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Sammanfattning

I dagsläget finns det en stor mängd undersökningar och enkäter som frågar och kategoriserar 

nuvarande elevers uppfattning om trä- och metallslöjd och deras skolgång. Däremot finns det 

begränsat med forskning om före detta slöjdelevers uppfattning om deras skolgång och deras 

tankar om trä- och metallslöjd. Syftet med denna undersökning har varit att studera hur före 

detta elever ser på nyttan av den trä- och metallslöjdsundervisning de har erhållits i 

grundskolan. Jag har utfört halvstrukturerade intervjuer med fem före detta elever från en 

skola i norra Sverige. Det jag kom fram till är att majoriteten av de som intervjuades är 

positivt inställda till trä- och metallslöjd och att samtliga kan finna en nytta med ämnet trots 

skilda åsikter om ämnet. Det finns dock faktorer som försvårar användningen av trä- och 

metallslöjdens kunskaper efter att skolan tagit slut, ett exempel är svårigheten att införskaffa 

alla verktyg och material. Det finns även hindret att de intervjuade kan i vissa lägen inte själva

förklara med egna ord varför trä- och metallslöjden har ett värde. Det kan vara värt att notera 

att omfattningen av denna undersökning är för liten för att kunna dra generella slutsatser, och 

avses endast agera som en utgångspunkt för att se om denna undersökningsgrupp har potential

att ge oss lärare en större förståelse och ett bredare perspektiv. Baserat på resultaten som 

erhållits från undersökningen bedöms det finnas potential till vidare undersökningar. Det finns

möjligheter att undersöka vidare med olika inriktningar och andra åldersgrupper.

Nyckelord: slöjdpedagogik, slöjddidaktik, trä- och metallslöjdsundervisning, nyttan av 

slöjdundervisning.
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Inledning

Jag har alltid älskat att arbeta i trä, och sedan jag var gammal nog att sitta upp har jag hållit i 

pinnar och kort därefter fick jag hålla i min första kniv, i samband med det kom snickrande. 

När jag började trä- och metallslöjd i skolan var jag driven att lära mig så mycket som 

möjligt. Andra i samma klass delade inte fascinationen av trä- och metallslöjd och var därför 

inte intresserade att fördjupa sig på samma nivå. För mig är ämnet underbart, så varför tycker 

andra inte om det? Detta är tankar som har följt med mig även i vuxen ålder. Under mina 

studier inom universitetet har jag frågat större delen av de jag studerat med om varför de valt 

att bli just lärare, vad de tycker om slöjd, varför de gillar sitt ämne, och så vidare. Jag har 

alltid ansett det som viktigt att ta del av andra människors åsikter och tankar. Det är min 

uppfattning att genom att ta reda på vad andra människor tycker om något kan man själv få en

djupare förståelse och ett bredare perspektiv. 

Under de perioder jag har undervisat själv har jag även frågat mina elever vad de anser om 

trä- och metallslöjden. Jag vill veta vad mina elever tycker och tänker så att jag lättare kan nå 

dem och motivera dem. Det är denna drivkraft som skapat denna undersökning. Jag tycker att 

det är viktigt att veta vad nuvarande elever anser om slöjden men jag tycker också att det är 

viktigt att fråga före detta elever vad de tyckte om slöjden när de gick i skolan. Genom åren 

av slöjdande så mognade mina tankar om slöjd och jag förstod mer och mer varför jag älskade

slöjd så pass mycket att jag ville undervisa andra i ämnet. Mot bakgrunden av dessa tankar 

avser jag att undersöka vad före detta elever anser om trä- och metallslöjden för att öka både 

min och andras förståelse ännu mer. Förhoppningsvis kan vi slöjdlärare då anpassa lärandet 

till nuvarande elever utifrån deras intressen men även att inkludera före detta elevers åsikter 

för att utveckla vårat lärande till att bli mer relevant för våra nuvarande, och framtida elever.

”Nytta” är ett svårdefinierat ord, men jag kommer att utgå ifrån hur jag använder ordet. Jag 

ser nyttan med trä- och metallslöjden, som ett värde av kunskaper, ett värde av möjligheten att

utnyttja ny kunskap för att underlätta livet framöver. Till exempel; i trä- och metallslöjden 

lärde jag mig att såga, nu senare i livet kan jag tillverka mitt eget staket från en lång bräda 

som jag sågar själv. Om det finns en användning av kunskaperna har det därav en nytta.

Syfte 

Undersökningen avser att utveckla kunskaper genom intervjuer om hur före detta elever ser på

nyttan av den trä- och metallslöjdsundervisning de fått i grundskolan. Detta kommer att ge 

lärare inom trä- och metallslöjd större förståelse om hur vi kan lära ut på ett sätt som gynnar 

eleverna i framtiden. 

Vilka åsikter har före detta elever om trä- och metallslöjden i skolan?

Hur upplever före detta elever nyttan av trä och metallslöjd?
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Bakgrund

Inom trä- och metallslöjden samt skolan förespråkas ett så kallat livslångt lärande, att genom 

skolgången lär eleven sig att vara nyfiken och erhålla förmågan att lösa problem i framtiden. I

kursplanen för slöjd hävdas nyttan av slöjd bland annat på följande sätt:

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och 

stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 

betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling (Skolverket, 2011:1). 

Skolverket menar att eleverna genom trä- och metallslöjd utvecklar en förmåga att ta sig an 

uppgifter och utmaningar i livet efter skolan. Eleverna ska kunna känna sig bekväma i mötet 

med arbetslivets krav och de ska kunna utnyttja sina kunskaper på ett kreativt sätt. Det finns 

många sätt att utvärdera skolan och dess verksamhet. Det är mycket fokus på nuvarande 

elever och deras uppfattning av deras egen skolgång. Det finns väldigt lite kartläggning av 

tidigare elevers uppfattning om skolan och dess verksamhet. I läroplanen för grundskolan 

2011 (framöver utskrivet som Lgr11) behandlas kreativitet och utforskande arbete. Vilket är 

en bra utgångspunkt till vad slöjd står för idag.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 

framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka 

elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an 

utmaningar på ett kreativt sätt. (Skolverket, 2011:1)

Enligt Skolverket ska man genom trä och metallslöjd utveckla elevers nyfikenhet och deras 

förmåga att utforska föremål och material på egen hand. Elever ska även erhålla förmågan att 

tänka på ett annat sätt och på så vis kunna lösa problem och svårigheter på ett kreativt sätt i 

livet. Det är naturligtvis en svårighet att få ett direkt, tydligt och enhetligt svar på dessa typer 

av livskunskaper genom att fråga nuvarande elever som står mitt i slöjdundervisningen idag. 

Eleverna har svårt att ge ett svar eftersom de inte har haft möjligheter att prova huruvida dessa

kunskaper har utvecklats. De har kanske inte heller utsatts för utmaningar som kan lösas på ett

kreativt sätt ännu. Tid ger perspektiv och därför är det intressant att se vad tidigare elever 

tänker om trä- och metallslöjden. Det skulle innebära en bättre förståelse för hur trä- och 

metallslöjden som verksamhet kan utvecklas. 

Det finns även värde i att se hur mycket före detta elever använder trä- och metallslöjd i deras 

vardag för att undersöka trä- och metallslöjdens relevans när skolan är över. I Skolverkets 

nationella utvärdering (Skolverket, 2015) säger elever som har svårt för ämnet att slöjden inte 

hjälper i deras framtida liv och att det är ett onödigt ämne. Detta är även något deras föräldrar 

tillsynes är villiga att hålla med om. En person kan ha en tydlig uppfattning om trä- och 

metallslöjd men inte ha någon riktig kunskap om användningen av trä- och metallslöjdens 

kunskaper i sitt liv. Vissa kanske anser att ämnet var slöseri med tid men ovetande använder 

kunskapen i sin vardag. Enligt min erfarenhet, men även enligt den nationella utvärderingen 

av slöjd (Skolverket, 2015), är att många nuvarande elever är positiva till trä- och metallslöjd i

skolan på grund av att det är praktiska ämnen till skillnad från många av de teoretiska 

ämnena. Det anses med andra ord vara roligare. Det är värt att notera att det som behandlas är 
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subjektiva uppfattningar och värderingar. Dessa är i sin natur föränderliga och är inte i någon 

form något som bör betraktas som permanenta.

Tidigare forskning

Här presenteras delar av den forskning som har varit orienterad kring lärares samt elevers 

uppfattning om slöjdämnet. Det finns även ett antal avhandlingar som tar upp läroplanen och 

styrdokumenten. Ovannämnda dokument avser att hjälpa mig att jämföra mina informanters 

uppfattning av trä- och metallslöjd, med dokumentens elevers och lärares uppfattningar. Det 

skall ge en ökad förståelse för hur lärare uppfattar styrdokumenten och hur de på så vis lär ut 

trä- och metallslöjd till sina elever. Detta kan förklara varför de före detta eleverna tänker och 

minns slöjden på det sätt de gör. Peter Hasselskog (2010) nämner att det inte har funnits 

många systematiska undersökningar av slöjdutbildning, vilket gör att kunskap om 

slöjdutbildning utöver personliga erfarenheter är begränsad. 

I avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (2010) studerar Peter 

Hasselskog slöjdlärares olika strategier i klassrummet och hur dessa strategier påverkar 

elevernas lärande. Skillnader som uppstår mellan lärarens olika metoder för inlärning är 

kopplade till likvärdighetsfrågor i utbildningen till slöjdlärare.  Metoden för Hasselskogs 

undersökning var en insamling av dagboksanteckningar och intervjuer av lärare och elever i 

slöjd, alltså båda slöjdämnen.

