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Sammanfattning. 
 
Uppsatsens syfte var att belysa hur och i vilken grad elever på högstadiet är informerade om 
vilka mål och betygskriterier som råder i ämnet trä- och metall slöjd samt hur de upplever 
ämnet trä - och metallslöjd. Detta gjordes genom en teoretisk del baserad på en redovisning av 
litteratur inom ämnet där det undersöktes vad som kännetecknar ämnet och vilka 
bedömningsgrunder som finns. Den empiriska delen baserades på en enkät till tio klasser i 
högstadiet i år 9 i Malmö, där det undersöktes på vilket sätt eleverna informerats om 
kriterierna och hur medvetna de var om kriterierna. Bedömningen sker hela tiden som eleven 
ägnar sig åt den skapande processen. Det innebär att det ställs speciella krav på 
kommunikationen mellan lärare och elev. Den empiriska undersökningen visade bland annat 
att en stor majoritet av eleverna hade informerats om vilka mål som ska uppnås och vilka 
betygskriterier som gäller. Det visade sig att eleverna ansåg att produkten har större betydelse 
för betygsättningen än vad processen har. En stor del var positiva till ämnet. Det var fler som 
var positiva för att de tyckte att ämnet var roligt än de som tyckte att det var nyttigt.  
 
Nyckelord: trä- och metallslöjd, betygskriterier. 
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Inledning 
Betyg är viktiga. De har generellt sett en stark påverkan på individens uppfattning om sig 

själv och på sina framtidsutsikter.  

 

Det finns visserligen de som hävdar att betyg är meningslösa och att de inte bör finnas. Detta 

kan naturligtvis diskuteras, men även de som anser att betyg inte bör finnas erkänner 

därigenom att de är betydelsefulla. Att få betyg kan naturligtvis vara betydelsefullt och 

samtidigt vara negativt. Betygens vara eller inte vara är en fråga som inte ryms inom denna 

uppsats. Utgångspunkten är att betyg finns och att dessa betyg och det sätt på vilket de 

fastställs är viktigt. Detta eftersom betyg inte enbart indikerar graden av elevens kunnande för 

eleven själv, utan också är en avgörande faktor för hur omvärlden uppfattar elevens 

framgångar och kunskapsnivå. Omvärlden i det här fallet är inte enbart föräldrar, 

klasskamrater och vänner utan även kommande arbetsgivare. Betygen är betydelsefulla för 

möjligheterna till vidare utbildning och till arbete. Betygen kan därför komma att spela en 

avgörande roll under lång tid efter det att de erhållits. Med tanke på denna betydelse är det 

inte förvånande att betygssystem ständigt ifrågasätts och debatteras.   

  

Vid ändringar av betygssystem blir ämnet av naturliga skäl extra intressant. Den senaste 

genomgripande ändringen i grundskolan infördes läsåret 1995/96. Den stora förändringen var 

att man som betygsgrund inte hade jämförelse mellan elever, utan istället använde man 

uppställda mål som betygsgrund. Det vill säga att man istället för relativa betyg införde 

absoluta betyg. Man gick från ”grupprelatering till kunskapsrelatering” (SOU, 1992:59:3). 

Övergången från den grupprelaterade betygskalan till målrelaterad betygsätting skapade livlig 

debatt bland politiker, skolpersonal och inte minst bland elever och deras föräldrar. Skolans 

verksamhet blev alltså målinriktad. Målen uttrycktes i läroplanen och kursplanen. Det nya 

betygssystemet blev ett medel för att leda skolans verksamhet mot de uppsatta målen för att 

eleven skulle uppnå ett ”minsta godtagbart kunnande” (Allard, Måhl & Sundblad, 1994:56). 

 

Målrelaterade betyg ska återspegla elevens grad av kunnande och allmänna utveckling. 

Betygskraven fastställs i förväg och elevens kunnande ska kontrolleras, utvärderas och mätas 

av lärare. ”Alla elever behöver inte lära sig exakt samma sak, men alla bör däremot utveckla 

de kunskapskvaliteter som bedöms som nödvändiga för samhälls- och vardagsliv” 

(Skolverket, 1996:16). För att utvärdering ska äga rum måste en förmedling av kunskaper och 
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färdigheter ske. Det bör göras på ett sätt som stimulerar eleven till lärande och 

kompetensutveckling och där elevens förutsättningar beaktas. Utbildningsmiljön bör 

”utveckla positiva inställningar till lärande för att klara av studier på högre nivåer och för att 

utveckla det livslånga lärandet” och därmed ständigt möjliggöra nya upptäckter i from av nya 

kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2004a:8, ). 

 

Eftersom betyg är ett sätt att kontinuerligt utvärdera de framsteg eleven gör i sin 

kunskapsutveckling bör betyg och dess kriterier förankras hos eleven. Om betygsystemet över 

huvud taget ska kunna beskrivas som fungerande är denna förankring en nödvändighet. Det är 

också en förutsättning för en framgångsrik inlärning, att det är klart och konkret vad som ska 

läras in, hur bedömningen sker och vilka kriterier som är avgörande för de olika betygen. Hur 

ska man annars ”uppnå mål i ett styrdokument om bara ena parten får veta vad som står där 

och så är det hemligt för den andra parten, för eleven?” (Lindberg, 2002:45). Alltså: ”i en 

demokratisk skola som ska gynna alla elever måste spelreglerna vara öppna, kriterierna för 

bedömning måste vara formulerade och redovisade i förväg” (Allard, Måhl & Sundblad, 

1994:30). 

 

Med ett relativt betygsystem var målet att vara så bra som möjligt i förhållande till andra 

elever på samma utbildningsnivå. Ett absolut betygssystem ger en helt annan signal till 

eleven. Målet är en norm och den blir då frikopplad från övriga elevens prestationer. Det 

normativa, absoluta betygsystemet medför emellertid ett helt annat krav. Nämligen det att 

eleven måste inse vad kraven är. ”Eftersom krav på betyg blir en referenspunkt som styr både 

undervisning och skolans verksamhet i övrigt, är dessa kravbeskrivningar mycket 

betydelsefulla” (Allard, Måhl & Sundblad, 1994:18). 

 

Slöjd är ett ämne där elevens kunnande inte enkelt kan beskrivas då slöjd i sin helhet är en 

process, en skapande sådan.  I samband med införandet av det nya betygsystemet förflyttades 

fokus från fakta, detaljkunskaper och hantverksmässiga färdigheter till elevens förståelse för 

olika typer av processer, där ”förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 

sig” (Lindström, 2002:109). Därmed har man lyft fram de kunskapskvaliteter som är svåra att 

observera och kartlägga. Då ämnets karaktär framför allt ligger i den process som skapar 

förutsättningar för produktens egenskaper är det inte alltid självklart att eleven vet vad som 

ska bedömas, hur bedömningen sker och vilka kunskapskvaliteter som måste uppnås för 

betygen Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd.  
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I början och mitten av nittiotalet talades från politiskt håll om att Sverige skulle få Europas 

bästa skola (Andersson & Croneman, 2005:10). ”Den svenska skolan skulle bli ’Europas 

bästa’ och i den skolan skulle alla elever, bara de arbetar tillräckligt bra, bli kompetenta att 

leva upp till kriterierna för godkänt resultat i de olika skolämnena.” (Emanuelsson, 2002:27). 

I det nya skolsystemet skulle betyget Godkänd vara ett naturligt utfall. Verkligheten har visat 

att långt ifrån alla blir godkända. Varför? När det gäller ämnet slöjd kan de möjliga 

anledningarna vara:  

• Slöjdämnet är av en eller annan anledning inte tillräckligt intressant eller inspirerande?  

• Slöjdämnet anses inte ha samma ”vikt” som de mera teoretiska ämnena?  

• Eleverna är inte tillräckligt medvetna om de bedömningsgrunder som gäller för 

betygsättning. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie är att belysa hur och i vilken grad elever på högstadiet är informerade 

om vilka mål och betygskriterier som råder i ämnet trä - och metallslöjd samt hur de upplever 

ämnet trä - och metallslöjd.  

  

Frågeställningar 
1. Vilka betygskriterier råder för betygsättning enligt kursplanen för ämnet träslöjd?  

2. Hur informeras elever om vilka kriterier som gäller för betygsättningen? 

3. Är elever medvetna om vilka kriterier som används av träslöjdlärare vid bedömning? 

4. Hur upplever eleverna ämnet trä- och metallslöjd?  

 

Slöjd som skolämne  
Historik 
På 1700-talets senare hälft uppmärksammade den schweiziske pedagogen Johan Heinrich 

Pestalozzi det praktiska arbetets pedagogiska betydelse för barnets uppfostran. I Sverige 

gjorde handarbetets utvecklande effekter att man startade arbetsstugor i vilka barn fick tillfälle 

att arbeta för att ”bevara dem från sysslolöshetens faror och ge dem möjlighet till flit och 

eftertanke”. Redan år 1776 sysslade barn med slöjd på Gustavsbergs barnhus. 

