöjd då de måste anpassa sig till de möjligheter 
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slöjdsalens utrustning erbjuder. 90% av slöjdlärarna hävdar dock att deras slöjdsal är 

ändamålsenlig. (NÄU13)   

Utbildningen till slöjdlärare är fortsatt uppdelad på Umeå samt Linköpings universitet 

med olika kurser till textil- respektive trä- och metallslöjdslärare, men på Konstfack i 

Stockholm och på Göteborgs universitet ges utbildning till slöjdlärare, vilken inbegriper båda 

de traditionella slöjdarterna.  Rekryteringen till slöjdlärarutbildningen har ökat de senaste 

åren men lokalt råder det brist på behöriga slöjdlärare. Ett framtida problem är också att en 

stor del av de verksamma slöjdlärarna är över 50 år, vilket kan resultera i brist på slöjdlärare 

längre fram. Redan nu är det svårt att rekrytera slöjdlärare uppger 40% av rektorerna. 

(NÄU13) 

2:3 Nationell ämnesutvärdering, Slöjd i grundskolan, 2013 (NÄU13) 

Skolverket initierade en utvärdering av ämnet slöjd i grundskolan inför 

verksamhetsåret 2011. Anledningen till en sådan utvärdering var myndighetens behov att ta 

reda på och få kunskap om hur ämnets undervisning fungerar. Utvärderingen syftade till att 

ge en bild av både styrkor och utmaningar inom ämnet. Det var tio år sedan den här typen av 

utvärdering gjordes senast. Jag kommer här att presentera utvalda delar av vad denna rapport 

kommit fram till som anknyter till min uppsats ämnesval.  

I rapporten kom det fram att eleverna tycker att ämnet slöjd är viktigt men inte för 

kommande studier eller arbete. “Den sammantagna bilden som framträder utifrån elevers, 

lärares och rektorers enkätsvar, samt genom fördjupningsstudien, är att slöjdämnets ställning 

är relativt stark” (s.48) Vidare beskriver eleverna sin uppfattning om slöjdverksamheten att 

undervisningen är något annorlunda än de andra lektionerna. De syftar här till att stämningen 

och arbetsmiljön i jämförelse med den övriga undervisningen är positiv. Eleverna framhåller 

att det i slöjdarbetet ges utrymme för kreativitet och större frihet, mindre skrivarbete och 

möjligheten att prata med klasskamrater under lektionen som en kontrast till andra ämnen. 

Sammanfattningsvis hävdar de att det bästa med slöjdundervisningen är dessa skillnader.  

Här ställer rapporten också frågan: “hur kommer det sig att eleverna uttrycker att de 

tycker att det är viktigt med slöjd men att de trots det hävdar att ämnet inte har någon 

påverkan på framtida studier eller arbete?” (s.53) Rapporten förordar att detta behöver 

problematiseras och diskuteras. Fortsättningsvis lyfts frågorna: “Varför och på vilket sätt är 

ämnet viktigt när det inte kopplas till vare sig fortsatta studier eller kommande arbete? Är det 

för att eleverna får betyg i slöjd, eller kopplas viktigheten till andra delar av elevernas 

fortsatta liv än studier och arbete?” (s.53) Rapporten fortsätter med att ifrågasätta om 
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elevernas tankar om slöjd bottnar i att de inte känner till slöjdämnets hela syfte.  

Slöjdämnets status är hög hos elever, lärare och rektorer fastställer rapporten, men 

inte lika hög hos vårdnadshavare. Vidare menar utredningen att 70 % av rektorerna svarat att 

de arbetar aktivt för samverkan mellan bild, musik och slöjd, och andra ämnen. Detta 

stämmer dock dåligt med de flesta slöjdlärares uppfattning enligt rapporten. Här kan nämnas 

att i Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att “läraren ska organisera och genomföra arbetet så att 

eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (s.14)  

2:4 Kursplanen för slöjd 

 Lgr11 är ett av skolans styrdokument. Där återfinns läroplanerna för grundskolans 

olika ämnen, men också övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt skolans 

värdegrund och uppdrag beskrivet. Jag redovisar här några utdrag ur Lgr11 som berör mitt 

forskningsområde.  

I kursplanen för slöjd kan man läsa följande: “Slöjd innebär manuellt och 

intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att 

klara uppgifter i det dagliga livet” (Skolverket, 2011, s.213) Här tar läroplanen upp det som 

är en av slöjdens kärnfrågor, förmågan att stärka elevernas tilltro till sig själva. Slöjden som 

skolämne har möjligheten att på ett konkret sätt stötta eleverna till självförtroende, vilket 

stöds av de intervjuade eleverna i NÄU13 där över hälften av eleverna uppgav att deras 

självförtroende stärktes av att de lyckades i slöjden. I de övergripande målen för skolans 

kunskaper poängterar Skolverket (2011) att: “varje elev efter genomgången grundskola kan 

lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin 

egen förmåga” (s.13) Där finns också mål som handlar om att skolan ska ansvara för att varje 

elev ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. (Lgr11) 

2:5 Kunskapskrav och mål 

Skolans läroplan handlar om att tydliggöra kunskapsmål för eleverna och dessa 

presenteras i fastställda kunskapskrav. (Lgr 11) Det har dock visat sig att såsom 

kunskapskraven i läroplanen är formulerade är det ofta svårt för eleverna att förstå vad de 

egentligen betyder och vad som krävs av dem. Av den anledningen finns det ett företag, 

InfoMentor, som har skrivit om Skolverkets kunskapskrav till enklare svenska. Dessa är 

presenterade i en skrift “Heja”(Infomentor,2016) som också ges ut av samma företag. 

Användandet av dessa förtydligade kunskapskrav är inte accepterat av alla skolor men kan 

ses som en hjälp för många lärare i arbetet med att förklara kunskapsmålen för eleverna. 
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2:6 Slöjdens arbetssätt 

Skolämnet slöjd är ett praktiskt estetiskt ämne och på grund av sin art ett skolämne 

med delvis annorlunda arbetssätt än övriga ämnen i grundskolan. Därför vill jag här ge ett par 

exempel på teorier om lärande som går att relatera till slöjdens arbetssätt.  

Den första är pragmatismen och “Learning by doing”-rörelsen, där inlärning handlar 

om att göra, tänka och reflektera. Den poängterar också att det teoretiska och det praktiska 

hör ihop och kombinationen av de båda ger kunskap. Lärande sker genom att experimentera 

och undersöka, vilket huvudsakligen ska ske handgripligt och praktiskt. (Jensen, 2016) En av 

pragmatismens främsta företrädare och den som mest förknippas med “Learning by doing” 

rörelsen är den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey.   