Hasselskog kom fram till att tre huvudsakliga förhållningssätt kan hittas bland de studerande 

lärarna. 1, Först är förhållningssättet som lägger fokus på instruktioner, där initiativet i 

klassrummet ligger på läraren. 2, Det andra förhållningssättet fokuserar på elevers förståelse 

och dialoger med eleven. Initiativet i klassrummet är här delat mellan läraren och eleven.      

3, Det tredje förhållningssättet fokuserar på elevers självständiga arbete, genom att läraren 

stöttar och gör det eleven ber om ligger initiativet i stor utsträckning hos eleven. 

Elever med lärare som främst fokuserar på instruktioner beskriver hur lärarens hjälp 

inväntades så fort det blev svårigheter. Där lärarens fokus ligger på förståelse beskriver 

eleverna hur de arbetar självständigt och kontakten med läraren är mer kring arbetet i sin 

helhet än nästa steg i arbetet. I den tredje lärartypen som stöttar eleverna finns det två 

inriktningar. I den ena beskriver eleverna att läraren hjälpte till att såga ut deras material, i den

andra inriktningen ägnade sig eleverna inte åt så mycket slöjdarbete under lektionen 

Hasselskog(2010:247). Hasselskogs avhandling är relevant för denna studie just för att den 

visar olika metoder för inlärning. Vilket kan leda till viktiga jämförelser med hur före detta 

elever uppfattar deras skolgång och deras åsikter om trä och metallslöjden. 

Åsa Jeanssons avhandling Vad, hur och varför i Slöjdämnet (2017) behandlar frågor om hur 

syftet och innehållet i ämnet slöjd uppfattas några år efter den nya läroplanen Lgr11 började 

användas. Jeansson har undersökt det pedagogiska tänkande som bildar klassrummets 

aktiviteter, baserat på hur kursplanen tolkas och lärarnas förståelse om undervisning och 

ämnet i sig. Undersökningen skedde genom halvstrukturerade intervjuer, intervjuer som var 

uppbyggda kring teman med mer eller mindre förutbestämda frågor och ordningsföljd. För att 

få så passande personer som möjligt för studien valde Jeansson  kriteriet att alla lärare skulle 
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vara behöriga textillärare och arbeta på högstadiet. Detta är en viktig punkt att ta upp med 

tanke på att det är trä- och metallslöjd jag undersöker. Dock är Jeanssons undersökning 

fortfarande relevant då båda slöjdarterna har samma kriterier. Eftersom Jeanssons 

undersökning handlar just om Skolverkets kriterier för slöjd och lärares tolkningar av den, så 

har avhandlingen möjlighet att bidra med slutsatser till denna undersökning.

Utifrån Jeanssons studie kan två nivåer av didaktiskt tänkande urskiljas. Ett tänkande sker 

utifrån kursplanen och ett annat bygger på kunskapsområdet slöjd. Lärare kan använda ett av 

dessa eller röra sig mellan dem genom olika tillfällen inom didaktisk planering och 

utvärdering. Dessa didaktiska synpunkter och lärares tolkning av läroplanen utformar därefter 

ämnet. Jeansson (2017) menar också att det har utvecklats en förståelse hos lärare varför 

kunskapskraven och kursplanen inriktas mot elevers uttryck i ord- och begreppsanvändning. 

Det beror på att Lgr11 har tolkats som resultatorienterat och därav ska kunskaperna vara 

mätbara och jämförbara utifrån ämnets formulerade innehåll. 

Denna avhandling är relevant för mig eftersom den fokuserar på lärares uppfattningar av 

kursplanen och hur man på bästa sätt undervisar utifrån den. Avhandlingen tar även upp hur 

lärare tar till sig och lär ut nya kriterier, detta är väldigt nyttigt för mig eftersom jag intervjuar 

personer som gick i högstadiet under tiden Lgr 11 infördes.

Kajsa Borgs avhandling Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck (2001) fokuserar på hur 

slöjdämnet har upplevts av eleverna, genom att undersöka vad de minns och vad de anser haft 

betydelse under deras skolgång. Borg har valt att undersöka vilket intryck 

slöjdundervisningen har gett eleverna och vilka möjligheter till personligt uttryck eleverna 

uppfattade att de haft. Utöver det vill Borg även inkludera en tidsaspekt i avhandlingen. 

Vilket avtryck sitter kvar hos eleverna när de blivit vuxna? Detta är en viktig avhandling i 

relation till denna undersökning för att den delvis undersöker frågeställningar som undersöks i

denna studie. Jämförelser mellan Borgs resultat och de som erhålls från denna studie skulle 

kunna leda till intressanta resultat. De tre begreppen ”intryck, avtryck och uttryck” är viktiga 

ledord i Borgs avhandling. Borg utgick ifrån två empiriska material, en intervjustudie med 17 

vuxna personer som varit slöjdelever, den andra en intervjustudie med 12 erfarna lärare. 

Borg (2001:83) kommer fram till att slöjd har upplevts nyttig för alla informanter. Även om 

flera informanter säger att de inte behöver deras slöjdkunskaper på samma sätt längre. Några 

har fortsatt att bruka kunskapen i formen av en hobby och några få som använder det för deras

egen del men även för andra genom konstruktion och renovering. Slöjdämnet har betraktats 

som annorlunda av informanterna, det är en speciell miljö som finns i slöjdsalarna. Specifikt 

trä- och metallslöjdsalen väcker minnen av doft, ljud och olika aktiviteter. Informanterna 

minns arbetssättet som mer fritt och rörde sig mellan ytterligheter. Slöjdarbetet var både roligt

och utmanande, tråkigt och enformigt. Det finns en korrelation mellan informanterna över 

föremål, formgivning och färgsättning och hur roligt och meningsfullt arbetet ansågs vara. 

Gällande slöjdämnets framtid kommer Borg (2001:111) fram till att det råder delade meningar

bland informanterna. En del anser att slöjd är helt omodernt och onödigt, andra anser att 

ämnet har en stor betydelse och ser goda utvecklingsmöjligheter. Det framgår tydligt bland 

informanterna att de delar av slöjden som de själva tyckte var roligt och meningsfullt ska 

finnas kvar i en framtida skola. Det som informanterna saknade i deras egen skolgång önskar 
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de ska utvecklas och det som informanterna ansåg var tråkigt och meningslöst behöver inte 

finnas kvar. Det var alltså en tydlig koppling mellan informanternas egen erfarenhet och deras

åsikter om slöjdens framtid i skolan enligt Borg(2001).

I Skolverkets nationella ämnesutvärdering Slöjd i grundskolan (Skolverket, 2015) utfördes en 

utvärdering av ämnet slöjd i grundskolan med fokus på årskurs 6 och 9. Undersökningen 

syftar till att ge en bild av både styrkor och svagheter i ämnena. Utvärderingen utfördes 

genom att undersöka enkätdata samt fördjupningsstudier bestående av till exempel intervjuer, 

klassrumsobservationer och elevarbeten.

Utvärderingen visar att slöjden (alltså båda slöjdämnen) sedan tidigare utvärderingar fortsätter

att vara ett uppskattat skolämne bland eleverna. Eleverna uppfattar slöjd som intressant och  

engagerande. Eleverna har även en hög trivsel och de anser sig uppleva arbetsglädje. En 

majoritet av eleverna säger att deras självförtroende stärks av att de lyckas i slöjden.  Under 

slöjdlektionerna arbetar eleverna till stor del individuellt med handledning från sin lärare, 

eleverna upplever att de får komma med egna idéer och genomföra sina egna idéer. Det 

konstateras dock att det ligger mycket fokus på görandet och mindre på lärandet, något som 

har visat sig i tidigare utvärderingar också. Detta medför att elever fokuserar mer på sina 

arbeten och mindre på vilka praktiska kunskaper de fått. Eleverna har en positiv syn på 

slöjdlärare. Eleverna anser att deras lärare är rättvisa, behandlar alla elever lika, att de är bra 

på att förklara och har förmåga att engagera och skapa intresse. Det enda som eleverna ansåg 

var bristande var deras lärares förmåga att knyta undervisningen till samhället och livet 

utanför skolan. Elevernas uppfattning om slöjdens ”nyttighet” är i princip enbart fokuserad på

att ta hand om saker när man flyttar hemifrån, att laga trasiga föremål samt om man vill arbeta

inom ett hantverksyrke. Elever som har svårigheter för ämnet påpekar motsatsen och hävdar 

att slöjden inte hjälper till med någonting i framtiden, och att det är ett onödigt ämne. 

Detta anses som relevant till min studie med tanke på att detta är en direkt undersökning om 

elevers och även lärares uppfattningar om slöjdens nytta. Jag har valt att endast fokusera på 

elevernas åsikter eftersom det återspeglar, och är mer i linje med min undersökning. Än om 

även lärarnas åsikter inkluderades. Detta ger en god bas för jämförelse med åsikter och tankar 

från denna studies informanter.

Borg (2008) problematiserar i bokkapitlet ”Kreativitet eller problemlösning. Vad är det vi 

bedömer i slöjden?” vad slöjdlärare bedömer hos elever och deras arbeten.  Det är enligt Borg 

av stor vikt att lärare ger deras elever en rättvis bedömning så eleven förstår sina styrkor och 

svagheter. En bristande bedömning kan skapa agg och hämma utveckling för eleven. Det 

finns delade meningar om hur slöjdlärare tolkar styrdokument och hur man kan gå till väga 

för att förmedla feedback och bedömning. För att ta reda på hur slöjdlärare tolkar och 

använder dessa medel har Borg gjort två mindre undersökningar om vilka begrepp som 

används av slöjdlärare vid bedömning av slöjdarbeten.  