Arbetsstugornas uppgift var i första hand en fattigvårdande verksamhet, där pedagogiska 

inslag var av underordnad betydelse. De framträdande argumenten för arbetsstugornas 
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införande var att göra barnen händiga och att förberedda barnen för ett yrke. (Hartman, 

1984:7f.). 

 

År 1878 infördes ämnet slöjd på folkskolans schema. Innan dess hade slöjden ”sin början i 

fattigvårdens verksamhet” (Skolverket, 2005:15). Först då framträdde slöjdens mera allmänt 

pedagogiska inverkan på barnets uppfostran. Ämnet fick en mer pedagogisk uppläggning 

genom en person vid namn Otto Salomon. Han ändrade synen på ämnets karaktär och slöjd 

började betraktas som ett uppfostringsmedel med pedagogiska syften. Ämnet var dock 

frivilligt och undervisningen skulle läggas efter de ordinarie lektionerna. (Hartman, 

1984:12f.). Ämnet på den tiden karaktäriserades av strikta undervisningsmodeller, som 

utvecklades av Otto Salomon. Han skapade ca 40 olika modeller med noggrann beskrivning 

av varje arbetssteg. Dessa hade olika svårighetsgrader. Hans modellserier fick många 

entusiaster och användes flitigt i svensk träslöjdundervisning. (Borg, 1995:46). Läraren skulle 

noggrant följa samtliga instruktioner och leda arbetet efter en förutbestämd ordning. Att 

avvika från ordningen krävde ibland tillstånd från överlärare. Metodik i slöjd präglades alltså i 

slutet på 1800-talet av fasta undervisningsmodeller som skulle ”fostra elever till noggrannhet, 

renlighet, uthållighet, arbetsamhet och redbarhet”. (Hartman, 1984:16f.).  

 

Otto Salomon, som anses vara den svenske slöjdens fader, ansåg att slöjd är ett sätt för barn 

att uppnå självständighet och frihet. Ämnet skulle enligt Salomon vara ett medel att förbereda 

barn för det vuxna livet genom att slöjden erbjuder barn en självständig verksamhet, från 

initiativtagande till slutförande av sitt arbete. Genom sitt aktiva handlande utvecklar barn sin 

motorik och handfärdighet. Ordning, noggrannhet och uppmärksamhet är krav för ett lyckat 

arbete så att man begränsar uppkomsten av fel och behov av onödigt extra arbete. 

Undervisning i slöjd skulle enligt Salomon kombineras från lätta och enkla uppgifter till mer 

komplicerade så att självständighet i handlandet och därmed frihet kan uppnås. (Lindgren-

Rydberg, 1982:7f.). 

 

I början på 1900-talet fortsatte man med slöjdens pedagogiska samt hantverksmässiga 

inverkan på barnets uppfostran. Barns praktiska arbete bidrog till deras utveckling samtidigt 

som det tillverkades något som man kunde använda. Slöjdämnet förberedde till ett yrke och 

ansågs vara nyttig framför allt för de som skulle fortsätta med handarbete i vuxen ålder. 

(Hartman, 1984:18). Undervisningen i slöjd bedrevs fortfarande med hjälp av modeller, där 
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svårighetsgraden ökade successivt under inlärningen, även om elevens intresse i viss mån 

kunde påverka valet av modell (Hartman, 1984:21).  

 

På 1920-talet kom avvikande åsikter avseende den modellbundna slöjdundervisningen. För 

detta stod Carl Malmsten. Han förespråkade en mer fri metodik, där ”slöjdundervisningen 

skulle utgå från barnens spontana intresse och drift till skapande arbete”. (Hartman, 1984:23). 

Slöjd fortsatte vara ett frivilligt ämne och trots de nya idéerna om slöjdens utformning och 

karaktär var Salomons pedagogiska tankar och modeller dominerande en tid framöver 

(Hartman, 1984:25). 

 

Slöjd blev ett obligatoriskt ämne först år 1955. Då ändrades även synen på slöjdens karaktär 

och roll i skolan. Man fortsatte lyfta fram ämnets roll i barnets uppfostran men ämnets 

yrkesförberedande roll nedtonades då det i det moderna samhället inte längre fanns ett lika 

stort behov av att själv producera föremål i trä och metall. (Hartman, 1984:43). 

Slöjdprocessens ändamål blev något annat än att tillverka en produkt (Hugosson, 2001). 

Undervisningen blev allt friare och saknade spår av fasta undervisningsmodeller. Fokus 

förflyttades till barnets naturliga kreativitet, där slöjdens estetiska aspekter skulle beaktas. 

(Hartman, 1984:43). 

 

1962 års läroplan avvek något från tidigare målformuleringar för ämnet slöjd. Slöjdens 

ändamål blev ”att utveckla elevernas manuella anlag och färdigheter och…bidra till deras 

estetiska fostran genom skapande arbete”. (Hartman, 1984:51). Slöjden förändrade karaktär 

från ett praktiskt ämne till ett estetiskt-praktiskt sådant, där elevens spontana skapande 

förmåga skulle bevaras (Hartman, 1984:59).  

 

År 1969 skedde nästa revidering av läroplanen. I den blandades gamla och nya idéer. Slöjd 

skulle ”främja elevernas allsidiga utveckling på det manuella och estetisk-praktiska området 

och det skulle ske i skapande verksamhet”. (Hartman, 1984:71). Man höll fast vid att inte 

återinföra fasta modellserier i undervisningen utan barnets skapande förmåga skulle 

prioriteras och leda barnets utveckling (Hartman, 1984:62). 

 

Det dröjer 13 år innan en ny läroplan utformades. 1980 års läroplan för ämnet slöjd 

fokuserade på barnets utveckling av sin förmåga till skapande. Estetiska aspekter av slöjden 

bevarades och hänsyn till resursfrågorna beaktades. Barnets förmåga till val av lämplig 
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arbetsmetod poängterades och eleven själv borde kunna utvärdera resultat av sina egna 

arbetsinsatser. (Hartman, 1984:83f.). 

 

Den nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 beskriver ämnet som ett 

sammanhållet ämne där själva processen fick större betydelse och slutprodukten inte fick den 

avgörande roll som den tidigare hade haft (Skolverket, 2005:15). 

 

Ämnets karaktäristika 
”För att människor ska bli fullständiga och utveckla alla sina förmågor måste man ge dem den 

här fantastiska chansen att slöjda” (Hugosson, 2001).  

 

Ämnet karaktäriseras av att det föreligger ”en naturlig koppling mellan teori och praktik” då 

processen fordrar en del andra kunskaper, där matematik med sina egenskaper och 

strukturerade arbetsform är framträdande. Slöjd är en process från idé, som kan vara väldigt 

abstrakt, till konkreta föremål, där eleven får vara med om den skapande processen. I ämnet 

föreligger det en direkt koppling mellan det man gör och det man tänker. 

Kompetensutveckling sker genom att de teoretiska tankarna och de praktiska handlingarna 

påverkar varandra. Att tanken påverkar handling och tvärtom gör att eleven upptäcker att 

hon/han lär sig hela tiden och då oftast konkreta färdigheter. Eleven måste hela tiden 

utvärdera och reflektera över det hon/han gör, prova nya lösningar, utnyttja redan anskaffade 

kunskaper samt utöka dem.  Genom att kunna se sitt eget och andras arbete, diskutera det med 

kamrater och lärare skapas en demokratisk anda. Den sociala kompetensen utvecklas och 

förmågan att argumentera för sina handlingar stimuleras. Slöjdprocessen engagerar hela 

kroppen där ”händer och huvud måste samspela för att resultatet ska bli bra och kunskapen 

växa”. Christina T. Hugosson diskuterar i sin artikel; Det man har gjort har man lärt, ”handens 

intelligens” som en förutsättning för en framgångsrik utveckling och ett framgångsrikt 

kunnande. (Hugosson, 2001).   

 

I en skapande process ser man hela förädlingen samtidigt som möjligheten att sikta framåt 

föreligger. Under processens förlopp evalueras inte bara den slutliga produkten utan hela 

processen. Man får då möjlighet att hela tiden skaffa nya erfarenheter samtidigt som nya 

perspektiv skapas. I en sådan utvecklingsprocess måste det finnas utrymme för misstag. Man 

kan inget annat än hålla med Einstein som sade att ”Det är inte dumhet att göra fel, men det är 
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dumhet att upprepa samma fel gång på gång”. Då misslyckande är en naturlig komponent av 

en skapande process får inte rädslan att göra fel bromsa elevens utveckling. (Johansen, Rathe 

& Rathe, 2002:100). Eftersom den skapande processen pågår hela tiden, fast i olika former 

såsom teoretiska, praktiska och samhälleliga, har upplevelserna att misslyckas inte så allvarlig 

inverkan på den enskilde individens framtida förmåga att skapa (Vygotskij, 2003:49).       