Den andra lärandeteorin är formativt arbetssätt och formativ bedömning som handlar 

om ett sätt att arbeta, om elevernas lärande och hur de tar till sig kunskap. Inom formativt 

arbetssätt ges konkreta förslag på hur man kan främja elevers lärande. Det handlar om att 

tydliggöra lärandemål, skapa intressanta och dynamiska lektioner baserade på elevernas 

förkunskaper, ge feedback, att eleverna lär av varandra samt att aktivera eleverna som ägare 

till sitt eget lärande. (Wiliam & Leahy, 2015) Den främste förespråkaren för formativ 

bedömning är Dylan Wiliam som är professor emeritus i bedömning av utbildning vid 

University College London. 

2:7 Tidigare forskning 

 Det finns en hel del tidigare forskning om slöjd, som på olika sätt studerar och 

utvärderar slöjden ur aspekter såsom slöjdlärares uppfattningar om sitt ämne, elevers 

uppfattningar, lärandeprocesser men i dessa har jag inte hittat någon forskning om lärare i 

allmänhets uppfattning om slöjd. Den forskningslitteratur som jag här tar upp är dock 

exempel på en bred forskning om ämnet slöjd och båda författarna är intressanta i förhållande 

till mitt uppsatsämne. 

 Kajsa Borgs avhandling “Slöjdämnet, intryck-uttryck-avtryck” gavs ut 2001. 

Avhandlingen ämnar ta reda på vad som styr och begränsar slöjdundervisningen, men också 

vad som kunde vara slöjdämnets kärna. Borg har använt sig av begreppen intryck, uttryck och 

avtryck för att ur ett elevperspektiv bilda en uppfattning om slöjden som skolämne.  

I relation till begreppet intryck har Borg kommit fram till flera intressanta slutsatser. 

Frågeställningen här var vad för intryck har slöjden haft på elever. De elever som Borg 

undersökt är tidigare, nu vuxna, elever. Dessa elever beskriver intryck från slöjden som 
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alltifrån lukter och ljud till annorlunda arbetssätt som tillåtna samtal och samarbeten. Många 

av Borgs informanter har uppgett att deras slöjdkunskaper kommit till nytta både som en 

hobbyverksamhet och till husbehov. Borg presenterar också hur de olika elevernas inställning 

till slöjden påverkat deras upplevelse av slöjdarbetet. Slöjdlärarna ser elevernas arbete både i 

process och uttryck i ett föremål medan eleverna främst framhöll att slöjdundervisningen gav 

ett resultat i form av föremålet. Borg framhåller i sin avhandling att alla möten mellan lärare 

och elev är unika och att det i slöjden ges goda förutsättningar för läraren att inta ett 

personligt förhållningssätt till sina elever.  

I kapitlet om slöjdämnets avtryck undersöker Borg om undervisningen i slöjd satt 

någon form av meningsbärande spår i de tidigare eleverna men också slöjdämnets framtid. Då 

denna avhandling skrevs mot bakgrund av den tidigare läroplanen Lpo94 stämmer inte syftet 

med slöjd idag, därför kan jag inte använda mig av dessa slutsatser. 

Borg framhåller svårigheten att med säkerhet beskriva det som informanterna uppgett 

om behållning och påverkan från slöjdundervisningen. Exempel som hennes informanter tagit 

upp har handlat om att goda erfarenheter från slöjden har fått dem att fortsätta med 

verksamheten efter avslutad skolgång och tycka att slöjden är viktig och har en framtid. 

Dåliga erfarenheter har gjort att informanten inte ser någon nytta med slöjden och därför 

argumenterar mot en framtid för slöjden. Borg jämför resultatet mellan lärares och tidigare 

elevers uppfattning om slöjdens framtid och konstaterar att det bland elevernas uppfattningar 

finns en större variation från negativ till positiv inställning till slöjden, medan slöjdlärarna 

tror på en framtida slöjd i skolan.  

Borg tar också upp slöjdämnets möjligheter och poängterar där elevens potential att i 

slöjden få och kunna uttrycka sig. Genom slöjdens konkreta material och arbetssätt ges 

eleverna chansen att omsätta en tanke, en känsla, ett behov eller en inre föreställning och ge 

uttryck för detta och skapa sitt uttryck. Detta sker genom experimenterande och skissande i 

olika material. Genom slöjdprocessen, som skiljer sig från en konstruktions- och 

produktionsprocess genom sitt inslag av estetiskt-intuitivt tankesätt, får eleven följa en 

process i alla dess delar till ett färdigt föremål, konstaterar Borg.       

 Marléne Johanssons avhandling “Slöjdpraktik i skolan- hand, tanke, kommunikation 

och andra medierande redskap.” kom 2002. Johanssons avsikt med avhandlingen har varit att 

öka insikten om de aktiviteter som pågår i skolans slöjdverksamhet. Hon hoppas att 

avhandlingen ska kunna bidra till en utveckling av slöjdämnet och dess roll i skolan.  

 I sin problembeskrivning tar Johansson upp att forskning inom slöjd är ringa och att 
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forskning som fokuserar på hur eleverna skapar och använder sina erfarenheter tidigare har 

saknats. Hon vill genom detta arbete bidra till förståelse av hur elever använder sina 

erfarenheter till att skapa något de finner vara värt att ägna sig åt. 

Johanssons avhandling är baserad på omfattande observationer av ett flertal 

slöjdgrupper, av anteckningar ur elev- och lärardagböcker samt av föräldraenkäter. Resultaten 

i Johanssons undersökning har delats upp i fyra teman som beskriver hur kommunikation går 

till under slöjdaktiviteterna, hur eleverna agerar med fysiska redskap, hur text och bild 

används som medierade resurser, och elevens handlingar i mötet med materialet vid 

tillverkningen av slöjdprodukter.  

 Elever och lärare kommunicerade genom både verbala och ickeverbala uttryck i 

slöjdverksamheten, som kännetecknas av en omfattande interaktion. Johansson konstaterar 

genom sin undersökning att slöjdarbete inte är något ensamarbete då eleverna löser 

slöjdproblemen genom social interaktion både med lärare och andra elever. Detta sker både 

genom samtal eleverna emellan och genom att de observerar varandra i arbetet. 

 Redskapen i slöjden kan användas för att lösa problem, gör det möjligt att bearbeta 

det material som används. Utan redskapen hade mycket av slöjdens arbete varit omöjligt att 

utföra.  

Eleverna använder sig av skisser, ritningar och visuella hjälpmedel och använder 

dessa som redskap att resonera kring, men också agera runt, själva eller tillsammans under 

tillverkningsprocessen. Johansson tolkar detta till att slöjdarbete innehåller någon form av 

“inskolning i en avancerad form av text- och bildtolkning där man tränar sig i att se relationen 

mellan ett tänkt föremål och en förebild.” (s.170) 

 Vidare beskrivs hur eleverna under slöjdarbetets gång formar och ändrar det de skapar 

och att de är påverkade av hur lösningar ändras beroende på förutsättningar hos materialet 

men också i samspelet med omgivningen.  

 Avslutningsvis framhåller Johansson slöjden som unik genom att slöjdandet integrerar 

manuella och intellektuella dimensioner och önskar att avhandlingen medför ökad insikt om 

aktiviteter i slöjdverksamhet. 