I den första undersökningen intervjuades fyra lärarutbildare samt fem slöjdlärare. Några 

tendenser som visade sig var att två tredjedelar av termerna som användes inom bedömning 

var fokuserade på processen. Den resterande tredjedelen var på produkten. Så lärarna ansåg 

att processen var viktigare är resultatet. Något som även nämns i Skolverkets nationella 

utvärdering (Skolverket, 2015). Det Borg märkte var att ingen av informanterna använde 
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begrepp som involverade avsikten, intentionen av arbetet. I den andra delen av 

undersökningen kunde skillnader synas mellan slöjdlärare och lärarutbildarna. Det som först 

noteras är att båda lärargrupperna har lättare att använda begrepp som är kopplade till 

tillverkningsprocessen än till de estetiskt skapande momenten. Skillnaden uppstår i att 

slöjdlärarna även använder sig av begrepp som engagemang och uthållighet, något som inte 

fokuserades av lärarutbildarna. Borg tror att det kan bero på lärarutbildarnas elever. Mycket 

av engagemanget och uthålligheten sker på studenternas egen tid och därför inget som en 

lärarutbildare kan bedöma.  

Den andra undersökningen som gjordes var för att utforska vilka begrepp som var mest 

intressanta. Totalt 20 lärare fick välja mellan ett flertal par av slöjdbegrepp, de skulle 

bestämma vilka ord som ansågs viktigare och vilka som valdes bort. Det som anses viktigt av 

dessa informanter är begrepp som fokuserade på genomförandeprocessen. Det anses viktigt 

att eleverna har en viss självkännedom och kan välja arbeten som är genomförbara, och att 

eleverna inte ger upp under arbetets gång. Färgval och estetiska val av eleverna är det som 

vägde minst hos informanterna. Efter en sammanställning av de båda undersökningarna kom 

Borg fram till att indikationer visar att lärare inom slöjd fokuserar på genomförandefasen när 

det gäller bedömning. Trots att enligt styrdokumentet borde alla kunskaper av processen 

behandlas. Det är också tydligt att lärare lägger vikt på vad eleven kan göra, vilka förmågor 

som eleven kan visa.

Borgs studie är relevant för denna undersökning eftersom den tar upp begrepp och 

fokuspunkter som lärare använder som på många sätt kan forma elevernas framtid, använder 

mina informanter begrepp som återspeglar deras uppfattning av slöjden? Jag vill använda 

denna studie för att se om det finns en koppling till mina informanters åsikter och Borgs 

(2008) resultat.
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Metod

Som metod för att undersöka före detta elevers uppfattningar av trä- och metallslöjden har jag 

valt att använda halvstrukturerade intervjuer med fem före detta slöjdelever från en skola i 

norra Sverige. Detta skedde genom ett bekvämlighetsurval. Stensmo (2002:118) menar att  

kvalitativa intervjuer kan ge tillträde till den intervjuades medvetande. Upplevelser och 

erfarenheter är subjektiva och personliga och kan aldrig vara annat. Man kan därför inte säga 

att en intervjuad persons upplevelse kan vara ”rätt” eller ”fel”. Den kvalitativa intervjun är en 

lämplig undersökningsmetod med tanke på att jag strävar efter att ta reda på före detta elevers 

tankar och åsikter om trä- och metallslöjden, och inte för att bevisa att något är ”rätt” eller 

”fel”. 

Urval

Totalt kommer fem före detta elever i 22 års ålder att intervjuas som jag aldrig haft en tidigare

kontakt med. Denna åldersgrupp valdes eftersom alla intervjuade då har haft sin skolgång 

under tiden Lgr11 började användas. För att avgränsa studien kommer den fokuseras på en 

klass i en skola i norra Sverige. I undersökningen inkluderas olika nivåer av trä- och 

metallslöjdsundervisning. Det är av vikt att de före detta eleverna valde olika 

materialinriktningar i högstadiet. Avsikten är att fråga före detta elever om deras åsikter trä- 

och metallslöjd i deras liv just nu, oberoende av val av slöjdämne. Detta breddar även valet av

informanterna och det ger en större chans att upptäcka relevanta jämförelser och åsikter.

Jag utgick ifrån ett bekvämlighetsurval genom att intervjua vänner och bekanta till en av mina

kusiner som är i en passande ålder för undersökningen. Detta är lägligt eftersom samtliga 

informanter kommer ifrån samma område och gick i samma skola, jag har även inte haft 

kontakt med dessa informanter före undersökningen. I min undersökning har fem informanter 

ingått. Jag har kontaktat två informanter som i grundskolan valde trä- och metallslöjd, två som

valde textilslöjd och en som hade båda slöjdämnena hela skolgången (denne informant hade 

speciell skolgång och hade därefter båda slöjdämnen hela sin skolgång). Samtliga deltagare är

i 22 års ålder, alltså 14-15 års ålder när Lgr 11 började användas. 

Fördelen med min metod av bekvämlighetsval är min möjlighet att snabbt få informanter som 

är villiga att delta i undersökningen. Bekvämlighetsurval är enligt Kvale (2014) ett urval som 

är passande för undersökningar med kort tid och budget, man väljer sådana personer som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren. Nackdelen blir att det är omöjligt att generalisera 

resultaten, eftersom vi inte vet vilken population deltagarna representerar. Detta är jag 

medveten om och jag kommer inte att försöka mig på att ge några generella svar på alla före 

detta elevers uppfattning om trä- och metallslöjd. Detta är en begränsad undersökning men 

den kan likväl vara av intresse och användbar för nuvarande och blivande trä- och 

metallslöjdlärare.
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Datainsamling och dataanalys

De tilltänkta informanterna kontaktades per telefon för att höra om de ville medverka vid en 

intervju. Informanterna delgavs då vad studien avsåg att behandla. Samtalen var en del av det 

etiska tillvägagångssätt (se nedan). Varje enskild informant frågades vilket slöjdämne de 

valde under högstadiet. På så sätt erhölls hur många av gruppen som hade valt trä- och 

metallslöjd respektive textilslöjd. Ett informationsbrev skickades ut och därefter bokades 

intervjutider in som passade informanterna. Varje intervju skedde en åt gången under avtalad 

tid. För att skapa en avslappnad och neutral miljö hölls intervjuerna i caféer. För att undvika 

att störas så genomfördes intervjuerna i avskilda rum. Alla intervjuer spelades in och varje 

intervju varade ungefär 15-30 minuter. Stor vikt lades vid att skapa en atmosfär som mer 

liknande ett fritt samtal än en styrd intervju för att få fram en dialog som gjorde det lättare för 

de intervjuade att slappna av och kunna minnas deras tid i slöjden.

Efter intervjuerna gjorde en tematisk innehållsanalys (Malmqvist, 2007). Sådant som 

bedömdes som relevant till forskningsfrågorna transkriberades. Samtal som skett i anslutning 

före- och efter intervjun har ej transkriberats. Främst då dessa diskussioner inte handlade om 

trä- och metallslöjd eller skolverksamheten. Den transkriberingen som har valts är mot det 

som behandlar skola, slöjd och andra intressanta synpunkter av betydelse till studien från 

informanterna. Relevanta följdfrågor från intervjuarens sida transkriberades också. Analysen 

av intervjuerna har bearbetats genom en helhetsanalys följt av en tematisk innehållsanalys. 

Malmqvist (2007) skriver att det innebär att forskaren skaffar sig en översiktlig bild av 

helheten i det insamlade datamaterialet. Därefter belyses centrala teman.  Dessa teman kan 

vara likheter mellan informanternas utsagor eller olikheter som fångar forskarens intresse.  

Det är viktigt att gå systematiskt till väga för att skapa dessa teman, så för att förenkla arbetet 

har rådatan först markerats med märkpennor av olika färg baserat på de teman som valts. 

Resultaten från intervjuerna är sammanställda i tre teman: Jämförelse mellan trä- och 

metallslöjd och andra skolämnen; Nyttan med trä- och metallslöjd samt; Hinder för trä- och 

metallslöjden. Dessa teman valdes ut eftersom de summerade på många sätt det som 

informanterna talade om samt vad som var relevant för denna studie. Samtliga intervjuer har 

sammanställts till korta sammanfattningar om likheter och skillnader mellan informanterna.

Etiska överväganden

I strävan efter så stor anonymitet som möjligt för informanterna har studien utgått ifrån  

vetenskapsrådets text; God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) i samtliga forskningsetiska 

överväganden. Jag har gått tillväga med undersökningen genom att som sagt kontakta 

informanterna via telefon för att se om de vill delta i undersökningen. De informerades att de 

skulle förbli så  anonyma som möjligt. Efter detta skickades ett informationsbrev till 

informanterna (se bilaga 1). Detta var för att informera dem om deras rättigheter att själva 

välja sitt deltagande och få en bredare förklaring om vad undersökningen handlade om. Under

intervjuernas gång spelades intervjuerna in för en tydlig transkribering efteråt. Av 

sekretesskäl så raderades inspelningarna efter transkribering, därefter gavs samtliga 

informanter fingerade namn för att enklare referera till vardera informant utan att avslöja 

deras identitet. 
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Resultat & analys

För att kunna referera till varje informant utan att avslöja den enskilda personens identitet i 

fråga har dessa givits pseudonamn. Informanterna kommer här att kallas för Gunnar, Nina, 

Fanny, Stefan och Egon. Dessa namn används för att hänvisa till informanterna, på så sätt är 

det möjligt att beskriva deras inställning och ämnesval eftersom dessa kan vara en bidragande 

orsak gällande deras synpunkter och åsikter om trä- och metallslöjd. Gunnar valde textilslöjd 

under sin skolgång i högstadiet. Nina hade båda slöjdarterna hela sin skolgång i högstadiet 

men valde trä- och metall när hon kunde välja. Fanny valde textilslöjd i högstadiet. Stefan och

Egon valde trä- och metallslöjd i högstadiet. Jag som intervjuare benämns som Gustav.