 

I den skapande processen finns det en del psykologiska faktorer som påverkar processens 

förlopp. Den enskilde individens behov av att anpassa sig till omvärlden är en av de främsta. 

Det är den omgivande miljön som ständigt måste ställa krav på individen för att ett skapande 

arbete skall uppstå. Alltså, skapandet förutsätter ”en bristande anpassning, ur vilken det 

uppstår ett behov, en strävan eller önskan”. Så fort man upplever en balans med sin 

omgivning kommer ingen skapande process till stånd. Individen måste ställas inför nya 

utmaningar i form av t ex nya färdigheter och kunskaper. Nya behov och önskningar måste 

hela tiden skapas av omvärlden för att en process, framför allt en kreativ sådan, ska skapa 

någonting. Eftersom ”strävan efter att skapa alltid brukar stå i proportion till den omgivande 

miljöns komplexitet” måste miljön i vilken individen befinner sig i att ha mer än en 

betydelsefull plats i den skapande processen. Ju mer gynnsamma förutsättningar som 

föreligger i miljön desto mer kreativt kommer skapandet att vara då det skapande arbetet är 

”ett anonymt samarbete” mellan den enskilde individen och dennes miljö. (Vygotskij, 

2003:35ff.). ”Förändras aldrig tillvaron runt en individ, behöver tänkandet inte utvecklas. Lär 

man sig inget nytt, behöver man inte ändra sitt tänkande, d.v.s. ingen utveckling sker”. Enligt 

Vygotskij krävs det alltså inlärning för att utveckling överhuvudtaget ska vara möjligt. 

(Allard, Måhl & Sundblad, 1994:33). 

 

Hur upplevs ämnet  
Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 i slöjd visar att elevernas inställning till 

ämnet är mycket positivt. Ämnet intresserar de flesta eleverna. Elevernas engagemang är stort 

även om majoriteten av eleverna inte ser någon nytta av slöjdkunskaper för vidare studier 

eller framtida arbete. Eleverna har svårt att se den positiva effekten av slöjd på deras 

kunskapsutveckling fast ”man kan göra mycket fina saker”. Slöjd betraktas av eleverna som 

ett av de roligaste ämnena samtidig som ämnet ingår bland de tre ämnena som eleverna 

knappt finner någon nytta av. Det stämmer ganska väl med föräldrarnas uppfattning om slöjd. 
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Slöjd anses inte vara bland de fem viktigaste ämnena i skolan när det gäller ämnets påverkan 

på barnets utveckling. (Skolverket, 2005:34ff.) 

 

De flesta elever trivs i slöjdsalen. Arbetsglädjen är stor bland elever, där möjlighet till att 

prata samtidigt som man arbetar är en bidragande faktor. Ämnet anses öka självförtroendet då 

ämnets karaktär tillåter misslyckande samtidigt som det är möjligt att komma med egna idéer, 

påverka arbetets förlopp och ta ansvar för sitt handlande. Att elevernas arbete och arbetets 

resultat inte jämförs med varandra stärker ytterliggare de positiva upplevelserna av ämnet. Det 

som upplevs som negativt är att läraren inte räcker till för alla, att tiden är knapp och att 

slöjdlektionerna är alldeles för korta. (Skolverket, 2005:36ff.).  

 

Att betygsätta slöjdkunskaper 
Slöjd som ett ämne i skolan skiljer sig avsevärt från andra ämnen då eleven bjuds in till en 

annan miljö. I slöjdsalen finner eleven olika maskiner och redskap samt olika former, färger 

och lukter som ger undervisningen dess unika karaktär. (Johansson, 1994:10). I slöjdsalen 

skapas en mängd inlärningsmöjligheter eftersom slöjdens karaktäristika ligger i den skapande 

processens många dimensioner. ”I slöjdprocessen tränas färdigheter, som att tänka, diskutera 

och lösa problem också i okända situationer där det inte finns en given väg till målet”. 

(Johansson, 1994:6). 

 

I slöjdprocessen som till huvuddelen består av ett praktiskt arbete ligger kunskap i handling. 

Varje led i kunskapsbildning måste uppmärksammas för att förståelse för helheten ska 

uppnås. Att kunna stanna upp och leva sig in i sitt arbete samt reflektera över det bidrar till 

medvetenhet. Kunskapsbildning i handling kräver reflektion. Att kunna fundera över vad det 

är som pågår och se effekter av sitt handlande skapar kritiskt tänkande och ger möjlighet att 

upptäcka problem och lösa dem på ett kreativt sätt. (Johansson, 1994:13). Tack vore att 

slöjdens karaktär ligger i det praktiska arbetet, där eleven ges möjlighet att tillverka 

slöjdföremål, får eleven lära sig att klara av konkreta problem (Johansson, 1994:18). 

 

Prov är ett kraftfullt pedagogiskt instrument för att mäta barnets kunnande. ”Utan tvekan 

utgör prov och de betyg prov ger upphov till den viktigaste formen av påverkan på 

människors sätt att lära i de flesta utbildningssammanhang” (Allard, Måhl & Sundblad, 

1994:25). Det är möjligt med teoretiska prov i slöjd. I alla fall om man vill testa elevernas 
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förmåga att välja lämpligt tillvägagångssätt och utrustning i det praktiska vardagslivet. Man 

kan t ex ha ett prov där eleven får svara på frågor om vilka verktyg och annan utrustning som 

är bäst lämpade för olika sorters material (se exempel i bilaga 1). Denna typ av prov säger 

emellertid väldigt lite om elevens förmåga i ämnet slöjd vars kärna är en kreativ process som 

leder till en produkt av god kvalité. Borg menar ”att det manuella arbetet, att göra något med 

händerna, är den tydligaste komponenten i slöjdens kärna” (Borg, 1995:153). Frånvaron av 

speciella tillfällen för prov kan medföra att eleverna inte ser slöjd som ett ämne i nivå med 

andra ämnen. Ämnets karaktär, där hela arbetsprocessen bedöms, är speciell i den meningen 

att man kan hävda att ämnet slöjd bedöms hela tiden man ägnar sig åt det. Denna betydande 

skillnad mot det eleven är van vid kan vara svår för läraren att förmedla och svår för eleven 

att ta till sig. 

 

Ämnet slöjd skiljer sig ifrån andra ämnen på ytterliggare ett par punkter. Först och främst 

betygsätter vi förmågor som eleven har uppnått till skillnad från kunskapsmängd som eleven 

inhämtat. För det andra förutsätter ett arbete i slöjd en noggrann planering av samtliga 

arbetsmoment som följer på varandra. Det förutsätter att eleven kan förutse effekterna av sitt 

handlande för varje steg i arbetet. Det är en kunskap som är en nödvändig förutsättning för att 

klara av det dagliga livet utanför skolsalen. För det tredje ger slöjd möjlighet till omedelbar 

feedback. Det är lätt att upptäcka fel eftersom det som eleven har åstadkommit finns kvar och 

kan ses. Felet måste rättas till innan arbetet kan fortsätta och det krävs en konkret handling av 

eleven för att arbetet ska kunna fullföljas. Konsekvenserna av en felaktig handling är 

ytterliggare en skillnad. Det är inte så enkelt att korrigera ett felaktigt utfört arbetsmoment, 

där eleven har t ex sågat av för mycket på en bräda. Man kan inte som i flera andra ämnen 

med ett suddgummi radera sitt misstag. Ämnet kräver elevens ständiga uppmärksamhet i varje 

steg för att eleven inte ska behöva göra om och därmed tappa lust till fortsatt arbete. 

(Lindgren-Rydberg, 1982:3ff.). 

 

I slöjdämnet kan vi urskilja en process/produkt-karaktär som är mer framträdande i slöjd än i 

andra ämnen. Att få kunskap i slöjd förutsätter att eleven är deltagande i hela processen. Det 

som eleven upplever under slöjprocessen och de erfarenheter som anskaffas av eleven under 

processens förlopp kommer att utgöra elevens tysta kunskap. (Borg, 1995:153f.). Den 

kompetensutveckling i form av ”tyst” kunskapen som eleven får möjlighet att skaffa sig i en 

slöjdprocess kan beskrivas som en möjlig utveckling från novis till mästare. Denna utveckling 
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omfattar fem steg där ”varje steg visar på en växande förmåga att anpassa kunskaper och 

färdigheter till den aktuella situationen”. Stegen och dess karaktäristika är följande: 

• nybörjaren, som enbart följer regler och anvisningar, 

• den avancerade nybörjaren, som redan utnyttjar den han/hon har lärt sig , 

• den kompetente, har ett mål framför sig och agerar för att nå målet, 

• den skicklige, bedömer situationen utifrån tidigare erfarenheter och anpassar sitt 

agerande till de nya förutsättningarna,  

• experten, går igenom alla dessa steg utan att reflektera över vad som ska göras.  

I denna utveckling har kompetensen hos experten blivit ett s.k. ”tyst” kunnande och utgör en 

del av ”individens förtrogenhetskunskap”. (Lindstöm, 2001a: 253f.).   