3. Metod 

Här kommer jag att presentera förutsättningarna och tillvägagångssättet av min 

undersökning samt vilka val jag gjort gällande material, urval och bearbetning av materialet. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av min analysmetod. 

3:1 Val av metod 
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Jag har gjort en halvstrukturerad, standardiserad av låg grad och kvalitativ 

undersökning av lärare i grundskolans uppfattning av slöjden som skolämne. (Patel, 2011) 

Jag valde att intervjua mina informanter som metod framför enkät då jag ville ha möjligheten 

att förtydliga intervjufrågorna om det skulle behövas, dock ställdes alla intervjufrågorna i 

samma ordning till alla informanter. Lärarna informerades om intervjuns ämne och vad den 

skulle användas till vid en första kontakt men delgavs inga frågor innan själva 

intervjutillfället.  

3:2 Material 

Mina intervjuer spelades in på en läsplatta och transkriberades sedan till löpande text. 

Valet att spela in intervjuerna gjordes för att underlätta tolkningen och sammanställningen av 

resultatet. Ett dokument skrevs för varje intervju, vilka sedan sammanställdes i 

resultatavsnittet under respektive rubrik.  

3:3 Urval 

Jag har valt att intervjua 4 lärare i grundskolan som undervisar i andra ämnen än slöjd. 

Då mitt syfte är att ta reda på vad lärare i andra ämnen än slöjd har för uppfattning om 

skolämnet slöjd har jag valt deltagare efter det. Vidare var det viktigt att säkerställa att få svar 

opåverkade av min personliga relation till deltagarna, varför jag valde lärare på andra skolor 

än där jag själv är verksam. De lärare jag intervjuade hade mellan 2 och 17 års erfarenhet av 

läraryrket och arbetade på två olika grundskolor. En av dem studerade. Två av dem var 

klasslärare, en lärare i ett annat estetiskt ämne än slöjd och en lärare behörig i matematik, 

svenska och naturorienterade ämnen under vidareutbildning till slöjdlärare. Valet av deltagare 

har skett genom att jag av kollegor har fått förslag på möjliga deltagare, men även genom att 

jag själv via mail frågat kollegor på andra skolor i kommunen om medverkan. Det slutliga 

valet av deltagare föll sig så att jag intervjuade de första fyra som tackade ja till att delta i 

undersökningen och som jag kunde hitta en tidpunkt för intervju med.  

Då jag ansåg att informanternas kön inte haft betydelse för resultatet gav jag de olika 

informanterna könsneutrala namn- Kim, Alex, Michel och René i resultatdelen av uppsatsen. 

3:4 Genomförande 

Undersökningen genomfördes genom semistandardiserade och halvstrukturerade 

intervjuer där alla deltagare fick svara på identiska och öppna frågor, i samma ordning och 

antal. De första frågorna var mer övergripande till sin karaktär för att senare i intervjun bli 

mer specificerade. (Patel, 2011) Det gavs dock utrymme under intervjun för kompletterande 

frågor från både de intervjuade och från mig. Intervjuerna gick till så att jag sökte upp 
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deltagarna på sina respektive tjänsteställen förutom vid en intervju, Michel, som utfördes i 

deltagarens hem. Samtliga intervjuer tog cirka 30 minuter var. 

3:5 Metoddiskussion  

Jag kommer här att granska och motivera mina metodval. 

Det är viktigt att vara väl förberedd vid intervjutillfället, att inte ha för många 

intervjufrågor samt ha kontrollerat att frågorna verkligen ger svar på det man vill undersöka 

och att svaren går att koppla till frågeställningen. (Patel, 2011) Att öva intervjuteknik och 

vara kunnig om den tekniska utrustning som ska användas är att vara väl förberedd. Jag hade 

för avsikt att göra en testintervju med en av mina kollegor vilket hade kunnat sätta min 

intervjuteknik på prov samt gett en möjlighet att kontrollera om mina frågor var valida och 

svarade på mina frågeställningar. Det blev dock inte av men då jag har fått bra resultat av 

mina intervjuer drar jag slutsatsen att mina intervjufrågor var valida. Att mäta reliabilitet i 

kvalitativa studier används oftast inte av forskare enligt Patel & Davidsson, då begreppen 

validitet och reliabilitet är så sammanflätade inom kvalitativ forskning. Därför tar jag här inte 

upp begreppet reliabilitet i förhållande till min undersökning. 

Till mina intervjuer använde jag 10 frågor som finns presenterade i bilaga 1. Att 

använda så mycket som 10 frågor gör intervjun ganska omfattande vilket kan uppfattas 

tröttsamt av deltagarna. (Patel, 2011) Frågorna har dock genererat en bredd och djup i 

deltagarnas svar som gynnat studiens resultat, därav drar jag slutsatsen att antalet frågor i 

detta fall var relevant.  

Jag valde att intervjua mina deltagare i ett fysiskt möte för att säkerställa att de skulle 

förstå mina frågor såsom de var menade, men även för att ge mina deltagare möjligheten att 

be mig förklara om de skulle uppleva mina frågor som otydliga. Jag valde också att uppsöka 

deltagarna när och där det passade dem för att underlätta tillkomsten av intervjuerna. Mitt val 

att spela in intervjuerna gjordes för att kunna vara koncentrerad på deltagarens svar utan att 

störas av att under intervjun försöka få ner svaren i skrift. En fördel med att ha intervjun 

inspelad är att det är lätt att gå tillbaka och kontrollera deltagarnas svar exakt, exempelvis vid 

citeringar. Däremot borde jag ha informerat deltagarna före intervjutillfället att jag avsåg 

spela in intervjuerna och kontrollerat att de godkände det. (Patel, 2011) Att använda inspelad 

intervju med mina deltagare fungerade bra då alla var verbala och obekymrade över att bli 

inspelade. 

Fördelarna med mina metodval har övervägt och valda metoder har fungerat väl i 

förhållande till mina avsikter med intervjuerna. 
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3:6 Analysmetod 

 I min analys har jag använt mig av den metod som Hjerm, Lindgren och Nilsson tar 

upp i sin bok “Introduktion till samhällsvetenskaplig analys”(2014) som innebär att analysen 

utförs i tre steg; kodning, tematisering och summering. 

 Det inspelade intervjumaterialet transkriberades i fyra fristående dokument, där varje 

dokument representerade en av intervjuerna. Jag har därefter gått igenom informanternas svar 

och ånyo sammanställt dem efter deras inbördes sammanhang, det vill säga jag sorterade dem 

genom kodning. För att underlätta presentationen av data har jag sedan tematiserat 

informanternas uttalanden.  Avslutningsvis har jag presenterat en summering av 

intervjuresultatet under fem övergripande teman i uppsatsens resultatdel. (Hjerm, 2014) De 

fem temarubrikerna är; Skolämnet slöjd, Vad slöjden ger eleverna i form av kunskaper, 

Elevernas användning för kunskaperna från slöjden, Slöjdens påverkan på elevernas lärande 

och Lärarnas tankar om ämnesövergripande samarbeten. Dessa rubriker är kopplade till de 

frågor som ställts till och besvarats av studiens deltagare. För att analysera mitt resultat har 

jag använt mig av den förförståelse jag besitter tack vare mitt arbete som slöjdlärare och min 

erfarenhet av de arbetsmetoder som används i skolämnet slöjd. Min förförståelse är grundad i 

de tankar, intryck, känslor och den kunskap jag har vilket ses som en tillgång för att tolka och 

förstå mitt forskningsobjekt. (Patel, 2011)   

4. Etiska överväganden 

 Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste man som humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskare hålla sig till fyra huvudkrav: 

-informationskravet. 