Tema 1 – Jämförelse mellan trä- och metallslöjd och andra skolämnen

Detta första tema tar upp informanternas åsikter om jämförelser av trä- och metallslöjd med 

andra skolämnen, men också informanternas generella inställning till ämnet. Det nämns även 

en skillnad mellan trä- och metallslöjdlärare i jämförelse med andra lärare. I första hand så 

jämförs trä- och metallslöjden med textilslöjd bland samtliga informanter, även matematik 

nämns flertal gånger. När jag frågar informanterna varför de valde den slöjdinriktning som de 

gjort i skolan så svarar samtliga informanter:

Gunnar: Öh, därför att jag har tummen mitt i handen, jag var inte så händig på så vis. Så att jag 

valde syslöjd istället för att mina små nätta fingrar kunde hantera det lite bättre.

Nina: Kanske mer praktiskt.. Det känns fel mot sy att säga att det är mer kreativt, men.. jag 

tycker kanske det. Det beror på vad man gillar kanske. 

Fanny: För att alla tjejer gjorde det. För att tjejerna ska välja textilslöjd. Sen så tyckte jag väl att 

det var roligare tror jag. Typ laga kläder och sådär.

Stefan: För att jag suger på sy. Nä. Men för att träslöjd har alltid känts roligare. Det känns som 

att man har bättre fantasi när det gäller träslöjd, än när det gäller syslöjd. Sen var jag framför allt

bättre på träslöjd än på syslöjden också.

Egon: Det kändes väl som att jag hade lite mera koll där. Jag var väl inte så intresserad och så 

kunnig inom syslöjd. Så det var väl att jag var mer intresserad och kunnig inom träslöjd.

Det som går att uttyda direkt är att de jämför båda slöjdämnena mot varandra baserat på 

intresse och deras egna kunskaper. Det är intressant att Gunnar valde slöjdämne baserat på 

hans ”svagheter” medans Stefan och Egon baserade sitt val på deras styrkor, dock nämns 

deras svagheter också. Fanny valde baserat på könsstereotyper och sitt eget intresse. Hon 

nämner dock senare att även textilslöjd inte är så intressant för henne heller. Den enda som 

inte valde ämne baserat på sina styrkor eller svagheter var Nina, när jag frågar Nina vidare om

hennes åsikter om trä- och metallslöjd påpekar hon detta:

Nina: Jag tror att det kan ha med att till skillnad från matte till exempel, visst man lär sig 

nånting, men dom ser som inte slutresultatet på samma sätt som när man bygger typ, ett 

kubbspel.
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Nina pratar om den bekräftelse elever kan få genom att genomföra ett arbete och att kunna se 

och röra i resultatet, något som inte är möjligt på samma sätt med teoretiska ämnen som 

matematik. Denna skillnad mellan trä- och metallslöjd och matematik är något som Stefan 

också lyfter fram i intervjun med honom. Trä- och metallslöjd framstår för informanterna som

mer kreativt och givande. Egon nämner till exempel:

Egon: Jag tycker att det var väldigt roligt, det skilde sig väldigt mycket från dom andra ämnena.

Just för att man fick arbeta med händerna, fysiskt, lära sig nya saker.

 Både Stefan och Egon pratar om den kreativa sidan med trä- och metallslöjd, men även om 

skillnaden med hur slöjdsalen är uppbyggd och hur arbetssättet är annorlunda från resten av 

skolan. 

Stefan: Det var något annat. Man behöver inte sitta vid en skolbänk. Och så tycker man att det 

är roligt i sig gör det inte sämre. Det är väl idrott och träslöjd som var nice. För då fick man 

göra nånting, något praktiskt.

Egon: Slöjdsalen var mycket friare än ett vanligt klassrum. I upplägget så satt man annorlunda, 

fyra stycken i en liten kub mot varandra. Istället för i ett vanligt klassrum.

Stefan nämner även idrott som ett praktiskt ämne och visar på att båda ämnena anses positiva 

enligt honom. Ämnen där man inte behöver sitta vid en bänk, och där rörelse och aktivitet 

fokuserades. Fanny tycker däremot att trä- och metallsalen var stökig och slamsig. I 

jämförelsen mellan trä- och textilslöjd så gör Stefan en intressant jämförelse.

Stefan: Träslöjd är enligt mig lite mer förlåtande än syslöjd, om vi säger att man ska göra en 

smörkniv, du har ett trästycke här. Det är klart sågar du av den på mitten så kan man inte riktigt 

få en smörkniv, ja man kan ju limma, men. Ett fel i syslöjden är svårare att korrigera om man 

gör några misstag.

Detta är en intressant tanke som visar på Stefans inställning till textilslöjd. När jag frågar 

vidare om detta förklarar Stefan att om man klipper ett tyg fel är det bara att börja om från 

början. Men det går alltid enligt honom att lösa problem och misstag i trä- och metallslöjd. 

Samtliga informanter har en positiv syn på sina trä- och metallslöjdlärare, läraren som de hade

under deras skolgång i högstadiet framstod som ”bra”, uppmuntrande, rolig. En del 

informanter nämner även deras respektive lågstadielärare från andra skolor som också visade 

samma egenskaper. Egon är den enda som jämför deras trä- och metallslöjdlärare med lärare i

andra ämnen. 

Egon: I jämförelse med lärare i andra ämnen så tyckte jag alltid om träslöjdslärarna. Det fanns 

andra lärare som man inte tyckte om över huvud taget. Men träslöjdslärarna tyckte man alltid 

om. 

När jag frågar vidare om varför trä- och metallslöjdlärare alltid är sedda som omtyckta så 

förklarar Egon att det förmodligen inte handlar om läraren själv utan det handlar om ämnet.

Egon: Mycket är att det är en annan läroform än andra ämnen, att man använder händerna.  Men

senare i gymnasiet där man pratar om olika lärstilar. Att vissa hade så mycket lättare för slöjd, 

inte just för att dom var intresserade ut av det utan att det var en annan lärstil. Och att det blir 

väldigt tydligt att vi lär oss på olika sätt, och att det är synd att merparten av dagens skola är för 
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dom som lär sig genom att skriva, läsa, lyssna. Och dom andra får bara ett ämne där dom kan 

briljera. Men sen är det också att man kan skapa någonting.

Det är alltså undervisningsformen som Egon anser är den avgörande faktorn för att trä- och 

metallslöjd anses vara annorlunda hos många elever. Det är en intressant inställning att det 

inte handlar om intresse utan om olika personers inlärningssätt. Utifrån syftet med denna 

undersökning visar detta tema på att majoriteten av mina informanter har en positiv syn på 

ämnet. Ämnet anses som roligt, givande och kreativt. I jämförelse med andra skolämnen så 

fokuseras valen av slöjdämne på styrkor och svagheter, följt av intresse i andra hand.

Tema 2 – Nyttan med trä- och metallslöjd

Detta tema tar upp informanternas syn på nyttan med trä- och metallslöjd. Det första som lyfts

i anslutning till detta tema är informanternas upplevelse av den nytta de har av trä- och 

metallslöjd senare i livet. Informanternas respons fokuserar kring renovering och konstruktion

i hemmet.

Gunnar: Ja i mitt fall, när man är ute på gården. När man ska bygga en ny altan, så skulle det 

vara väldigt händigt att ha lite mera fokus och koll på träslöjden. Så konstruktion, 

problemlösning. Jag har en pall eller något som är trasigt och behöver göra nytt. Då är det 

billigast och enklast och effektivast om jag visste hur jag gör det själv, det är ju ingen svår 

uppgift. Hitta plank, mäta rätt, skruva eller spika dit skiten.

Nina: Nu? För att renovera lite hemma. eller bara, när man är ute i skogen. Kanske snickra sig 

en gaffel för att äta lite mat. Jag skulle nog säga i allt möjligt, kan som inte komma på något 

exakt. Man kan plocka fram det när man behöver det.

Det är viktigt att påpeka att nyligen både Gunnar och Nina har införskaffat egna hus så det 

kan leda deras fokus mot byggnadskonstruktion och renovering.

Fanny: Ja, lite när som helst. När man ska bygga nånting. Ja men jag vet inte, det kan väl vara 

bra. Om man ska göra saker. Istället för att köpa nånting kanske man kan göra det istället.. 

kanske när man ska bygga ihop möbler också. Följa ritningsinstruktioner, jag minns inte vad vi 

gjorde i skolan men vi hade ju ändå en plan, det här ska ni göra först, sen ska ni göra det där. 

Borra ett hål där. Ja det tror jag typ. Och så när man ska bygga ett hus.

Stefan: Öh.. jag skulle vilja säga ja, men jag vet inte. Det är klart man får lite vana med verktyg 

och sådär, men det blir också lite missvisande eftersom jag har gått en snickarutbildning. Det 

känns om allting som man har haft nytta av, att man har fått det från den utbildningen, och att 

man jobbar inom bygg. Men i grund och botten så kommer nog mycket ifrån träslöjden, bara att

hantera en kniv till exempel. 