 

Metod 
För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna är det nödvändigt med en 

teoretisk del och en empirisk del. För att besvara frågeställning 1 och 2 inleds uppsatsen med 

en redovisning baserad på litteratur inom ämnet. Frågeställningarna 3 och 4 besvaras genom 

en enkät, där relevanta frågor ställs till ett antal elever i olika skolor i Malmö. 

 

I den teoretiska delen ingår Skolverkets Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: 

Slöjd. Denna rapport byggde på en omfattande enkät till både lärare och elever. En del av de 

frågor som ställdes i den enkäten används även i detta arbete. Syftet är att på olika sätt kunna 

jämföra de två undersökningarna.  

 

Enkäten  
Den empiriska delen, enkäten, undersöker skolor i Malmö stad. Av praktiska skäl undersöktes 

inte alla skolor eller skolklasser som har slöjd i Malmö. I stället gjordes ett urval. För att 

försöka få ett representativt urval i Malmö valdes en skola i varje stadsdel. 

 

För att få ett hanterbart antal tillfrågade elever valdes att en klass per skola i varje stadsdel 

skulle delta. På dessa skolor gavs enkäten till elever i en klass i år 9. Valet av vilken klass 

som skulle delta överläts åt biträdande rektor, eller den som denne delegerade uppgiften till. 

Detta gav 10 skolor och 10 klasser. 
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Frågeformulärets utformning   

Enkätens syfte var att undersöka hur väl eleverna var insatta i de bedömningsgrunder för slöjd 

som uttrycks i de nationella dokument som finns. Vidare skulle enkäten undersöka hur denna 

kunskap kommit eleven till del. För att få en hög svarsfrekvens utformades enkäten så att den 

blev kort. Enkäten skulle också vara lättförståelig. Av den anledningen används inte t.ex. 

orden ”process” och ”produkt”. I stället användes begreppen ”sättet att arbeta” och ”det 

färdiga föremålet”. Frågeformuläret innehöll elva frågor, varav en gav möjlighet till fria svar. 

Svarsalternativen innehåll inget neutralt alternativ, som t.ex. ”vet ej” eller ”ingen åsikt”. Den 

nationella utvärderingen av grundskolan 2003 i slöjd (redovisat i avsnittet ”Hur upplevs 

ämnet”) är uppbyggd på samma sätt. 
 

Urval  

För varje stadsdel, enligt presentation på Malmö stads nätinformation, finns det en alfabetisk 

lista över stadsdelens skolor. Urvalet gjordes utifrån dessa listor. Den först påträffade skola 

som hade undervisning i år 8 och 9 valdes ut. I två fall tog skolor kontakt för att framföra att 

de inte ansåg sig ha möjlighet att delta i undersökningen. Dessa två skolor ersattes med nästa 

högstadieskola i samma stadsdel.  

 

Utskick 

För att få så hög svarsfrekvens som möjligt skickades enkäten till biträdande rektor i dennes 

namn. Detta för att göra det mer personligt och förhoppningsvis ge en känsla av personligt 

åtagande hos mottagaren. Vissa skolor har mer än en biträdande rektor. För att hitta rätt 

person, d.v.s. den som ansvarar för högstadium, togs telefonkontakt. Vissa skolor saknar 

biträdande rektor och i dessa fall skickades enkäten till rektor.  

 

Utskicket bestod av tre dokument. Följbrevet var en kort presentation av syftet. Detta var i 

första hand avsett för den som tagit emot brevet, vanligen skolans biträdande rektor. En sida 

gav instruktioner om till vem enkäten skulle delas ut. Denna sida var avsedd för utdelande 

lärare och naturligtvis för biträdande rektors bedömning. På denna sida ombads även 

utdelande lärare att redovisa antal utdelade enkäter och insamlade svar. Själva enkäten 

skickades i 30 exemplar till varje skola. Utskicket redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
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Avgränsningar 

• Uppsatsen behandlar ämnet trä- och metallslöjd. Textilslöjd ingår inte. 

• Arbetet är inriktat på högstadiets undervisning. I enkäten tillfrågas endast elever i år 9. 

• Eleverna skulle ha erfarenhet av träslöjd i år 8. 

• De som tillfrågas (i september, d.v.s. alldeles i början av år 9) ombeds att besvara 

frågorna med de erfarenheter de har från år 8. 

• Vilket kön eleverna tillhör undersöktes inte. 

 

Skolans riktlinjer för ämnet slöjd 
De nationella styrdokumenten är, utöver skollagen: 

• läroplaner 

• kursplaner  

• bedömning och betygskriterier 

Dessa dokument visar de kunskapsuppdrag som ställs på skolans verksamhet. Läroplaner 

anger, utifrån de normer och värderingar som råder i samhället, de övergripande mål som 

skall prägla skolans dagliga verksamhet. Kursplaner konkretiserar skolans övergripande 

uppdrag och anger konkreta mål som en elev måste uppnå i olika ämnen. Bedömning och 

betygskriteriernas uppgift är att fånga kunskapskvaliteter ur kursplanens mål.  

 

Läroplan  
”Det är skolans uppgift att både överföra ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper 

– från en generation till nästa och att förbereda eleverna för att leva och verka i ett framtida 

samhälle” (Skolverket, 1996:6). 

 

Skolan 

Skolans dubbla uppdrag framträder i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshem, Lpo 94. Läroplanen anger de riktlinjer och mål som 

grundskolan ska sträva mot. Direktiven är övergripande och gäller för hela 

grundskolverksamheten i Sverige. Enligt läroplanen ska skolan ”främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper”. Av styrdokumentet framgår att ”skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet”. Eftersom skolans arbete inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer blir slöjd en viktig del av det aktiva lärandet. Läroplanen lyfter fram de 



 13

praktiska, etiska och estetiska färdigheterna genom skolans ansvar för elevens ”förmåga till 

kreativt skapande”. Slöjd med sina egenskaper av en skapande process bidrar till att 

utveckling av kreativt tänkande möjliggörs hos eleven. Eller som det uttryckts i läroplanens 

andra mål att ”utveckla nyfikenhet och lust att lära…att utforska, lära och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra och att reflektera över erfarenheter”.  

(Skolverket,2006:94ff.). 

 

Läraren 

Läroplanen konkretiserar lärarens roll och ansvar: ”läraren skall…vid betygsättningen utnyttja 

all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och 

göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper”. Enligt läroplanen är läraren skyldig att både 

muntligt och skriftligt informera eleven och närstående hur inlärning går till samt redovisa 

studieresultat i förhållande till de uppsatta målen i kursplanen. Utvecklingssamtal som skall 

genomföras av läraren är ett sätt att indikera elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

Det främjar elevens fortbildning då det löpande finns möjligheter att ange de områden eleven 

bör förbättras på. (Skolverket, 2006:16). Utvecklingssamtalen, som ska genomföras minst en 

gång per termin, utgör även en plattform för alla parter, d.v.s. skola-elev-föräldrar, där det 

skapas förståelse för skolans verksamhet och vad som bedöms och hur bedömningen sker 

(Skolverket, 1996: 31f.). 

 

Eleven  

Läroplanen lyfter fram ”att skolan ska sträva efter att varje elev…utvecklar förmågan att själv 

bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2006:16). Deltagande målstyrning, 

som det uttrycks i läroplanen, förutsätter elevens aktiva deltagande i slöjdprocessens samtliga 

delmoment för att de kunskapsmål som läroplanen uppräknar ska kunna uppnås på ett 

naturligt sätt (Carlgren, 2002:17). Att lära sig själv förutsätter möjlighet att sätta egna mål 

samtidigt som det finns möjlighet att själv utvärdera sina egna prestationer (Skolverket, 

1996:32). Elevens rättighet till medverkan i planering och utvärdering av skolans 

kunskapsförmedling, samt rättighet att påverka utbildningens utformning möjliggör för eleven 

att utveckla en viss talang i form av utövande av inflyttande och ansvarstagande (Skolverket, 

2006:5). 
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Kursplan 
Kursplanen konkretiserar läroplanens övergripande mål till de konkreta mål som ställs i 

skolans olika ämnen. Av kursplanen framgår både undervisningens inriktning och mål samt 

vilka färdigheter som en elev måste uppnå när han/hon är färdig med sin 

grundskoleutbildning. Det är kursplanens mål som styr undervisningen och ger de olika 

ämnena karaktär och struktur.   

 

Det som präglar kursplanens mål i slöjd är att slöjd är en process som bidrar till elevens 

mångsidiga utveckling. Den skapande processen kräver noggrann planering av eget arbete, väl 

genomtänkta val av material, färg och form där funktionalitet, utseende, hållbarhet och 

samhällsekonomiska aspekter ska beaktas. Eftersom att slöjda är en förädlingsprocess 

kommer samverkan mellan tanke, handling och produkt att påverka elevens arbete och bidra 

till initiativ- och ansvarstagande. ”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening 

och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa 

problem.” Därmed bereder ämnet grunden för nytänkande och nyskapande. (Skolverket, 

2000a:91). Kursplanen poängterar ”elevens delaktighet och ansvarstagande som utmärkande 

för slöjdämnets karaktär och uppbyggnad” eftersom slöjd är en upptäcktsresa från idé, genom 

planering och genomförande till utvärdering. Under resans gång behöver eleven fundera, fatta 

beslut, motivera sina antaganden, omvärdera och dra slutsatser. (Skolverket, 2005:16). 