-samtyckeskravet. 

-konfidentialitetskravet. 

-nyttjandekravet.  

Jag har informerat mina deltagare att deras medverkan är frivillig och att de kan 

avbryta sin medverkan när och om de vill. Vidare har jag informerat om villkoren för deras 

medverkan. Då ingen deltagare varit under 15 år har inget samtycke från vårdnadshavare 

behövts. Det material som samlats in har avpersonifierats och förvarats så att obehöriga inte 

haft tillgång till dem. Det material jag samlat in kommer inte att användas för något annat än 

min forskning. Deltagarna i min studie har anonymiserats genom att deras autentiska namn 

bytts ut och inte heller deras arbetsplatsers namn har nämnts vid namn i studien. På detta sätt 
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har risken för identifiering av deltagarna minskats.  

5. Resultat 

Jag kommer här att presentera en sammanställning av svaren från de fyra intervjuade 

lärarna i min undersökning. Jag presenterar svaren genom att samla dem under respektive 

rubrik och kommer att avsluta avsnittet med en resultatanalys. 

5:1 Skolämnet slöjd och varför man har det 

Alla de fyra intervjuade lärarna uppfattade skolämnet slöjd positivt. De framhöll att 

det var ett kreativt och roligt ämne, men också att det fyllde en praktisk funktion utöver 

skapandet, nämligen att träna elevernas finmotorik. Av den anledningen var det även en av 

informanterna, Alex, som hade önskemål att slöjden skulle komma in i tidigare skolår då hen 

menade att dagens elever har sämre motorik än tidigare årskullar. Samma lärare funderar 

även över att själv ta in slöjd i form av, som hen kallade det, “slöjd light” i klassrummet för 

att öka de finmotoriska övningstillfällena.  

Vidare framhöll de flesta av de intervjuade att slöjden fyller en viktig funktion för de 

elever som är mer praktiskt lagda och som har större svårigheter i de teoretiska ämnena. Men 

fyller också en viktig funktion för alla elever då de ges möjlighet att arbeta med alla sinnen 

och att involvera hela kroppen. Här hänvisade Michel till att det finns mycket forskning som 

visar på att man lär sig bättre och får djupare kunskaper om man arbetar praktiskt. Här får 

Michel medhåll av den forskning hen refererar till bland annat Deweys teorier “Learning by 

doing”. Dewey menar att de teoretiska kunskaperna vilar på de praktiskt estetiska ämnenas 

erfarenheter. (Hartman, 1995) 

René anser att slöjden och övriga praktiska ämnen bör inkluderas mer i de teoretiska 

ämnena. Detta sätt att tänka ligger helt i tiden med de nya arbetssätt som diskuteras i skolan 

utifrån John Hatties (2012) teorier om synligt lärande. Han framhåller hur viktigt samarbete 

mellan skolämnena, samplanering av lektioner och tydliga lärandemål för eleverna har för 

positiva effekter på elevernas lärande. (Hattie, 2012) Hen menade också att skolämnet slöjd 

och vad som egentligen händer där är okänt för de flesta. Här menar René att slöjden måste ta 

mer plats, visa upp sig mer och presentera det man gör. 

Slöjden som skolämne ansågs “jätteviktigt” av Kim som också menade att hen sett 

många exempel på elever som annars hade det svårt i skolan men som lyckades i slöjden. 

Vidare framhöll Kim att det är viktigt att få engagera båda hjärnhalvorna och hen såg också 

på slöjden som ett medel till att utvecklas som människa att kunna utveckla olika sidor av sig 

själv. Detta tankesätt går tillbaka till slöjdens ursprungliga utgångspunkt (se slöjden 
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historiskt) men återkommer nu i de nya arbetssätt som presenteras om lärande och praktiska 

ämnens påverkan gällande både kunskaper, respekt för sig själva och andra samt att bygga 

gemenskap (Hattie, 2012). 

De intervjuade lärarna uppfattade frågan om varför man har slöjd i skolan som 

svårbesvarad, men Kim svarade så här: “jag tänker så här, att man ska prova olika delar av 

sin personlighet och att man också ska få göra kreativa saker och skapa med händer, inte bara 

huvud”. Kim förklarade att i slöjden använder man en annan del av huvudet än i skolans 

teoretiska ämnen. Alex å sin sida menade att det är många förmågor som möts i slöjdämnet 

och när man arbetar praktiskt så sätter sig kunskaperna mer. Alex får medhåll av Säljö (i 

Lannvik-Duregård, 2013) som framhåller förmågor som möts i slöjden såsom att förstå 

proportioner, mönster, hur man designar något och uttrycker sig konstnärligt. Det är inte 

medfödda förmågor utan något man måste lära sig, menar han. “Tittar man internationellt så 

är det ju fantastiskt att vi fortfarande har slöjd men anledningen måste ju vara att man sett 

fördelarna med praktiskt arbete i skolan” påpekar Michel. Enligt Lumholdt (2011) är Sverige 

tillsammans med Finland världsledande inom slöjd. Kajsa Borg framhåller att “De nordiska 

länderna är unika eftersom vi kombinerar hantverkskunnande, miljömedvetenhet och 

entreprenörskap med estetiska synpunkter och en medveten formgivning som eleven själv 

varit aktiv i att utforma och genom att eleverna själva jobbar med verktyg och redskap.” 