Egon: Men just där att kunna laga, reparera, restaurera, renovera och göra om saker. Att man 

kan köpa på second hand och loppis och rusta upp så det blir riktigt fint. Vi köper möbler som 

är väldigt enkelt konstruerade och inte avancerade alls. För mycket pengar. Medan vi skulle 

kunna köpa saker eller till och med göra helt egna och bara måla minst lika bra och då få den 

här känslan av jag har gjort det. Sen är det klart att det finns fler användningsområden. Att 

kunna lära sig om material och hur dom beter sig och hur det är att jobba med dom. Det finns 

väldigt mycket man kan ha användning av. Att kunna reparera och ha kunskap om vad det finns 

för möjligheter.
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Samtliga informanter beskriver på mer eller mindre tydliga sätt byggnadskonstruktion som en 

nytta med trä- och metallslöjden,  samt byggande och arbete inomhus och renovering av 

byggnader och bruksföremål. Denna fokus kan bero på åldersgruppen som intervjuas. Det är 

vanligt att personer i denna ålder är fokuserade på husköp och eget leverne i nuläget. Det är 

även nämnvärt att påpeka att Gunnar och Egon nämner renovering av möbler, något som inte 

nämns mycket av de andra informanterna. Renovering av möbler är något som de anser kan 

göra att man sparar pengar och man får bekräftelse och tillfredsställelse genom att reparera 

föremål själv istället för att köpa nytt. Egon nämner konsumtionssamhället senare under 

intervjun och påpekar vikten av slöjd i allmänhet för att motverka denna konsumtionstrend. 

Stefan talar om sin snickarutbildning som ett ”hinder” för att se nyttan med trä- och 

metallslöjden men samtidigt så beskriver han att kunskaperna grundar sig från trä- och 

metallslöjden. Något som nämns senare under intervjun, när han pratar om hur trä- och 

metallslöjd kan användas, är för att göra elever mer problemlösande. 

Stefan: Jag tror att det är.. hela livet. Att man vågar ta sig an lite grejer. Det kan var allt från att 

skruva upp en hylla, till att du är ute i skogen och måste lösa nånting, att kunna uppliva den här,

Kreativa lösningen. Som byggare nu också, där är det dagligen att man ska lösa grejer. Inom 

skolan får du inte det på samma sätt, eller det är igenom träslöjden som du har den 

problemlösningen på ett praktiskt sätt. Man får också problemet rakt framför sig, det är inte ett 

problem i en bok eller att se en film. Man får lösa det framför sig.

Denna inställning till slöjd och hur det kan hjälpa elever att bli mer problemlösande personer 

är också någonting som Gunnar och Nina lyfter fram i sina intervjuer.

Gunnar: Kunskapen man får från trä- och metallslöjd gör så att man får massa verktyg att lösa 

så mycket problem i livet. För man kommer att behöva fixa med nånting i hemmet. Och då att 

ha en grunduppfattning på hur man ska mäta saker och ting, hur man ska såga, hur man ska få 

saker och ting att passa. Då blir det en problemlösning i livet. Så jag kan definitivt se det vara 

ett bra medel i livet.

Frågan man kan ställa sig här är om Gunnar har upplevt denna nytta själv. Men i detta tillfälle 

följde jag tyvärr inte upp mer på ämnet eftersom det var en teoretisk fråga.

Nina: Det känns inte omöjligt med projekt, det känns inte riktigt omöjligt eftersom jag har en 

grund här nånstans, man har ju ändå provat på allting, så det känns inte helt främmande för en. 

Gustav: Om man skulle prova att bygga nånting?  

Nina: Ja precis, jag skulle ju stöta på problem och så men jag skulle i alla fall våga mig på det i 

alla fall.

Implicit i informanternas utsagor visas att trä- och metallslöjd ger informanterna 

självförtroende att ta sig an utmaningar och lösa problem. Fanny tycker också det, om än med 

reservation. Nog för att hon har en kritisk inställning till slöjd men ser samtidigt värdet av trä-

och metallslöjd.

Fanny: Ja, jag kan ju köpa det på ett sätt. Men utifrån egna erfarenheter så är det inte så slöjden 

har sett ut. Jag tänker väl att det kan vara en ganska viktig del i det hela, i slöjden. Alltså att man

ska kunna problemlösande.

Trots att Fanny inte valde mycket trä- och metallslöjd och att hon är skeptisk till ämnet i 

helhet så kan hon ändå se värdet av problemlösning som ämnet kan ge. Men det är inte bara 
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Fanny som ser svårigheter med att nyttiggöra trä- och metallslöjden. Egon jämför nyttan 

mellan trä- och metallslöjden och textilslöjden.

Egon: Man hade haft betydligt mer användning av att kunna textilslöjd idag än vad man har av 

träslöjden. Mycket av det man gjorde i träslöjden krävde större maskiner, medans användningen

av textilslöjden idag, hade man kunnat laga betydligt fler grejer.(...) Dom kunskaper man hade 

kunnat fått i syslöjden kan man använda betydligt mer i vardagen idag. Det räcker med ett litet 

sy kit eller en symaskin istället för till exempel en pelarborr och sju olika träslag.

Egon visar på svagheten med trä- och metallslöjds nytta i jämförelse med textilslöjden, Han 

anser att textilslöjden ger mer möjligheter att vara applicerbar i vardagen. Detta är något som 

ingen annan informant tar upp, föga förvånande dock med tanke på att intervjun kretsar kring 

trä- och metallslöjden. Det är dock en intressant observation som är väl värd att nämna 

gällande nyttoaspekten av slöjdämnet.

Tema 3 – Hinder för trä- och metallslöjden

Detta tema tar upp olika hinder för trä- och metallslöjden som kommer upp under 

intervjuernas gång. Detta kan vara hinder som informanterna själva inte tänker på men som 

stod ut under transkriberingen. Det finns även hinder som informanterna själva tar upp och 

som är viktiga att påpeka.

Det första som märks under jämförelsen av informanterna och deras åsikter om trä- och 

metallslöjd, är det faktum att när frågan ställs vilket slöjdämne de skulle vilja välja om de fick

välja slöjdämne i dagens läge så väljer majoriteten trä- och metallslöjd. Den enda som inte 

skulle välja trä- och metallslöjd är Fanny som skulle välja textil. Dock så har Egon en 

intressant synvinkel på valet. 

Egon: Det hade nog varit betydligt svårare att välja. Jag tycker nog fortfarande att träslöjden är 

intressantare, samtidigt hade jag nog värderat textil högre idag än vad jag gjorde då. Man hade 

haft betydligt mer användning av att kunna textilslöjd idag än vad man har av träslöjden. 

Detta är något som tagits upp i det tidigare temat men är viktigt att ta upp även i detta tema 

med tanke på att det är ett klart hinder för trä- och metallslöjden. Utöver trä- och 

metallslöjdens ”otymplighet” genom att i många lägen behöva stora, dyra maskiner och 

material som tar upp plats så nämner Egon konsumtionssamhället som vi lever i.

Egon: Som jag nämnde lite tidigare, vi rör oss lite mer bort från det, i vardagen. Vi tillverkar 
inte våra egna möbler eller knivar, vad det nu än kan vara. Vi bara köper, och när det går sönder
så ger vi oss inte på att laga utan vi bara köper nytt istället. 

Möjligen blir det svårt att se nyttan med trä- och metallslöjden ifall många tänker att man kan 

köpa nytt istället för att bygga eller laga egna föremål. Det är inte bara denna inställning som 

blir problematisk för ämnet, även elevernas egen inställning och förutsättningar påverkar hur 

de tar till sig trä- och metallslöjden. Gunnar pratar om sina egna svagheter som anledning till 

att han inte valde trä- och metallslöjd i skolan. Att hans ”nätta fingrar” kunde hantera arbetet 

bättre i textilslöjden. Fanny berättar att hennes förutsättningar att lära sig mer avancerade 

saker inom trä- och metallslöjd är hämmade på grund av hennes tidiga val av slöjdämne. 

Redan i årskurs sex så valde hon textilslöjd och hade därefter inte någon trä- och metallslöjd 
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därefter. Jag frågade Fanny varför hon enbart hade textilslöjd sedan årskurs sex men hon vill 

inte ge mer förklaring så jag respekterade hennes önskan att inte gå djupare i frågan. Både 

Gunnars självkritiska inställning och Fannys tidiga val av slöjdämne är klara hinder eftersom 

Gunnar hindrade sig själv från att välja trä- och metallslöjd för att han anser att han inte hade 

de fysiska förutsättningarna för slöjdarbetet. Fanny fick ett hinder för ämnet med tanke på 

hennes väldigt tidiga val av slöjdämne, hon fick inte chansen att utöka sina kunskaper. Båda 

informanterna fortsätter sin förklaring av varför trä- och metallslöjd var svårt att ta till sig för 

dem båda.

Gunnar: Det var min inställning då, jag var helt enkelt inte intresserad egentligen, det var bara 

saker och ting som inte fastnade för mig. 

Gustav: Skulle du vara mer intresserad nu? 

Gunnar: Aja, shit pommes frites, går inte ens att jämföra, nu är jag ju så mycket mera öppen för 

allting, inte lika trångsynt.

Fanny: Jag tror att det är så här. Att jag kunde mer om textil och hade mer egna idéer. Så där 

kanske jag kunde komma mer med förslag och då så accepterade läraren förslaget. Trä skulle 

jag nog säga att jag hade för lite kunskap i vad jag ens kunde göra. Så man gick bara och 

frågade, vad ska jag göra med den här? Gör sådär. Okej, och så gjorde man det. Så att det hade 

nog även med mig själv att göra.

Båda visar på att deras mentala inställning utgjorde svårigheter i deras slöjdande. Båda 

informanterna påpekar deras insikt om att det var deras egen inställning som gjorde att de inte

tog till sig det som trä- och metallslöjden kunde ge dem. Men ett annat hinder ligger i det som

informanterna inte inser själva. Underförstått i det som informanterna berättar säger Gunnar 

och Egon att de inte tror att de kan säga mycket om ämnet alls. Nina beskriver hennes syn på 

trä- och metallslöjden som att hon har blivit mer kreativ och problemlösande tack vare trä- 

och metallslöjden, men hon kan inte förklara själv varför hon anser detta.