Eftersom det föreligger ett krav att förklara processens förlopp uppmuntras elevens förmåga 

att uttrycka sig. Slöjd och dess karaktär gynnar även förståelse för andra ämnen där bl.a. 

matematiska tillämplingar är framträdande. (Skolverket, 2000a:93). 

 

Den utveckling som kursplanen strävar efter uttrycks i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd (Skolverket, 2005:17f.): 

• personliga kvalitéer och egenskaper  

• elevinflyttande och eget ansvar 

• handlingsbegrepp 

• ämneskunskapsmål 

• perspektiv och aspekter 

• arbetssätt och metoder 
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Betyg 

Människans dagliga tillvaro karaktäriseras av att den ständigt utvärderas, fast uttrycksformen 

för bedömning/utvärdering varierar bl. a. beroende på i vilken situation individen befinner sig 

i. Skolans kontrolluppgift har uttrycks i de bedömnings- och betygsystem som funnits sedan 

skolverksamhetens uppkomst, fast formen och uppfattningen av betygets inslag i 

utbildningssystemet varierat. 

  

Eftersom samhället inte är en statisk företeelse utan ständigt förändras i allt snabbare tempo 

måste sättet att styra en verksamhet anpassas till de nya förutsättningar som uppstår i 

omvärlden. Det är inte längre möjligt att behålla styrmodeller där alla möjliga situationer kan 

presumeras utan det har uppstått ett behov av att utveckla nya styrmodeller för samhällets 

fortsatta utveckling. (Skolverket, 1996:12). Läsåret 1995/1996 övergick den svenska 

grundskolan från regelstyrning till målstyrning där ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem infördes.  

 

Att förändra bedömnings- och betygsättningens konstruktion innebär även att funktionen hos 

systemet förändras. Enligt Ingrid Carlgren, ”ett betygsystem är inte bara en ’teknisk’ 

konstruktion utan det är inbyggt i sociala system och nätverk och förbundet med vissa sätt att 

tänka om betyg, kunskap, människor”. Det är inte fel att säga att bedömning och betyg alltid 

har fungerat som en sorts instrument för att rangordna människor och därför kan man hålla 

med Ingrid Carlgren som hävdar att ”betyg och betygsystem är kraftfulla socio-tekniker med 

konsekvenser på många nivåer”. (Carlgren, 2002:15). Då konsekvenserna är långvariga krävs 

det inte minst en noggrann beskrivning på vilka kunskaper som ska bedömas och hur dessa 

kunskaper ska mätas. Då ”bedömningar och betyg ... är värdeladdade fenomen som genom 

den betydelse och status skolans bedömning har får konsekvenser inte enbart för elevens 

självuppfattning utan även för hennes eller hans framtid” måste betygsättning anses vara en 

mycket finkänslig uppgift (Andersson, 2002:7). 

 

”Betygsättning och utförande av betyg utgör, i vart fall när det gäller slutbetyg, 

myndighetsutövning gentemot eleven” (Skolverket, 2004b:28). Det är lärarens uppgift att 

bedöma och betygsätta elevens kunskaper och färdigheter. Som stöd i lärarens arbete har 

betygskriterierna utformats. Deras främsta uppgift är att stödja lärarnas bedömning avseende 

elevens kunnande i förhållande till bedömningskriteriernas strävan och mål. (Skolverket, 

1996:29). 
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Betygskriterier för ämnet trä- och metallslöjd 

Godkänd  

Godkänt betyg i slöjd kräver att eleven kan presentera sina idéer i olika form samt planera sitt 

arbete, ta initiativ och ansvara för processens genomförande. Eleven ska kunna välja material, 

färg och form med hänsyn till miljömässiga och ekonomiska aspekter där känslan för 

funktionalitet poängteras. Betyget kräver vidare att eleven kan arbeta enligt angivna 

föreskrifter, anpassa val av arbetsmetoder till prestation, välja relevanta verktyg samt kunna 

arbeta med dem. En ytterliggare förutsättning för betyget Godkänd är att eleven kan redogöra 

för de olika momenten i den skapande processen, motivera sina val och utvärdera sin egen 

prestation. (Skolverket, 2000a:94). 

 

Väl godkänd  

Betyget Väl godkänd förutsätter att eleven har uppnått en viss grad av färdigheter utöver de 

mål som betyget Godkänd kräver. Eleven har utvecklat en förmåga att reflektera över och 

välja en arbetsmetod som bäst lämpar sig till att förverkliga sin idé. Arbetsprocessen kan 

presenteras och bör styras av elevens kunskaper om de tekniker och verktyg som bäst passar 

för det material eleven har valt att arbeta med. Val av material, färg och form bör kunna 

motiveras. Att kunna arbeta efter givna instruktioner och arbetsbeskrivningar är ytterliggare 

ett krav. Kriterierna för betyget förutsätter dessutom förmåga att motivera sina val utifrån 

funktionella, estetiska och samhällsekonomiska aspekter samt förmåga att beskriva och 

motivera slöjdprocessens olika arbetsmoment. (Skolverket, 2000a:94). 

 

Mycket väl godkänd  

Kriterierna för betyget Mycket väl godkänd förutsätter att eleven tar större ansvar för hela 

arbetsprocessen, själv kan planera sitt arbete och anpassa arbetsgången till förutsättningar. 

Under slöjdprocessen bör eleven vid behov kunna omvärdera sina tidigare beslut, finna nya 

lösningar och dra nytta av sina kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt. Det krävs 

ytterliggare att eleven har utvecklat känsla för formgivning och funktionalitet.  Kriterierna för 

betyget förutsätter dessutom att eleven på ett realistiskt sätt kan utvärdera sin egen prestation 

med beaktande av funktionella och estetiska aspekter. (Skolverket, 2000a:94). 
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Sammanfattning – teoretisk del 
Litteraturen inom ämnet talar mycket om slöjdens pedagogiska betydelse. Slöjden ger eleven 

en möjlighet till självständigt arbete, hela vägen från en idé till en färdig produkt. I ämnet 

finns en koppling mellan teori och praktik som gör att det krävs kunskaper i andra ämnen, där 

matematik är tydligt framträdande. Slöjd med sina skapande egenskaper ställer även krav på 

god ordning och noggrannhet. Ämnets estetiska inslag med beaktande av miljöaspekter är 

andra positiva pedagogiska effekter som lyfts fram.  

 

I slöjdämnets karaktär ingår att hela arbetsprocessen bedöms. Slöjd är en skapande process 

som kräver samverkan mellan tanke, handling och produkt. Det är inte bara ett resultat, t.ex. i 

form av ett prov, som bedöms. Bedömningen sker hela tiden som eleven ägnar sig åt den 

skapande processen. Detta är en skillnad mot det som eleven är van vid, och det är en skillnad 

som kan vara svår för läraren att förmedla. Det innebär att det ställs speciella krav på 

kommunikationen mellan lärare och elev.  

 

I uppsatsen empiriska delen undersöks, ur elevernas synvinkel, hur väl denna kommunikation 

fungerar. 

 

Resultat och analys 
Svarsfrekvens 
De tio skolor som deltog i undersökningen lämnade in svar även om det i vissa fall krävdes ett 

antal påtryckande telefonsamtal till mottagaren av enkäten och till den lärare de hänvisat till. 
 

Antalet elever som deltagit varierar från 8 stycken på en skola till 23 stycken på den skola 

som lämnat flest svar. 

  

Av de 138 elever som fick frågeformuläret svarade 134 (97 %). Av de utdelade formulären 

var det 4 stycken (3 %) som lämnades in blanka. Dessa svar förekom på samma skola. I ett 

annat fall hade en elev markerat samtliga svarsalternativ. Detta svar räknades som ogiltigt. 

Det totala bortfallet är alltså 5 stycken (4 %).  I övrigt besvarades samtliga frågor med fasta 

svar av alla. Av de 133 giltiga svaren var det 119 (89 %) som också svarade på frågan som 

gav möjlighet till ett fritt svar. (I bilaga 3 finns en sammanställning av svarsfrekvensen.)  
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I utskicket framgick att lärarna eller de som delade ut frågorna gärna fick kommentera 

enkäten och också redovisa eventuella kommentarer från eleverna. Ingen lärare redovisade 

någon kommentar. 