(Lumholdt, 2011) Att ge eleverna förståelse hur saker tillverkas och deras ursprung tas också 

upp av René som en anledning att vi har slöjd i skolan. René fortsätter med att hen tror att det 

är ännu viktigare med slöjd nu och refererar till digitaliseringen, - hen menar att man skulle 

behöva mer slöjd som innebär att öva sig att arbeta praktiskt, träna samarbetet mellan öga 

hand, följa och förstå instruktioner, förstå processer och få kunskap och förståelse för 

slöjdämnet. Här knyter Roger Säljö (2014) ihop det René tar upp genom att beröra lärandet 

och dess samband historiskt till idag: “Vad gäller det mänskliga lärandet och förmågan att 

bygga upp erfarenheter och sprida dem, går det således en komplicerad, men ändå fullt 

skönjbar, linje från de tidigaste skärverktygen och handyxorna till den moderna 

informationsteknikens kraftfulla underverk i miniatyrformat”.  Säljö ser alltså inte någon fara 

i digitaliseringen utan ser den som en naturlig följd i utvecklingen. Alex tar upp vikten av att 

eleverna får möjlighet att genom olika lärprocesser ta till sig kunskap. Alla lär på olika sätt 

och slöjden kan erbjuda alternativ till övriga skolans arbetssätt. Hur vi tar till oss kunskap och 

använder olika inlärningsstilar diskuteras alltjämt enligt Hattie (2014). Det finns många olika 

modeller för att bedöma inlärningsstilar varav en av de som mest har använts inom forskning 
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är VAK-modellen vilken delar upp inlärningsstilarna i tre delar visuellt lärande (V), auditivt 

lärande (A) och kinestetiskt lärande (K). Hattie ser inte på inlärning fullt så enkelt som VAK-

modellen utan menar att det finns omkring 20 olika inlärningsstilar, men bekräftar Alex 

påstående att “vi har olika sätt att lära.” (Hattie, 2014) “I slöjden ges eleverna möjlighet att 

arbeta visuellt och praktiskt med händerna vilket ger eleverna chansen att upptäcka andra 

förmågor hos sig själva” menar Alex.  

5:2 Uppfattningar om vad slöjden ger eleverna i form av kunskaper 

Här handlade informanternas svar mycket om kunskaper om material, tekniker och 

verktyg. Men också om att de ansåg att i slöjden fick eleverna lära sig att planera och utföra 

ett eget projekt, från idé till färdig produkt. Eleverna får öva på att tänka i flera led 

förtydligade René, “om jag gör så här nu hur blir det då?” Informanten jämförde tankesättet 

med att spela schack: “om jag gör så här nu kan jag fullfölja det här som jag hade tänkt?” En 

annan av de intervjuade lärarna, Kim berättade att på den skola hen arbetar så arbetar de i 

slöjden med allt från den traditionella, klassiska slöjden till att programmera. Kim fortsatte 

med att förutom rent konkret arbete med olika tekniker så fick eleverna lära sig att pröva och 

ompröva, tänka om, resonera, planera och problemlösning. Eleverna lär sig förstå 

konsekvenserna när de avviker från sin planering och fundera i termerna runt vad de lär sig. 

Kim menar att de lär sig både det de kan ta på men även resonemanget runt konsekvenserna 

av handlandet och de val de gjort.  

Michel tar upp att eleverna lär sig driva projekt, vilket hen ser som något de kommer 

att ha användning för när de söker arbete i framtiden. Michel påpekar att arbetsgivare idag är 

intresserade av de som kan driva en process från idé till färdigt resultat, och detta menar hen 

att de får lära sig i slöjden. Att driva en process, som Michel tar upp, kan också beskrivas 

med att visa handlingskraft och vilja, ha tilltro till sin egen förmåga, driva sig själv framåt 

och ta ansvar för det man gör (Gustavsson, 2004). Michel för också fram att i slöjden är det 

unika att eleverna faktiskt kommer fram till ett slut, en färdig produkt, i motsats till många 

andra ämnen i skolan där det bara fortsätter till nästa nivå. Hen säger att processen pratas det 

om men ändå är det resultatet som blir det tydliga. Här får Michel inte medhåll från Vygotskij 

som hävdar att “...grundregeln för barns skapande består däri att man måste se dess värde inte 

i resultatet, inte i skapandets produkt, utan i själva processen”. (Vygotskij, 2010 s.84)  

René framhåller att i slöjden lär man sig att se sammanhang och menar att alla skolans 

ämnen hör ihop och att i slöjden så blir det tydligt då eleverna får arbeta praktiskt och 

använda mycket av det de lärt sig i de teoretiska ämnena, både språkligt och matematiskt. 
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John Dewey, centralgestalten inom pragmatismen och “Learning by doing”-rörelsen såg inte 

heller på slöjden som skiljt från skolans andra ämnen utan ett ämne som skulle integreras och 

ingå i dem. Det praktiska skulle inte förskjutas till skolarbetets periferi utan finnas i dess mitt. 

(Hartman, 1995) Här är René och Dewey överens. “Eleverna får förståelse när de använder 

sina teoretiska kunskaper praktiskt” förklarar René. “Eleverna lär sig även att förstå 

processen, när man skapar något, hur saker görs, att saker och ting tar tid och att det är ett 

hantverk” fortsätter hen. “I hantverk tillämpas dessutom teoretiska kunskaper på ett naturligt 

sätt, de utgör en del av helheten och lärs inte lösryckta ur sitt sammanhang som skolämnen 

oftast gör” (Gustavsson, 2004) Här finns de som hävdar tvärtom, Eva Jacquet (i Lannvik-

Duregård, 2013), en lärare med stor erfarenhet av att integrera estetiska ämnen i 

undervisningen menar att lärandet behöver utgå från det konkreta för att eleverna ska förstå 

det abstrakta.  

Lärarna som intervjuades ställdes också inför frågan om det är någon skillnad mellan 

slöjdarterna och vad eleverna lär sig. Efter lite resonerande kom de alla fram till att det var 

samma förmågor som tränades i båda slöjdarterna. Michel menade att de olika materialen 

kunde stimulera och väcka idéer på olika sätt. “Eleverna kan vara tilltalade av det ena eller 

andra materialet vilket kunde påverka möjligheterna att vara kreativ” förtydligade hen. “Vissa 

elever tycker att det är roligare med den ena slöjdarten.” Skillnader som togs upp var annars 

att det var olika tekniker, farligare maskiner och verktyg i trä- och metallslöjden och att det 

fanns en uppfattning att det var lättare att korrigera sådant som blivit fel i textilslöjden än i 

träslöjden. 

5:3 Användning av kunskaperna från slöjden 

Här ser flera av de intervjuade två sidor av användning för kunskaperna från slöjden 

först och främst i ett framtida yrkesval eller i form av att väcka intresse för en hobby. Att 

välja ett yrke utifrån det intresse som väckts i slöjden lyfts alltså fram av flera informanter 

men de refererar också till att väcka ett intresse att utöva som en hobby som det eleverna 

kommer att ha mest användning för i framtiden. En av de intervjuade, Alex, menade att 

“eleverna har användning för allt de lär sig i skolan men att det också handlar om hur läraren 

och pedagogen vinklar det”. Hen förtydligar “dels kan du ha som utgångspunkt att du lär dig 

att göra en smörkniv, men återigen tror jag att det du lär dig praktiskt är att kunna själv, en 

konkret process, något du kan ta på. Man kan jämföra med programmering som liksom 

slöjden är konkret, du får en bug, du misslyckas, du måste göra om. I jämförelse med, till 

exempel, svenskan som inte är lika konkret” hävdar Alex. Ytterligare en fördel med det 
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eleverna lär sig i slöjden som lyftes fram av Kim var att de kan använda en symaskin och 

verktyg för att göra vissa hantverksmässiga arbeten själva senare i livet t.ex. laga kläder, sy 

till hushållet eller såga rakt vid eventuella framtida snickeriarbeten. När vi utför våra 

handlingar i vardagslivet gör vi det utifrån kunskaper som vanligtvis är underförstådda. Vi 

använder kunskap i handling. Vi funderar ofta över det vi gör både före, under och efter 

handlingen. Att vi reflekterar är att ge mening åt erfarenheten. (Johansson, 2002) 