Gunnar: Jag har nog berättat mer än jag trodde att jag skulle kunna komma med, hur hög nu den

ribban är. 

Egon: Jag tänkte inte att man kan plocka ut så här mycket av det man minns och tyckte om 
träslöjden i skolan för några år sen men bevisligen så finns det ganska mycket att prata om och 
tycka.

Nina: Öh.. det stämmer bra. Det tror jag absolut att jag har blivit, och säkert på många sätt som 

jag inte ens vet om det själv, förmodligen. Jag vet nog inte om att när jag gör saker så har jag 

plockat det från träslöjden utan att jag ens tänkt på det. 

Gunnar och Egon berör inte exakt kunskaperna och åsikterna de har om trä- och metallslöjd. 

De anser inte att de har mycket att tycka och tänka om trä- och metallslöjd alls. Betyder detta 

en undermedveten inställning att det inte finns mycket att tycka och tänka om trä- och 

metallslöjd? Nina håller med om att trä- och metallslöjd gör elever mer kreativa och 

problemlösande men kan egentligen inte förklara varför hon håller med. Hon beskriver det 

som en tyst kunskap. Dock så är det ett hinder för trä- och metallslöjden om hon inte kan 

förklara för andra eller sig själv varför det är en nyttig kunskap, det blir svårare att försvara 

nyttan med ämnet. Ett ytterligare hinder som tre informanter tar upp i olika sammanhang är de

fysiska skador som kan uppstå när man arbetar med sysslor relaterade till trä- och metallslöjd.
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Nina: Men, vad tänker jag på.. Det var kul. Nån som förlorade en tumme.. nä jag skojar bara!

Stefan: Ja, alltså.. det här med säkerheten runt verktyg och maskiner, den var kanske lite 

överdriven. Men samtidigt var det alltid någon jävel som typ sågade sig i fingret. Det finns som 

inget bra alternativ heller, man måste vara överbeskyddande, men ja.. jag vet inte. 

Gustav: Det är ju mycket inom säkerheten för det finns potential att det kan hända 

något. 

Stefan: Det blir ju väldigt tydligt om någon, typ tappar ett finger. 

Gustav: Precis!

Egon: Det var lätt att det blev livat, och lite stökigare på så sätt. Det märkte man också att dom 

som stökade på så blev ingenting gjort för dom. Dom blev flera gånger tillsagd och ibland till 

och med utslängd. Så om än ramarna var lite mer oklara så var det fortfarande viktigt att ha 

ordning och reda och inte springa runt. Framför allt när det finns maskiner och verktyg som 

man kan göra sig illa på.

Nina skämtar om att skador kan uppstå, en harmlös kommentar från henne men det är något 

som kan hända och som kan hindra trä- och metallslöjdens tillämpning i livet. Stefan påpekar 

sitt missnöje till en början om kraven med säkerheten i slöjdsalen. Han följer sedan upp med 

att förklara för sig själv varför det behövs, något som förstärks av mig under intervjun. Egon 

påpekar stökigheten som kan uppstå i trä- och metallslöjden vilket i sig är ett hinder för 

ämnet, men sedan förklarar han varför det är viktigt att hålla ordning för att undvika skador. 

Förutom skador finns det hinder genom förutfattade meningar om könsroller, Fannys 

kommentar om varför hon valde textilslöjd är ett typiskt exempel av detta hinder.

Fanny: För att alla tjejer gjorde det. För att tjejerna ska välja textilslöjd. Sen så tyckte jag väl att 

det var roligare tror jag. Typ laga kläder och sådär.

Denna förutfattade mening som Fanny visar är ett traditionellt könsmönster som har styrt 

hennes val av slöjdinriktning. Detta är ett hinder som är fokuspunkten i många 

genusforskningar och argument emot slöjdämnena. Jag kommer däremot inte att fördjupa mig

vidare i detta eftersom det inte togs upp av fler informanter.  Stefan visar på ett hinder för 

slöjden som är riktat åt ett annat håll.

Stefan: Jag hade nog velat ha mer träslöjd i skolan, lite djupare och bredda det hela lite. Lite 

mot bygg, att jobba med olika verktyg, och känna att det inte är en så stor grej. Innan jag gick 

min byggutbildning så kändes det läskigt att laga en hylla. Men nu känner jag inte det för fem 

öre. Just den biten skulle man kunna få in lite mer i träslöjden. Sen kan det vara lite från person 

till person. Men att man får prova på under kontrollerade former så är det större chans att 

personer vågar i framtiden, att prova att lösa själv.

Detta påminner om Fannys beskrivning, gällande hennes val av slöjdämne. Hon fick inte nog 

mycket exponering av trä- och metallslöjd för att se värdet av det. Stefan påpekar detta hinder 

med en önskan om en utökning av trä- och metallslöjd i skolan. Att tillägna en viss tid av trä- 

och metallslöjden till genuin konstruktion och att ge elever en chans att bekanta sig med 

maskiner, byggnadskonstruktion och renovering. Som framgått i resultatredovisningen 

hitintills, har det tagits upp en del om trä- och metallslöjdens faror och inställningar. Men 

Egon tar upp ett hinder som ingen annan talar om, läraren.
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Egon: Det beror nog mycket på förutsättningarna och läraren, som jag pratade om tidigare. En 

av lärarna, han lät lektionen gå. Han kunde ju en del och så men det fanns inte drivet i honom, 

och ifrågasättandet och pitchningen av idéer och visa. Finns inte det blir det mycket svårare, 

dom som kommer att experimentera och är nyfiken kommer alltid att vara det. Men för dom 

andra som kanske inte har hittat den sidan än. Det blir mycket svårare för dom att ta fram det 

om man inte har en lärare som driver fram det på det sättet. Men har man en lärare som driver 

och ifrågasätter och ser alla. Så, det beror nog mycket på förutsättningarna och vad man har för 

tillgångar.

Detta sista hinder är också värt att uppmärksamma med tanke på att läraren skapar 

förutsättningen för elevens intresse, för att säkerheten hålls och skador undviks. Det är ett 

potentiellt hinder som omsluter alla andra hinder. Ifall en lärare inte förespråkar riskerna med 

maskiner och faror i slöjdsalen så kan skador lättare hända. Ifall läraren inte utmanar och 

bemöter sina elever så ser de inte värdet av ämnet, och kommer inte att känna att de lär sig på 

ett effektivt sätt, om de inte redan besitter intresset att lära sig själva. Alla hinder som har 

beskrivits i detta temat kan kopplas till läraren. Det är läraren som bör planera så att hinder 

undviks, och har en viktig roll i trä- och metallslöjden.

Sammanfattande kommentar

Den slutsatsen som går att dra utifrån det första temat om skillnaden mellan trä- och 

metallslöjd med andra ämnen är att de flesta informanter är väldigt positiva till trä- och 

metallslöjd. Jämförelserna mellan trä- och metallslöjd och andra ämnen är mest fokuserad 

kring skillnaden mellan informanternas egna egenskaper och intressen. Elever fokuserar valen

av slöjdämne på styrkor och svagheter, intresse i andra hand. Den andra jämförelsen är trä- 

och metaslöjd som ett praktiskt ämne som sammankopplas till exempel med idrott och 

jämförs mot teoretiska ämnen som till exempel matematik. Denna jämförelse visar att 

informanterna som haft trä- och metallslöjd beskriver sig som fria i slöjdsalen, och att det 

finns mer rum för kreativitet. Trä- och metallärare beskrivs i positiva ordalag av samtliga 

informanter, men en informant påpekar att det kan bero mer på ämnet än läraren själv.

Utifrån det andra och huvudsakliga temat som handlar om nyttan med trä- och metallslöjd så 

kan jag konstatera att samtliga informanter kan hitta en nytta med ämnet. Det ligger mest 

fokus kring konstruktion men renovering nämns också. Det finns en förhoppning från en 

informant att trä- och metallslöjden kan motverka konsumtionssamhället och istället ger oss 

mer förståelse om hur vi kan tillverka och renovera våra egna möbler till exempel. Därtill 

även att kunna känna viss stolthet i att verktygen finns att lösa ”problemet” själv. Alla 

informanter i studien uttrycker åsikten att trä- och metallslöjd kan hjälpa till att göra elever 

mer problemlösande, dock finns det svårigheter. En informant anser att detta inte var något 

som hon själv har upplevt i sin skolgång. Det finns även begränsningen med trä- och 

metallslöjdens krav av maskiner och material, till skillnad från textilslöjden som har mindre 

krav av maskiner och material för att vara användbart.

I det sista temat som tar upp hinder för trä- och metallslöjd så tas det upp av en informant om 

trä- och metallslöjdens ”otymplighet”. Informanter påpekar att det krävs maskiner och 

material som både är dyra och kräver utrymme för att elever ska uppmuntras till att fortsätta 
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slöjdande. Det pratas även om risken med skador, både genom skämt och allvar, från 

majoriteten av informanterna. Ett annat hinder för trä- och metallslöjd senare i livet är 

upplevelsen av kompetens. Informanterna anser sig själva okunniga i att kunna utföra arbetet 

och de kan inte förklara med egna ord varför trä- och metallslöjden är viktigt att kunna i livet. 

Det finns stereotyper och förutfattade meningar som hindrar att alla känner att de kan lära sig 

om trä- och metallslöjd. Avslutningsvis påpekar en informant att om läraren inte driver 

eleverna framåt finns det en risk att inte alla får en chans att lära sig allt de skall kunna.
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Diskussion

Min allmänna uppfattning om denna undersökning är att den är intressant och jag är exalterad 

av resultaten. Samtliga informanter gör ett imponerande arbete i att delta och grundligt 

återberätta vad de tycker och tänker om trä- och metallslöjden under deras skolgång. Det 

fanns svårigheter att under arbetets gång hitta relevant litteratur. Då det handlar om före detta 

elevers erfarenheter och tankar om trä- och metallslöjden. Endast en avhandling tog explicit 

upp detta  ämne. Diskussionen har samma struktur och tema som resultatet, för att förenkla 

relationen till resultatet.