 

Redovisning av fasta svar 
Innan jag går in på redovisning och analys av de inkomna svaren vill jag redovisa tanken 

bakom enkäten. Med de 10 frågorna som ingick i enkäten försökte jag fånga upp om eleverna 

i de undersökta skolorna fått reda på vilka mål och vilka kriterier som gäller för betygsättning 

i ämnet slöjd. Vidare försökte jag ta reda på om informationen var tillräckligt tydlig och vem 

som hade förmedlat den. Eleverna fick också svara på frågor om hur ofta de informerats om 

sina prestationer och vad de ansåg om kommunikationen med läraren. Vidare undersökte jag 

hur eleverna upplevde vikten av den skapande processen respektive den färdiga produkten vid 

betygsättningen. Till slut så ville jag ta reda på om de betyg som eleverna fick i 8-an 

upplevdes som rättvisa. (I bilaga 4 finns en sammanställning över svaren, uppdelat per skola.) 

Frågorna nr 1, 2 och 3 går in i varandra och kan ses som en helhet. Tanken bakom just denna 

uppställning var att undersöka om elever verkligen har fått informationen om betygssystemet 

och om denna information varit tillräckligt tydligt. 

 

Fråga nr 1; 

Du har fått reda på vilka mål som du ska uppnå i slöjden: 

Tabell 1. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 1. 

 

 
 

Stämmer 
bra 

Stämmer 
någorlunda

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

 

Antal svar 67 49 11 6 
 

Antal i % 50% 37% 8% 5% 

Andel stämmer Andel stämmer inte  
87% 13% 

 

Det framgår att 50 % av de elever som svarade på enkäten vet vilka mål som gäller för ämnet 

slöjd och 37 % vet någorlunda vad som gäller. Man kan säga att för 87 % av eleverna är 

målen för ämnet slöjd kända.  
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Fråga nr 2; 

Du har fått reda på vad som gäller för de olika betygen: 

Tabell 2. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 2. 

 

 Stämmer 
bra 

Stämmer 
någorlunda

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

 

Antal svar 60 48 18 7 
 

Andel i % 45% 36% 14% 5% 

Andel stämmer Andel stämmer inte  
81% 19% 

 

Svaren visar att 45 % av eleverna vet vilka betygskriterier som gäller för ämnet slöjd och 36% 

vet någorlunda vad som gäller. Men andra ord är 81 % av elever medvetna om vilka kriterier 

som råder för ämnet. 

 

Svaren på fråga nr 1 och nr 2 visar att 87 % av alla eleverna, som svarade på enkäten i de 10 

olika skolorna, är informerade om vilka mål som gäller för ämnet slöjd och 81 % har fått 

information om vilka kriterier som gäller för de olika betygen. 

 

Fråga nr 3; 

Informationen om betygen har varit tillräckligt tydligt: 

Tabell 3. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 3. 

 

 Stämmer 
bra 

Stämmer 
någorlunda

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

 

Antal svar 41 66 21 5 
 

Andel i % 31% 49% 16% 4% 

Andel stämmer Andel stämmer inte  
80% 20% 

 

 

Det framgår att 31 % av eleverna tycker att informationen om betygen varit bra och 49 % av 

eleverna varit någorlunda nöjda med den. Sammanlagt har 80 % av eleverna förstått vad som 

gäller för betygsättning i ämnet.  
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För att bättre belysa hur eleverna svarade på frågorna sammanfattas svaren på frågorna 1, 2 

och 3 i ett diagram, där förhållandet mellan olika svar framgår tydligare. 

50%

37%

8% 5%

45%

36%

14%

5%

31%

49%

16%

4%0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Fått reda på mål i slöjd Fått reda på
betygskriterier

Informationen om
betygen tillräckligt

tydligt

Stämmer bra Stämmer någorlunda Stämmer dåligt Stämmer inte alls
 

Diagram 1. Sammanställning av frågorna nr 1, 2 och 3 

 

Man kan se i diagrammet att de gröna staplarna, vilka står för den positiva andelen av svaren, 

är övervägande. Eleverna har i hög grad informerats om vilka mål som ska uppnås och vilka 

betygskriterier som gäller. Det framgår av svaren på fråga 3 att eleverna är lite mindre 

positiva till tydligheten i informationen, eftersom det är ett klart färre antal elever som svarat 

”Stämmer bra” än de som svarat ”Stämmer någorlunda”. På de två första frågorna är 

förhållandet omvänt.  

 

Avsikten med fråga nr 1 och nr 2 var att tar reda på om eleverna är medvetna om skillnaden 

mellan mål och betygskriterier. Fråga nr 3 skulle ta reda på om informationen var tydlig. Om 

jag grupperar dessa tre frågor och svar i två grupper; ”Stämmer”, ”Stämmer inte” så kan vi se 

följande;  
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Diagram 2. Sammanställning av frågorna nr 1, 2 och 3 

 

Ett något högre antal elever har fått reda på målen, än de som informerats om 

betygskriterierna. Man kan undra varför det är så. Anledningen kan vara att eleverna inte ser 

en klar gräns mellan mål och betyg. Betygskriterierna baseras på mål. Men att förankra vad 

som bedöms för att uppnå kriterierna för de olika betygen visar sig vara inte helt lätt om man 

ser på hur eleverna upplever det. Det antal elever som fått reda på målen i ämnet slöjd är 

något fler än de som inte fått reda på, eller inte förstått, vilka kriterier som gäller för de olika 

betygen. Trots att skillnaden är förhållandevis liten, så finns den. 

 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd medverkade ca 1500 elever och 

knappt 100 lärare. I den uppgav ”89 % av lärarna att det stämmer mycket eller ganska bra att 

de talar om för eleverna vad som är bestämt i slöjdens nationella kursplan att de ska lära sig” 

att få de olika betygen. I samma undersökning svarar 63 % av eleverna att de är informerade 

om vad de ska lära sig och känner till vad som krävs för de olika betygen i slöjd. (Skolverket, 

2005; 70). I min undersökning svarar 81 % av eleverna att de vet vad som gäller för de olika 

betygen. Man kan fråga sig anledningen till denna skillnad. Det kan vara så att lärarna blivit 

bättre på att informera eleverna. Kanske har man uppmärksammat problemen med att få fram 

informationen (t.ex. genom att läsa just Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd) 

och därför generellt sett ansträngt sig mer under senare år. Det kan också vara så att lärarna på 

de tio Malmöskolorna är ovanligt bra på att informera om betygsgrunderna. Eller att eleverna 

i min undersökning har lättare att ta till sig informationen. Det ska också påpekas att de två 

undersökningarna i sin helhet inte är likadana. 
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Fråga nr 4; 

Varifrån har du fått information om mål och betyg? (flera svar möjliga) 

Tabell 4 A. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 4. 

(Eftersom det var möjligt att lämna flera svar så har vi fler svar än antal elever.) 

 

 Slöjdlärare 
muntligt 

Slöjdlärare 
skriftligt 

Annan 
lärare Kamrat Annat 

 

Antal svar 96 25 14 9 9 
 

 Slöjdlärare 
 

Annan källa 

Antal svar 121 32 
 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd anges att 98 % av slöjdlärarna svarar 

att de informerar elever om betygskriterier (Skolverket, 2005; 70). Att nästan så gott som alla 

lärare anger att de är källan till information är helt naturligt eftersom det ligger i lärarnas 

ansvar att både muntligt och skriftligt redovisa studieresultat i förhållande till de uppsatta 

målen i kursplanen. Det är därför av intresse att se närmare på hur eleverna i min 

undersökning svarat. För att se hur eleverna fått information kan man börja med att se på dem 

som fått information från annat håll än från slöjdlärare. I tabellen ovan framgår att gruppen 

”Annan källa” består av 32 svar. Om vi tittar närmare på dessa 32 svar finner vi följande: 

 

Tabell 4 B. Varifrån har eleverna fått information om betygskriterier i de fall de inte fått 

information från slöjdlärare. 

 

Annan 
lärare Kamrat Annat  

14 9 9 
 

Enbart av Annan lärare 10  
Enbart av Kamrat  7  
Enbart av Annat  7 

 

De som svarat att de fått information från enbart annan lärare, enbart kamrat eller enbart från 

annat håll utgör 24 stycken. Ingen av dessa 24 har kryssat i något annat alternativ. Därför är 

de 24 svaren detsamma som 24 elever. Av de 133 elever som besvarat enkäten är det 24 

stycken som uppger att de inte fått information från slöjdlärare vilket motsvarar 18 % av 

eleverna. 
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Av svaren i min undersökning framgår att endast 109 av de 133 eleverna, motsvarande 82 %, 

anger att de fått information om mål och betyg av slöjdlärare, antingen muntligt eller 

skriftligt. I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd framgår inte tydligt hur stor 

andel av elever som fått denna information utan endast en generell beskrivning där ”eleverna 

uppger till stora delar att de är insatta i såväl målen som vad som krävs för olika betyg i 

ämnet” (Skolverket, 2005; 70). 