5:4 Slöjdens påverkan på lärande och vad den kan erbjuda  

Dessa frågor besvarades mer kortfattat och därför inte lika utförligt. Det framhölls 

dock att på ett konkret sätt lära sig planera sitt arbete var något som lärdes av eleverna i 

slöjden. Flera ansåg att slöjden som praktiskt ämne tillför variation till skoldagen genom att 

eleverna slapp en hel dag med bara teori när de hade slöjd på schemat. “Att blanda teori och 

praktik är positivt för lärandet”, menar Kim. För att vilja lära sig någonting, i skolan eller 

som ett fritidsintresse, behövs till en början ett personligt intresse, därefter krävs övning för 

att bli bättre och att eleven känner ett större syfte med det den gör. Men sist måste eleven 

känna hopp om att hen kan bli bättre och att övningen kan ge effekt. (Klingberg,2016) 

Slöjdens skapandeprocess förmedlar mer i form av personlig utveckling än övriga 

ämnen hävdar Alex, och fortsätter med att uttrycka sin teori om att det råder en större 

jämlikhet i slöjden hantverksmässigt trots att vi alla är motoriskt olika. Hen jämför med 

matematiken där hen tror att skillnaderna i lärandet och kunnandet mellan eleverna är större 

än i slöjden. Alex framhåller också att slöjden och det praktiska arbetet där medger en bättre 

integration med andra ämnen och att det är en inkörsport till samarbeten i skolan. Här får 

Alex medhåll av Kim som hänvisar till ämnesövergripande samarbeten, där slöjden kommer 

in genom att möjliggöra och på ett estetiskt sätt visa det man arbetat teoretiskt med. “Genom 

slöjden kan man visuellt presentera arbetsområden och resultat som komplement till text” 

menar Kim. Ofta refereras, likt Kim, till de estetiska ämnena som de som står för utförande, 

form och yta, att de är produktiva och praktiska till skillnad från de teoretiska ämnena som 

anses beröra inlärningen i stort och minneskunskaperna. (Vygotskij, 2010)  

Att eleverna använder hela kroppen i slöjden framhålls av Michel som något som 

påverkar elevernas lärande positivt. Hen fortsätter genom att påpeka att i slöjden får man 

användning för alla sinnen vilket också främjar lärande. Men hen menar också att slöjden 

tillåter ljud, eleverna får skapa, arbeta fysiskt och att det är kul vilket påverkar att eleverna lär 

sig bättre. Även det faktum att de tillverkar sådant de kan använda och vara stolta över är inte 

något som många ämnen kan erbjuda i skolan. Utan att gå in djupare i frågan menar Michel 
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också att övriga ämnen har mycket att lära av slöjden och hänvisar till att planering av tid blir 

väldigt tydligt i slöjden, att eleverna får perspektiv på hur de måste arbeta för att hinna klart. 

Att finna lösningar, analysera och fatta beslut men också att väga noggrannhet mot tidsinsats 

kommer in som en naturlig del av hantverksarbetet. (Gustavsson, 2004) 

Till sist tog Kim även upp träningen av det finmotoriska som någonting som övriga 

ämnen hade svårt att erbjuda eleverna, där slöjden fyller en viktig funktion. Fingerfärdighet 

men också tålamod övades i slöjden. Att våga göra fel, inte behöva få feedback i varje litet 

steg samt att få förståelse att det tar tid var nyttiga lärdomar som förmedlades i slöjdens 

aktiviteter menade den hen. En av eleverna på båtbyggarskolan på Skeppsholmen bekräftar 

just det Kim tar upp; ”Jag tyckte inte jag hade tid att göra fel, det visar hur skolskadad man 

är, hur man hela tiden springer efter rätt svar” (Gustavsson, 2004, s.29) Hen menar att den 

typen av lärande som fanns på båtbyggarskolan och som också finns i grundskolans slöjd, var 

olik den traditionella skola de var vana vid. Olikheten med traditionell undervisning kunde 

också upplevas frustrerande, eleverna ville att lärarna skulle ha konkreta svar och veta precis 

hur allt skulle göras och lära ut. (Gustavsson, 2004) 

5:5 Tankar om ämnesövergripande samarbeten 

Några av de tankar som deltagarna tog upp var att arbeta ämnesövergripande kräver 

mycket planering gällande schema, lämpligt material, tidsåtgång, samarbetsgrupper och plats. 

Var kan de olika arbetsområdena husera? Vad ska eleverna börja med? Det teoretiska först 

och sedan visualisera det? Eller tvärtom? “Det är mycket att tänka på”, förklarade Kim. 

 Kim berättade att på deras skola jobbade man gärna ämnesövergripande och inte 

sällan hade de tematiska arbetsområden som involverade flera ämnen, både teoretiska och 

praktiska. Ofta bröt de då schemat och arbetade bara med det aktuella projektet och temat 

under en begränsad tid. “Att inte ta med de praktiskt estetiska ämnena skulle resultera i en 

ganska torftig utställning med bara text” menade hen. Kims erfarenhet var att 

ämnesövergripande samarbeten med avslutande utställning och kanske vernissage var mycket 

populärt hos elever och vårdnadshavare. 

Alla informanter framhöll att de skulle vilja ha ämnesövergripande samarbeten och att 

de pratat om det på skolan men att tid till att planera och lägga upp ett sådant samarbete inte 

erbjuds. Här menar Hattie att tid kan frigöras om man minskar på diskussionerna om andra 

strukturella bekymmer som inte rör lärandet, och lade tiden på mer lärarplanering och tid för 

genomgångar tillsammans. (Hattie, 2012) En anledning till brist på tid som lyftes fram var att 

slöjdlärarna på en av skolorna hade ett så tajt schema att de inte skulle kunna få in något mer. 
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En annan förklaring till att det inte förekom så många ämnesöverskridande samarbeten var att 

det krävdes en driven och engagerad person som drog igång projektet, vilket ofta saknades. 

Michel tog upp att samarbeten över ämnesgränserna inte behöver vara så stora och 

omfattande utan föreslog små och regelbundna samarbeten som alternativ och ett sätt att 

komma igång. René föreslog, då de flesta klasslärare har så fullt upp, att de praktiska och 

estetiska lärarna skulle ta initiativet genom att läsa ämnesplaneringarna för olika årskurser 

och sedan komma med förslag på samarbeten till klasslärarna. Små samarbeten bekräftades 

av Alex som ett alternativ, som menade att hen och hens kollegor var väldigt spontana och 

kunde sätta igång ett kortare samarbetsprojekt på kort varsel. 