Tema 1 - Jämförelse mellan trä- och metallslöjd och andra skolämnen

Borg (2001) skriver att hennes informanter tycker att slöjdsalarnas miljöer är speciella, vilket 

även stämmer överens med hur Egon och Stefan i denna studie uttrycker det. Majoriteten av 

informanterna i denna studie uttrycker sig liknande som Borgs (2001) påstående om att 

arbetssättet anses som mer fritt, något som informanterna påpekade var skillnaden med trä- 

och metallslöjd och matematikämnet, men som liknade idrotten i form av frihet. Detta är 

intressant med tanke på att det är väldigt mycket matematik inom trä- och metallslöjd genom 

mätning och kalkylering i framtagandet av material. Detta är något som många elever ”väljer”

att glömma bort, enligt min uppfattning. Dock finns det en förståelse hur de resonerar med 

tanke på att det är en mer praktisk version av matematik. Det känns underligt men inte direkt 

förvånande att majoriteten av informanterna i denna studie valde slöjdinriktning baserat på 

deras styrkor, men mer förvånande att några av informanterna baserat deras val på deras 

svagheter. Detta var inte något som jag förväntade mig att se som en anledning till val av 

slöjdinriktning men uppenbarligen är det en större faktor än jag anade.  Att det kan upplevas 

som stökigt i trä- och metallsalen påpekas av Egon och Fanny, det är intressant att det är bara 

dessa två som hade kritiska åsikter om ämnet i sig. Väljer de andra att inte prata om det för att

det skulle försämra deras bild av trä- och metallslöjden eller är det på grund av att de helt 

enkelt inte funderat på det? Jag skulle förmoda det senare nämnda.

Tema 2 - Nyttan med trä- och metall slöjd

I linje med Borgs (2001) resultat ser studiens samtliga informanter en nytta med trä- och 

metallslöjden, även om det är på olika nivåer. Precis som med denna studies informanter så 

finns det vissa som har svårt att se värdet med trä- och metallslöjden och Borg säger att en del

av hennes informanter anser ämnet vara helt onödigt i deras framtid. Fanny är även kritiskt 

mot trä- och metallslöjd, men menar ändå att det finns ett värde i att ha kunskaperna. Denna 

förståelse eller självinsikt som Fanny visar om värdet av trä- och metallslöjden är något som 

Borg (2008) talar om. Lärare inom slöjd uppskattar elever som har självinsikt och fokuserar 

på arbeten som är genomförbara och att eleverna inte ger upp under arbetets gång. Under 

mina intervjuer diskuteras det inte så mycket om hur mina informanters arbeten gick. Det 

diskuterades om vad de gjorde men inte hur det gick att genomföra, det uppmärksammades i 

efterhand att detta kunde vara relevant att inkludera som en följdfråga i intervjun. 
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Jag håller med Borgs (2008) informanter om att självinsikt och självförtroende är viktiga 

beståndsdelar inom slöjden. Detta styrks också i den nationella utvärderingen (Skolverket, 

2015) som visar på att elever känner att självförtroendet stärks av att de lyckas i slöjden. Detta

kan antas som ett tyst budskap bland en del av informanterna i studien. Stefan och Nina talar 

under intervjun om att trä- och metallslöjdens kunskaper kan användas under hela deras liv, 

allt från att bygga till att lösa problem ute i skogen. Stefan och Nina talar inte specifikt om att 

deras självförtroende har ökat men de talar om situationer där de känner sig mer bekväma 

med situationer eftersom de har erfarenheten från skolan som stärker dem. På sätt och vis 

menar jag, har deras självförtroende ökat. Vid flera tillfällen i denna studies intervjuer pratar 

informanterna om renovering, detta nämns inte lika mycket i nationella utvärderingen 

(Skolverket, 2015). Det är relevant att fundera om det är mina informanters ålder som får dem

att tänka mer på att reparera och renovera trasiga föremål istället för att bara köpa nytt eller 

om det är någon annan faktor som påverkar. Personligen gillar jag Egons resonemang. Enbart 

känslan av att man själv har reparerat något på ett självständigt sätt är något Egon uppskattar. 

Dock är det inte bara positiva saker Egon säger om trä- och metallslöjden. Det är Egon som 

tar upp svårigheterna med verktyg, maskiner och material som ett hinder för att kunna slöjda 

efter grundskoletiden. Detta finns det förståelse för och det är en bidragande faktor till 

nationella utvärderingens (Skolverket, 2015) påpekande att elever och föräldrar inte ser nyttan

med trä- och metallslöjd senare i livet. Det är få som har möjlighet att ha en ”slöjdhörna” utan

att spendera mycket pengar, men även plats i deras hem. Med dessa hinder är det enkelt att 

relatera till Egons resonemang. Det går även att från samma resonemang dra slutsatsen att 

textilslöjd kan ha en mer relevant nytta efter grundskoletiden för många. 

Tema 3 – Hinder för trä- och metallslöjden

I Jeanssons (2017) avhandling talar hon om att det finns två nivåer av didaktiskt tänkande hos 

läraren som kan urskiljas, där den ena lärartypen fokuserar på kursplanen och den andra på 

kunskapsområden inom slöjd. Dessa används integrerat med varandra under planering och 

utvärdering. Jeansson (2017) nämner att lärare har en förståelse varför den nya kursplanen är 

så inriktad på elevers uttryck genom ord och begrepp. Detta beror på att läroplanen har tolkats

som resultatorienterad och att kunskaperna ska vara mätbara och jämförbara. Detta är något 

som inte nämns av någon av mina informanter, vilket är intressant om det ligger mycket fokus

på resultat och att eleverna ska kunna förklara sin kunskap genom ord och begrepp. Men 

samtidigt hade informanterna i denna studie svårigheter att förklara varför trä- och metallslöjd

är nyttigt i deras liv. Det är specifikt Nina som kommer i åtanke när hon pratar om när trä- 

och metallslöjd är nyttigt i livet. Hon vet att trä- och metallslöjden hjälper henne, men kan 

inte förklara hur. Något som borde vara väsentligt i en resultatorienterad läroplan. Utifrån 

intentionen i lgr11 bör det rimligen vara lättare för eleverna att förklara relevansen av trä- och

metallslöjden så att slöjdämnets värde försvaras. Detta kan kopplas till Borgs (2008) 

undersökning som visade att lärare är fokuserade på genomförandebegrepp och inte på andra 

delar av processen, möjligen är det tack vare Borgs undersöknings uppfattning att lärare 

fokuserar på genomförandet, som gör att våra elever inte kan återspegla värdet själva i 

efterhand.
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Det finns dock en informant som har starka positiva åsikter om trä- och metallslöjden men 

som önskar en utveckling av ämnet. Stefan pratar om att inrikta den mer mot konstruktion, 

och ”hands on” erfarenheter som är applicerbara mot vuxenlivet. Detta är en intressant tanke 

och något som har orsakat mig funderingar länge sedan vår intervju. Borde slöjden ändras till 

att bli mer fokuserad på att till exempel kunna renovera hemma? Att träna egenskaper som att 

borra i betong och sätta plugg, att lära sig att sätta lister och bygga ihop prefabricerade 

möbler. Detta är såklart ett extremexempel men det kanske finns ett värde i att fokusera mer 

på applicerbara ”vuxna” kunskaper. Dessa tankar och önskemål är något som Borg (2001) 

också skriver i sin avhandling. Att hennes informanter vill utöka det som känns relevant och 

roligt för dem och kasta bort det som är tråkigt. Så mot bakgrund av Borgs resultat är det 

förståeligt att Stefan önskar denna utökning av konstruktion med tanke på att han gick 

snickarutbildningen i sina senare år. Men alla dessa önskningar och idéer kan inte gå i kraft 

utan välutbildade lärare.

Egon tar upp lärare, i likhet med Hasselskog (2010: 247), som fokuserar på elevers 

självständiga arbete. Egon beskriver precis som Hasselskog att det finns två inriktningar som 

eleverna kan ta, antingen så driver eleven själv arbetet eller så händer det inte särskilt mycket 

för eleverna som har svårare att motivera sig själva. Det är väldigt intressant att Egon utifrån 

sina egna erfarenheter kommer till samma slutsats som Hasselskog. Det är inte bara detta 

perspektiv som Egon tar upp, utan tidigare i intervjun nämner han att han hade tre lärare under

sin skoltid och fortsätter med att beskriva dessa tre lärare, vardera lärare representerar de tre 

förhållningssätt som Hasselskog kom fram till. Den instruerande läraren som fokuserar på att 

driva arbetet själv. Läraren som utmanade sina elever genom en dialog och genom förståelse. 

Och den tredje läraren som uppmuntrade elevernas självständiga arbete, som låter elevens 

egen motivation styra deras arbete. Det Egon säger om dessa lärare stämmer även överens 

med nationella utvärderingens (Skolverket, 2015) påstående som nämnts i bakgrunden. Elever

som har svårt för ämnet säger att att slöjden inte hjälper till i framtiden, ett onödigt ämne.

Det bör även nämnas det stora hinder som Fanny pratar om gällande hennes val av slöjdämne.