 

Av styrdokumenten framgår att lärarna är skyldiga att upplysa om mål och betygskrav, men 

man anger inte på vilket sätt det ska göras. Eftersom det inte finns klara direktiv på vilket sätt 

elevernas ska informeras är det inte förvånande att vi finner variationer inom en och samma 

skola samt mellan olika skolor (se bilaga 4). I ingen av de 10 skolorna som fick frågan har 

eleverna givit ett enhetligt svar. Man kan bara spekulera i varför det är så. Det är troligt att om 

alla elever hade fått en skriftlig information skulle andelen elever bättre sammanfalla med 

lärarnas uppfattning.  

 

De följande frågorna; nr 5, nr 6 och nr 7 går in i varandra och kan ses som en helhet eftersom 

de behandlar kommunikationen mellan lärare och elev. Att eleverna är informerade om vad 

som gäller för de olika betygen är en förutsättning för att uppnå de uppsatta målen i ämnet 

slöjd. På vägen dit bör eleven få reda på hur det går för honom/henne och om det arbetssätt 

eleven valt är det rätta för att lyckas i arbetet.  

 

Redovisning fråga nr 5; 

Hur ofta får du information om hur bra du lyckas med ditt arbete i slöjden? 

Tabell 5. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 5. 

 

 Varje 
lektion 

En gång i 
månaden 

Varannan 
månad 

En gång 
per termin 

 

Antal svar 39 33 15 46 
 

Andel i % 29% 25% 11% 35% 
 

35 % av eleverna har fått information om hur det går för dem bara en gång per termin. 11 % 

har informerats varannan månad. 25 % får denna information en gång i månaden och så 

många som 29 % får det varje lektion. 
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Utfallet på fråga nr 5 visar ganska stor spridning i hur ofta läraren informerar elever om 

elevens arbete. Även inom en och samma skola är spridningen stor (se bilaga 4). Att det 

varierar kan bero på att vissa är mer självständiga än andra, mer kreativa och vågar mer utan 

att behöva ha en dialog med läraren. Att eleverna arbetar olika fort i sitt arbete kan förklara 

spridningen inom en och samma skola och för hela undersökningen. En annan förklaring kan 

vara att eleverna uppfattar begreppet ”att få information” mycket olika. Vissa kanske menar 

att det ska vara skriftliga omdömen eller i ett formellt sammanhang som t.ex. ett 

utvecklingssamtal, för att räknas som information. En del elever ser kanske den dagliga 

kommunikationen som mindre betydelsefull och därför inte förtjänar att kallas information.  

Vissa föräldrar eller grupper av föräldrar kanske har velat ha skriftligt information i högre 

grad än andra föräldrar. Naturligtvis kan det också vara så enkelt att de enskilda elevernas 

engagemang och mottaglighet för information varierar och därmed varierar också den 

enskilde lärarens intresse för de olika eleverna. 

 

Fråga nr 6; 

Tycker du att du får tillräcklig uppmärksamhet för ditt arbete i slöjd? 

Tabell 6. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 6. 

 

 Stämmer 
bra 

Stämmer 
någorlunda

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

 

Antal svar 56 59 12 6 
 

Andel i % 42% 44% 9% 5% 

Andel stämmer Andel stämmer inte  
86% 14% 

 

Det framgår att 86 % av elever upplever att de fått tillräcklig uppmärksamhet för sitt arbete. 

De elever som anser att det ”stämmer bra” är nästan lika många som dem som uppger att det 

”stämmer någorlunda”.  
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Redovisning fråga nr 7; 

Tycker du att du fått möjlighet att förklara hur du tänkt när du slöjdat eller beskrivit 

vad du gjort? 

Tabell 7. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 7. 

 

 Stämmer 
bra 

Stämmer 
någorlunda

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

 

Antal svar 71 44 11 7 
 

Andel i % 53% 33% 9% 5% 

Andel stämmer Andel stämmer inte  
86% 14% 

 

Lika många som de som ansåg att deras arbete uppmärksammats tyckte att de fick möjlighet 

att förklara hur de har tänkt i sitt arbete. Det innebär att en stor majoritet av eleverna fått 

möjlighet att beskriva den process som leder till en färdig produkt. Att 86 % av eleverna anser 

sig ha fått tillräcklig uppmärksamhet och fått möjlighet att förklara sitt arbete kan jämföras 

med svaren på fråga 5. Där framgår det att 11 % av eleverna får information om hur de lyckas 

i sitt arbete bara varannan månad. Hela 35 % anser att de får information endast en gång per 

termin. Detta förhållande kan sägas stämma med det som ovan sagts om att många av 

eleverna ser begreppet ”få information” som en formell sak. När de svarar på frågorna 6 och 

7, som använder begrepp som ”uppmärksamhet” och ”möjlighet att förklara”, är det betydligt 

fler som lämnar ett positivt svar. Eftersom fråga nr 6 och nr 7 förutsätter en dialog med 

slöjdlärare kan utfallet av frågorna jämföras med Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003: Slöjd där ”en majoritet av eleverna svarar att de får veta hur det går för dem i slöjd 

genom samtal med läraren” (Skolverket, 2005; 77).  

 

Fråga nr 6 och nr 7 behandlar framförallt processen och av utfallet på frågorna kan utläsas att 

så många som 86 % av eleverna upplever att de fått uppmärksamhet för sin skapande process 

och att de får möjlighet att beskriva sitt skapande och förklara tankarna bakom sitt handlande 

och sin produkt. Men hur viktigt tycker de att denna process är vid betygsättning? Och, hur 

viktigt tycker de att processens slutprodukt är vid utvärderingen i slöjd? Detta undersöks i de 

kommande två frågorna. 
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Redovisning fråga nr 8; 

Hur viktigt tror du att sättet att arbeta är för betyget? 

Tabell 8. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 8. 

 

 Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mindre 
viktigt Oviktigt 

 

Antal svar 90 35 3 5 
 

Andel i % 68% 26% 2% 4% 

Andel viktigt Andel inte viktigt  
94% 6% 

 

Det framgår att 94 % av eleverna tycker att processen är viktig när det gäller bedömning. I 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd behandlas processen med ett relativt 

stort antal frågor. Av dessa är det fyra frågor som ligger nära min fråga nr 8. Dessa frågor 

behandlar 1) elevens initiativförmåga och kreativitet, 2) noggrannhet, 3) förmåga att lösa 

problem samt 4) självständighet (Skolverket, 2005; 75). Lärarnas svar visar att 99-100 % av 

lärarna menar att de tre först nämnda faktorerna påverkar betygsättningen. Den sista frågan, 

om självständighet, är inte lika viktig. 94 % av lärarna anger att förmåga till självständigt 

arbete påverkar betyget. Elevernas åsikt i samma rapport ligger något lägre, mellan 84 % och 

91 % anser att processen påverkar betyget. (Skolverket, 2005; 75). 

 

Fråga nr 9; 

Hur viktigt tror du att det färdiga föremålet är för betyget? 

Tabell 9. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 9. 

 

 Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Mindre 
viktigt Oviktigt 

 

Antal svar 83 43 4 3 
 

Andel i % 63% 32% 3% 2% 

Andel viktigt Andel inte viktigt  
95% 5% 

 

Av eleverna anser 95 % att slutprodukten är viktig vid betygssättning. Detta är bara en 

procentenhet mer än de som ansåg att processen var viktig. Denna fråga har sin motsvarighet i 
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en enskild fråga i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd. Där ansåg endast 87 

% av lärarna att produkten påverkar betyget och av eleverna var det 92 % som ansåg det 

(Skolverket, 2005:75). 
 

Av svaren på frågorna 8 och 9 framgår att eleverna i Malmö anser att processen är viktig för 

betyget. 125 elever menar att processen är viktig och 126 menar att produkten är viktig. Av de 

elever som anser att processen är viktig är det är 90 som anser att den är ”mycket viktig”. 

Detta kan jämföras med att det är färre, 83 elever, som anser att slutprodukten är ”mycket 

viktig” för betyget. De elever som ingår i min undersökning har alltså en något större 

förståelse för processens betydelse än de elever som deltog i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd. I både min undersökning och i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd visar det sig att produkten anses ha en högre betydelse än processen. 

Skillnaden i min undersökning är minimal medan den är större i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd.   

 

Fråga nr 10; 

Tycker du att du fick rättvist betyg i år 8? 

Tabell 10. Redovisning av svarsfördelningen på fråga nr 10. 

 

 Ja Nej 
 

Antal svar 88 45 
 

Andel i % 66% 34% 
 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd sägs att 80 % av eleverna ansåg att de 

fått ett rättvist betyg. I den rapporten anges dock inte hur frågan är ställd. Man kan ha använt 

sig av den fyrgradiga skala som används vid andra frågor, t.ex. Helt rättvist, Någorlunda 

rättvist, Mindre rättvist, Orättvist. I så fall är det helt naturligt att man får ett större antal som 

kan anses tillhöra kategorin Rättvist än jag fått på min fråga med endast två möjliga svar. 