6. Sammanfattande resultatanalys  

Min studie visar att grundskollärare uppfattning om slöjd är positiv. Alla intervjuade 

lärare såg slöjden som ett viktigt skolämne som ger eleverna möjlighet till arbetssätt och 

kunskaper som kompletterar övriga skolämnen. De såg också möjligheterna att nå lärande på 

ett annat sätt i slöjden än de inlärningsmetoder som används i skolans övriga ämnen. Det 

finns även ett stort intresse att samarbeta ämnesövergripande med slöjden. Däremot 

uttrycktes en viss okunskap om en del av de arbetssätt som är kännetecknande för slöjden 

t.ex. att elever lär varandra och det utbredda samarbete som under slöjdlektionerna pågår 

mellan elever.  

7. Diskussion 

Här kommer jag att tolka och utvärdera mitt resultat och ställa det i förhållande till 

mitt syfte och mina frågeställningar.  

7:1 Slöjdens status 

Uppfattningen att slöjden inte skulle ha någon status eller ställning hos 

grundskollärare i förhållande till teoretiska ämnen stämmer inte enligt min studie. Däremot 

framgick det tydligt i NÄU13 att slöjden inte ansågs ha något värde för elevernas fortsatta 

studier av deras vårdnadshavare. Inte heller eleverna såg slöjden som viktig för deras fortsatta 

studier, men de uppskattade slöjden som skolämne i grundskolan. Hos lärarkollegiet däremot, 

som framgår av min undersökning, ser lärarkollegorna slöjden som ett viktigt och nödvändigt 

skolämne. Alla de jag har intervjuat har tydligt och utförligt bekräftat slöjden som ett 

skolämne som behövs och fyller en viktig funktion bland skolans övriga ämnen.  

Att det råder osäkerhet om slöjdens värde som skolämne kan också handla om att man 

som slöjdlärare kan ha svårt att hävda sitt ämne gentemot övriga skolämnen. Detta framhölls 

av René i intervjun, där hen påstod “att slöjden måste ta mer plats”. Detta betyder att vi som 
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slöjdlärare själva måste ta ansvar och värna vårt ämne bland övriga skolämnen i grundskolan 

och som René också poängterade “att slöjden måste visa upp sig mer och presentera det som 

görs där”.  

7:2 Slöjden som skolämne 

Anledningar som de intervjuade lärarna tog upp om varför man har slöjd i skolan 

handlade mycket om motorik, praktiskt arbete och att det var bra för de elever som hade det 

svårt i de teoretiska ämnena. De menade att dessa elever hade det lättare att “lyckas” i slöjden 

vilket också resulterade i stärkt självförtroende. I min introduktion till uppsatsen berättade jag 

om ett par elever som efter 9 veckors elevens val i slöjden började engagera sig mer i skolans 

arbete. Min tanke är att de kände sig uppmuntrade av slöjdverksamheten och märkte att de 

klarade av de uppgifter de sattes att göra vilket resulterade i att de fick ett bättre 

självförtroende som smittade av sig positivt på övrigt skolarbete. Att eleverna erfar ett 

förbättrat självförtroende om de lyckas i slöjden är både något som bekräftas historiskt 

(Hartman, 1995) och i skolverkets senaste utvärdering av slöjden. (NÄU13) Lärarna i min 

intervju tog också upp denna positiva påverkan på vissa elever och trots detta finns ingen 

genomtänkt verksamhet där slöjden kommer in som en naturlig del i dessa elevers skolgång. 

Om vi erbjöd samarbeten över ämnesgränserna där eleverna fick arbeta integrerat med t.ex. 

matematik och slöjd, så kunde vi kanske få eleverna att förstå matematiken bättre och känna 

sig motiverade är min egen fundering. Praktisk matematik. Jag tror att vi missar många 

möjligheter till lärande för eleverna genom att inte använda olika och varierade 

inlärningsformer. 

7:3 Ämnesövergripande samarbeten med slöjden 

Min undersökning har visat att intresse och vilja till samarbeten med slöjden finns hos 

kollegor och lärare i grundskolan. Det är dessutom förankrat i skolans styrdokument (Lgr11). 

Det är inte intresse som saknas, det är tid som saknas, menar mina intervjudeltagare. Att 

planera samarbeten mellan ämnen kräver att det ges tid för att komma på arbetsområden, tid 

att lägga upp arbetet och tid att förbereda. Samtidigt lägger vi ner otroligt mycket tid på att 

diskutera organisatoriska och strukturella frågor i skolan på bekostnad av 

undervisningsfrågor. Hattie (2012) tar upp detta i sin bok “Synligt lärande för lärare” där han 

menar att kollegialt lärande och tid för samplanering borde prioriteras där man gemensamt 

diskuterar och utvärderar elevernas lärande och samarbetar med planering av lektioner. Här 

skulle samarbeten över ämnesgränserna kunna fylla en viktig funktion för elevernas lärande. 

René, som intervjuades i min studie, anser att slöjden och övriga praktiska ämnen bör 
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inkluderas mer i de teoretiska ämnena och får medhåll av mig. Alex menar att alla lär på olika 

sätt och att slöjden har något att tillföra genom sättet eleverna arbetar där som alternativ till 

övriga skolans arbetssätt.  

7:4 Vad man lär sig på slöjden 

En av vinsterna med slöjden är att den genom sin praktiska utformning ger en 

förståelse för sammanhang. Detta framhåller René, och hen menar också att skolans alla 

ämnen hör ihop och att slöjden förtydligar detta genom att eleverna arbetar praktiskt och 

använder de teoretiska kunskaperna i arbetet. Så de praktiska och de teoretiska ämnena 

kompletterar varandra. “Teori och praktik är inte varandras motsats men väl varandras 

förutsättning. Därför kan ingendera värderas högre än den andra” (Dewey, 2015).  

Eleverna lär sig genom att observera och imitera i slöjden då den är uppbyggd av 

tekniska genomgångar där läraren visar hur olika moment utförs. Väldigt tydligt blir det med 

de nyanlända eleverna. Ofta är de snabbare och bättre på att utföra de tekniker jag går igenom 

i slöjden, de är tvungna att vara mer observanta på hur jag gör då de inte kan språket. I den 

praktiska slöjden utjämnas förutsättningarna mellan de svenska och de nyanlända eleverna. 

Här kommer återigen Kims koppling till att de elever som har svårt teoretiskt kan ges 

möjligheten att lyckas i slöjden in. 

I slöjden är arbetssättet baserat på samarbete, de som redan lärt sig ett moment hjälper 

de som inte kommit lika långt. Att diskutera och hjälpas åt är ett av slöjdens huvudsakliga 

arbetssätt. Detta tas upp i Johanssons avhandling (2002) där hon poängterar 

kommunicerandet under slöjdarbetet som en omfattande interaktion mellan inte bara elev och 

lärare utan också mellan elever sinsemellan. En del elever väljer självmant att samarbeta och 

följas åt i skapandeprocessen och tillverkningsarbetet. Av de lärare jag intervjuade i min 

undersökning var det ingen som tog upp den här delen av slöjdens arbetssätt, som enligt mig 

är central och kännetecknande för ämnet, vilket kan betyda att den är okänd för dem. Här 

kommer Renés konstaterande att slöjden är för anonym in igen. Slöjden behöver stå upp för 

och visa vad den har att tillföra i skolans arbete. 