Den här studien fokuserar inte på genus, även om det hade kunnat göra det. Dock vill jag säga

att det känns för mig som person och lärare som ett hårt slag att höra dessa ord. Slöjd, 

oberoende av inriktning ska vara öppen för alla och ingen ska behöva välja slöjdinriktning 

baserat på vilket kön man identifierar sig med. Lyckligtvis nämner hon även att hon anser att 

textil var det roligare ämnet för henne. Det har förmodligen varit möjligt att arbeta vidare på 

detta och genomfört hela denna studie med ett genusperspektiv. Detta hade förmodligen gett 

intressanta resultat men i detta läge var det inte något jag ville fokusera på, så därav går jag 

inte djupare på detta.

Syftesdiskussion

I detta kapitel lyfts en diskussion kring studiens syfte i relation till vad jag har funnit.

Vilka åsikter har före detta elever om trä- och metallslöjden i skolan?  Informanterna säger att

trä- och metallslöjd är kreativt och roligt. Majoriteten av informanterna i studien är positiva 

till trä- och metallslöjden. En del av dem är kritiska mot trä- och metallslöjd men de kan ändå 

se nyttan med ämnet. De jämför trä- och metallslöjden mot textilslöjden och teoretiska ämnen 
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som till exempel matematik. De anser att det är en annan miljö som uppmuntrar rörelse och 

kreativitet istället för att sitta i bänkrader och svara på matematiska frågor. Dock talar 

informanterna även om risken för slams i trä- och metallslöjdsalen.

Hur upplever före detta elever nyttan av trä och metallslöjd? Samtliga informanter ser en nytta

med trä- och metallslöjden, trots olika intressen. De talar om hur man kan konstruera och 

reparera tack vare ämnet. Två informanter nämner att man kan lösa problem och svårigheter 

man kan stöta på i skogen och majoriteten av informanterna talar om att trä- och metallslöjd 

hjälper dem att känna sig bekväma med att ta sig an utmaningar i deras liv. Dock så finns det 

svårigheter för vissa av dem att beskriva exakt hur trä- och metallslöjden hjälper dem i deras 

nuvarande liv. De kan beskriva tillfällen då trä- och metallslöjd är relevant men inte vilka 

metoder och egenskaper de har fått under skolgången. Det finns även svårigheter att använda 

kunskaperna i deras vardag på grund av kraven av maskiner och material. 

Metoddiskussion

Jag anser att det är en relevant åldersgrupp, då de inte har någon svårighet att komma ihåg 

deras skolgång och de ger en djupare beskrivning av trä- och metallslöjdens värde. Detta i 

jämförelse med nuvarande elever som svarar på dessa frågor främst genom förhoppningar 

eller gissningar. För att skapa en dialog utan direkt fokus på en fråga i taget så utgår jag ifrån 

en halvstrukturerad metod. Johansson och Svedner (2010:31) förklarar halvstrukturerad 

intervju som att endast frågeområdena är bestämda, och frågorna kan därför variera från 

intervju till intervju. Detta var en bra metod att använda, informanterna verkade avslappnade 

och de kunde bekvämt berätta om deras åsikter och tankar. Jag har förmodligen använt samma

intervjuform om jag skulle genomföra en liknande undersökning igen. Johansson och Svedner

menar att det finns en risk att glida över till strukturerad intervju om frågorna ställs för linjärt 

och utan att lyssna på den man intervjuar. Fördelen är dock den att det ger ett bättre flöde i 

intervjun, frågorna kan återkomma vid olika tidpunkter under intervjun. En av de frågor jag 

märkte som blev överflödig var frågan; varför tror du att trä- och metallslöjden är nyttig just 

då? Detta besvarades väldigt väl i den tidigare frågan av samtliga informanter(se bilaga 2 för 

referens). Frågan var avsedd som en reservfråga utifall bristande gensvar, detta behövdes 

dock inte. Intervjustudien gick bra, men det finns svagheter. Den jag specifikt tänker på är den

begränsade mängden deltagare. Fem informanter kan anses vara en liten studiegrupp, det är 

inte möjligt att dra slutsatser och generaliseringar utifrån denna mängd. Kvale menar att:

Om en studie ska förutsäga beteenden i större grupper så krävs en större mängd personer än vad 

som är möjligt med tidskrävande kvalitativa intervjuer. När det också inte finns så mycket tid 

till hands kan frågeformulär vara ett bättre val eftersom det går fortare att administrera, 

analysera och rapportera än kvalitativa intervjuer. Kvale (2014:144)

i enlighet med Kvale var jag inte ute efter att komma till generaliserbara slutsatser, utan 

användbara. Jag vill öka förståelse för mig själv och andra så att vi som trä- och 

metallslöjdlärare kan undervisa med en bredare förståelse, samt hur vi kan undervisa våra 

elever så att det är relevant i deras framtida liv.
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Framtida forskning

Detta är i nuläget en begränsad och fokuserad undersökning. Det finns en rad möjligheter att 

fortsätta undersöka andra ämnens relevans i elevers liv efter att de har gått ut grundskolan. 

Det finns även möjlighet att utforma samma undersökning med ett genusperspektiv i fokus, 

andra områden i landet, äldre åldersgrupper, nyexaminerade gymnasieelever, och så vidare. 

Därtill finns även en möjlighet att undersöka mer djupgående och även bredda gruppen av 

informanter. Informanterna som medverkade i denna studie lever i den verklighet där de 

behöver trä- och metallslöjds kunskaper just nu. De är fokuserade kring husägande och 

konstruktion och renovering, men i framtiden så kan trä- och metallslöjdens egenskaper vara 

nyttiga för personer som redan har sitt hem och vill fokusera på andra saker som är möjliga att

relatera till vad trä- och metallslöjd kan erbjuda. Därav finns värdet i att genomföra denna 

undersökning med fler människor i andra åldrar och skeenden i deras liv. Det är i min 

förhoppning att vi i framtiden ska kunna göra trä- och metallslöjd mer relevant för elevers 

framtid. 
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Bilaga 1. Informationsbrev

Hej!

Jag heter Gustav Östlund och går sista terminen på lärarutbildningen på Umeå universitet. Just nu 

skriver jag på mitt examensarbete, som handlar om hur före detta elever ser på trä- och metallslöjd. 

Det jag vill fråga dig om är om du skulle vilja vara med i en intervju. Frågorna kommer att handla 

om vad du tycker och tänker om trä- och metall slöjd och intervjun kommer att vara cirka 30 

minuter lång.  Du kommer att vara så anonym som det går och din medverkan skulle vara mycket 

värdefull. 

Intervjuerna kommer att följa de etiska riktlinjer som upprättats av vetenskapsrådet för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Det innebär att:

 Din medverkan är frivillig.

 Du när som helst kan avbryta din medverkan utan att du för den sakens skull behöver 

motivera varför. Allt inspelat material (jag kommer att göra en ljudinspelning av samtalet 

för att lättare kunna arbeta med det) kommer i så fall omgående att raderas. 

 Att din identitet kommer att avkodas i mitt arbete samt att ingen annan än jag och min 

handledare kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. 

 Det insamlade materialet i fråga kommer att användas till den här undersökningen och ingen

annan.

Du kan läsa mer om Vetenskapsrådets riktlinjer här 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-

publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html

Jag kommer att höra av mig inom en vecka och se om du vill delta i intervjun. Om du vill vara med 

bestämmer vi då en tid som passar.

Om du undrar över något når du mig bäst via mejl: ******@hotmail.com

Du kan även kontakta min handledare Erik Sigurdson (Institutionen för estetiska ämnen, Umeå 

universitet) för frågor. Hans mejladress är: ******@umu.se

Med vänliga hälsningar 

Gustav Östlund



Bilaga 2. Intervjuguide

Tack för att du vill medverka i denna intervju, min tanke är att vi kommer att ha en halvstrukturerad

intervju. Alltså en intervju där det inte ska vara ja eller nej. Jag är inte så van.... Jag kommer att 

ställa frågor som kan leda till diskussion och följdfrågor. Så du behöver inte oroa dig. Du får gärna 

fråga om det är något du inte förstår, du bestämmer själv om du vill svara med korta eller långa 

svar, och du har såklart rätten att inte vilja svara också. Något du vill fråga mig?

Har du blivit intervjuad någon gång tidigare? Hur upplevde du att det var? Om du inte har blivit det,

hur känns det att bli intervjuad på detta sätt?

Så för att värma upp lite..

Under högstadiet så får dom flesta välja slöjdämne under skolgången, vad valde du för

slöjdämne?

Vilken årskurs fick du välja? (fråga inte om den intervjuade inte fick välja)

Varför valde du det ämnet?(om du inte fick välja) varför tror du att ni inte fick välja?

Om du hade fått välja i dagens läge, vilket slöjdämne hade du vilja studera?

Varför just det ämnet?

Vad tänker du på när du minns trä- och metallslöjden? 

Hur var slöjdsalen enligt dig? 

Vad tyckte du om läraren? 

Hur skulle du beskriva uppgifterna ni gjorde?

Hur känner du att du påverkats av trä- och metallslöjden? 

Hur kommer det sig att du känner på det sättet? 

Jag kommer att läsa upp ett citat från lgr 11, den nuvarande läroplanen, skolverkets guidelinje för 

din lärare när du gick i skolan.

”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 

framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas 

nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett 

kreativt sätt.” (lgr 11) 

Vad tänker du om läroplanens påstående om att trä och metallslöjd hjälper dig att bli 

en mer nyfiken och problemlösande person?

Hur pass mycket av det citatet känner du att du gjorde i skolan?

Hur pass mycket tycker du att citatet stämmer över huvud taget?

När i livet tror du att det finns en nytta av skolans trä och metallslöjd?

Varför tror du att trä och metallslöjden är nyttig just då? (ifall den intervjuade säger 

något tillfälle där nytta finns)

Okej, det var alla frågor jag hade. Tycker du att jag inte ställde en fråga?

Tack igen för att du ville medverka i denna intervju. Finns det något du är fundersam på?