Att eleverna “I slöjden erbjuds ett annat sätt att lära genom att arbeta visuellt och 

praktiskt med händerna” säger Alex i intervjun, “vilket ger dem chansen att upptäcka andra 

förmågor hos sig själva”. Vidare framhöll René att slöjd innebär att öva sig på samarbetet öga 

hand och att arbeta praktiskt. Detta bekräftas av John Dewey (2015) och den pragmatiska 

teorin “Learning by doing”. Dewey menar att man lär sig och får förståelse genom att göra. 

Det är just det eleverna ges möjlighet till i slöjden- lära genom att göra.  
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I bakgrundsdelen av min uppsats har jag också tagit upp formativt arbetssätt som just 

nu är det arbetssätt vi förväntas ha i den skola där jag arbetar. Här fokuserar man mer på hur 

man kan väcka elevernas vilja att lära som en nödvändighet för att inlärning ska ske än man 

gjort tidigare (Wiliam, 2015). När jag läser om formativt arbetssätt och formativ bedömning 

så känner jag igen det arbetssätt som används i slöjden. Formativt arbetssätt och bedömning 

handlar om att bedöma elevernas arbete och kunskaper på ett tydligare och rättvisare sätt än 

tidigare. Det handlar om att ta reda på om alla elever är med och inte bara de som är mest 

aktiva på lektionen. I detta sätt att arbeta läggs mycket fokus på elevernas förståelse och att 

vara säker på att de besitter den, vilket kontrolleras kontinuerligt under arbetets gång 

(Wiliam, 2016). Under slöjdlektionerna kan jag som lärare enkelt se om eleverna når 

kunskapen om de tekniker vi går igenom då de arbetar praktiskt och jag visuellt kan bedöma 

dem. I slöjden använder man sig ständigt av formativ bedömning då sättet eleverna arbetar 

med sina uppgifter på är tydliga och kontinuerliga. Även detta bekräftas av de lärare jag 

intervjuade.  

7:5 Egna tankar om vad eleverna lär sig i slöjden 

Vad lär sig eleverna i slöjden, enligt mig? När jag funderar på vad man lär sig i 

slöjden så är det i första hand samarbete. Eleverna kan be varandra om hjälp, de som har 

kommit längre kan hjälpa dem som inte har kommit lika långt i sitt arbete. Detta arbetssätt 

bekräftas av Hattie som framhåller att eleverna lär sig mycket genom att vara sina egna lärare 

och lärare för varandra. (Hattie, 2012) I slöjden arbetar eleverna praktiskt och tränas 

motoriskt, både finmotorik och grovmotorik används. Eleverna övar på samspelet mellan 

tanke och hand. Redan den pedagogiska slöjden hade som mål att göra skolarbetet mer 

levande och allsidigt och vitalisera en alltför teoretisk skola genom att rikta sig till hela 

barnet, till både tanke och hand (Hartman, 1995) De övar konstruktion och planering. I 

slöjden får de se ett direkt resultat av sin planering och kan själva bedöma hur väl det 

överensstämmer med vad de har tänkt och planerat från början. Detta är också en av 

Johanssons teser där hon uttrycker att slöjdarbetet är en “inskolning” till att träna eleverna att 

se relationen mellan ett tänkt föremål och en förebild. (2002) Där elevernas egna skisser, 

ritningar och texter legat till grund. Här finns mycket att dra lärdom av. Eleverna ges också 

utrymme att använda teoretiska kunskaper i praktiken, men också genom användning av 

praktisk matematik förstå den teoretiska matematiken utifrån praktiska övningar (slöjdande). 

I slöjden kan många av skolans övriga ämnen komma in till exempel historia, geografi, 

svenska, teknik, bild och så naturligtvis matematiken som kanske är det skolämne man tänker 
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på främst i kombination med slöjden. Åsa Falk-Lundqvist som har lång erfarenhet av att 

undervisa lärarstudenter anser att alla lärare borde få utbildning i hur de kan koppla sina 

respektive ämnen till estetiska lärprocesser, då menar hon att eleverna ges möjligheten att 

genom estetiska uttryck fördjupa sina ämneskunskaper. (Annika Claesdotter, 2012)  

Jag ser på slöjd är ett hantverks ämne som tränar motorik, men eleverna lär sig även 

att värdera konstnärlig kvalitet och utmanas att experimentera konstnärligt. Slöjden är på 

detta sätt unik då den integrerar manuella och intellektuella dimensioner. (Johansson, 2002)   

Genom slöjdens konkreta material och arbetssätt ges eleverna chansen att omsätta en tanke, 

en känsla, ett behov eller en inre föreställning och ge uttryck för detta. (Borg, 2001) 

 Många elever har möjligheten att finna lugn i ett ämne som ger utrymme för 

eftertanke och kreativt skapande, oavsett om hen har ett intresse för skapande eller bara ett 

behov av att arbeta praktiskt som en balans gentemot de teoretiska ämnena. Som en av mina 

tidigare elever uttryckte det: “När jag kommer till slöjden blir jag lugn. Jag kan koppla av och 

inte tänka på skolarbete och betyg, när jag arbetar med händerna får min hjärna vila.” 

Om jag nu jämför mina egna tankar om slöjden som skolämne stämmer de bra 

överens med det resultat jag fått i min undersökning och emot den forskningslitteratur jag 

presenterat.  

8. Slutsats 

Slöjden har bra status i grundskolan hos lärare i andra ämnen än slöjd. I min studie 

har det framkommit att intresset för slöjden och vad den har att tillföra eleverna och 

skolarbetet är tydligt för de kollegor som undervisar i grundskolans andra skolämnen. Men 

till viss del saknade de intervjuade lärarna kunskap om vad eleverna verkligen gör på slöjden. 

Här kom det fram att vi som arbetar i slöjden måste bli bättre på att ta plats och visa vad vi 

gör och berätta om vårt arbete och hur det går till. Vidare visar min undersökning att det finns 

intresse hos grundskollärare att arbeta i ämnesövergripande samarbeten med slöjden och de 

ser slöjden som en tillgång både för eleverna men också för lärandet och skolan som helhet. 

Däremot visade min undersökning att få till ämnesövergripande samarbeten ansågs vara 

svårt. Här kom det fram att det största hindret var tid. Det gavs för lite tid till att planera för 

gemensamma arbeten hävdade de intervjuade lärarna. Detta skulle kunna vara ett nytt 

forskningsområde inom det pedagogiska området. Hur ska man få in de praktiska och 

estetiska ämnena i kombination med de teoretiska ämnena för att främja elevernas lärande 

och förtydliga att kunskap är en helhet? Skulle det behövas nya ämnen på schemat? Tema- 

eller projektarbete? Skulle ämnesövergripande samarbete behöva schemaläggas? 
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