 

En tredjedel av eleverna anser alltså att de fått orättvisa betyg. Om man ser närmare på de 

olika skolorna (se bilaga 4) så framgår det att det inte finns någon skola där de flesta anser sig 

ha fått ett orättvist betyg. På en skola är det hälften av eleverna som anser sig orättvist 

bedömda. På en annan skola anser samtliga elever att de fått ett rättvist betyg.  
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Sammanfattning - fasta svar 

En stor majoritet har informerats om vilka mål som ska uppnås (87 %) och vilka 

betygskriterier som gäller (81 %). Eleverna är lite mindre positiva till tydligheten i 

informationen. I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd svarar 63 % av 

eleverna att de är informerade om vad de ska lära sig och känner till vad som krävs för de 

olika betygen i slöjd.  
 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd anges att 98 % av slöjdlärarna svarar 

att de informerar elever om betygskriterier. Av svaren i min undersökning framgår att endast 

109 av de 133 eleverna, motsvarande 82 %, anger att de fått information om mål och betyg av 

slöjdlärare, antingen muntligt eller skriftligt. 24 elever, vilket motsvarar 18 %, anger att de 

inte fått någon information av slöjdlärare. 

 

Undersökningen visar en ganska stor spridning i hur ofta läraren informerar elever om elevens 

arbete. Även inom en och samma skola är spridningen stor. En trolig förklaring är att eleverna 

uppfattar begreppet ”att få information” mycket olika. 

 

Det framgår i min undersökning att 86 % av eleverna upplever att de fått tillräcklig 

uppmärksamhet för sitt arbete. Lika många är de som ansåg att deras arbete uppmärksammats 

och som tyckte att de fått möjlighet att förklara tankarna bakom sitt handlande. 

 

Det framgår att 94 % av eleverna tycker att processen är viktig när det gäller bedömning och 

95 % anser att slutprodukten är viktig. I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd 

anser mellan 84 % och 91 % av eleverna att processen påverkar betyget och 92 % att 

slutprodukten är det. De elever som ingår i min undersökning har alltså en något större 

förståelse för processens betydelse än de elever som deltog i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd. I både min undersökning och i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd visar det sig att produkten anses ha en högre betydelse än processen. 

Skillnaden i min undersökning är minimal medan den är större i Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: Slöjd. Detta kan jämföras med att det i samma rapport visar sig att 99-100 

% av lärarna menar att processen är viktig och endast 87 % av lärarna ansåg att produkten var 

viktig.  
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Det var 66 % i min undersökning som ansågs sig fått ett rättvist betyg. I Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd sägs att 80 % av eleverna ansåg att sig rättvist 

bedömda, Skillnaden kan bero på hur frågan har ställts och det redovisas inte i rapporten. 

 

Redovisning av fria kommentarer 
I enkäten fanns möjlighet att skriva fritt om vad man anser om ämnet slöjd. Syftet med detta 

var att fånga sådant som inte framgår av de andra frågorna och att få en uppfattning om den 

mera allmänna inställningen till ämnet.  

 

Av de 133 elever som lämnat in giltiga svar på enkäten har 119, motsvarande 89 %, skrivit en 

kommentar. Längden på svaren varierar från ett ord till 40 ord och även i övrigt skiljer sig 

svaren på olika sätt. Samtliga svar redovisas renskrivna, ocensurerade och oredigerade i 

bilaga 5.  

 

Av svaren framgår att endast ett fåtal elever är neutrala i sina åsikter om ämnet slöjd. Det är 

flera som använder laddade ord i sin beskrivning. Detta gäller både de som är positiva;  

 
och de som är negativt inställda; 

 
Kommentarerna är i flera fall mycket kortfattade; 

 
 

En del elever uttrycker inte bara vad de anser om ämnet, utan de motiverar också varför; 

 
 

Det finns stora variationer av olika slag i de inkomna svaren både vad det gäller det som 

uttrycks och sättet att uttrycka det.  
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Det är av intresse att analysera de kommentarer som kommit in, men det är inte helt 

oproblematiskt att kategorisera svaren. Jag ska dock göra ett försök. Det blir naturligtvis en 

viss subjektivitet i denna kategorisering eftersom det handlar om tolkning av ord. Jag är 

medveten om att detta kan ifrågasättas från en vetenskaplig synvinkel. Jag tycker ändå att de 

inkomna svaren är intressanta och förtjänar ett försök till analys. 

 

Den första indelningen jag gör av de 119 svaren är om svaren är negativa, neutrala eller 

positiva. Resultatet är:  

 

Schema 1: Indelning av de fria svaren. 

 

 
 

Negativa svar. 

De 13 negativa svaren anger olika anledningar till sin inställning. Nästan hälften av dem som 

är negativa tycker att det är tråkigt ämne. Några anser att det är onödigt eller att läraren är 

dålig. 

 

Neutrala svar. 

Nio svar har jag bedömt som neutrala. I denna kategori finns det svar som är tydligt neutrala 

som t.ex. ”sådär” och ”Inget fel på det”. Hit har jag också räknat svar som är lika mycket 

positiva som negativa. Det rör sig om sådana svar som innehåller både ”extra tråkigt” och 

”extra roligt” och i ett annat fall både ”kul” och ”långtråkigt”.  

 

Positiva svar. 

Syftet här är att försöka redovisa de olika motiveringar som anges till att så många av 

eleverna är positiva till slöjd. Om man ser på de olika ord som används så finner man att ordet 

”roligt” är det som är vanligast. Det förekommer i positiva svar 46 gånger. Även ordet ”kul” 

är vanligt då det förekommer 21 gånger.  

 

Fria kommentarer 
119 st

Negativa 
13 st / 11 % 

Neutrala 
9 st / 8 %

Positiva 
97 st /81 % 
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De som anser att ämnet är nyttigt uttrycker det på olika vis. 25 stycken använder ordet. ”Bra”.  

19 stycken skriver om det nyttiga innehållet genom att på ett eller annat sätt tala om 

kunskaper.  

 

Schema 2: Indelning av de positiva svaren. 

 

 
 

Det kan noteras att jag ovan bedömde att antalet svar som betonade den roliga aspekten var 

fler än de som betonade den nyttiga. 

 

Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd ”en stor majoritet av eleverna 

(81 %) uppger att slöjd intresserar dem” (Skolverket, 2005; 34). Att ämnet anses vara 

intressant kan jämställas med elevernas positiva inställning till ämnet.  I min undersökning är 

81 % positivt inställda till slöjd (enligt min bedömning). Att man tycker om ämnet, 

sammanfaller inte med vad man anser om nyttan med kunskaper i slöjd. Enligt Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd anser en klar majoritet av eleverna, 74 %, att de 

inte ser någon nytta av dessa kunskaper för framtida studier och för sitt framtida arbete 

(Skolverket, 2005; 38). I min undersökning är de som inte ser någon nytta 61 %. Dessa 

betonar bara det roliga eller är negativa eller neutrala. Av båda undersökningar framgår att 

Positiva svar 

Tolkning av svar 

Grupp: ”Nyttigt” Grupp: ”Roligt” 

Ex. på begrepp Ex. på begrepp 

Ger kunskap 

Bra 

Arbeta med händerna 

Viktigt  

Kreativt 

Roligt 

Kul 

Trevligt 

Mysigt 

Skoj 
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eleverna har svårt att se nyttan av kunskaper i slöjd på det sätt som litteraturen beskriver. 

Eleverna ser ämnet mer som ett ”roligt” och ”kul” ämne än som ett nyttigt ämne där de har 

nytta av kunskaperna i sin fortsatta utveckling. 

  

Man kan endast spekulera i varför det är så. Kanske har skolan inte lyckas att förmedla vikten 

av slöjdens skapande process på samma sätt som framgår av forskningen. Kanske elevernas 

omgivning har inte den positiva attityd till de praktiska ämnen som man har för andra ämnen.  

 

Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd anser endast 4 % av föräldrarna 

att slöjd tillhör de fem viktigaste ämnen som stimulerar deras barn utveckling. 60 % av 

slöjdlärare uppger att lärare i andra ämnen ser slöjd som ett ämne av en underordnad 

betydelse (Skolverket, 2005; 35). Eftersom dessa grundläggande attityder kommer från 

barnens närmaste omgivning är det inte konstigt att de flesta eleverna inte ser slöjden som ett 

nyttigt ämne. 

 

Sammanfattning – fria kommentarer 

Som tidigare sagt så är det inte helt lätt att bedöma svaren eftersom det är nödvändigt med en 

viss subjektivitet i tolkningen. Ett antal slutsatser kan man ändå fastställa utan problem: 

• En stor majoritet, 119 stycken, 89 %, har uttryckt en personlig åsikt om ämnet slöjd. 

• Endast ett fåtal, (min bedömning: 9 stycken, 8 %) kan betraktas som neutrala till 

ämnet slöjd. 

• De som är negativa är fler än de neutrala, (min bedömning; 13 stycken, 11 %) till 

ämnet slöjd. 

• Det finns en stor majoritet som är positivt inställda till ämnet slöjd. (Av 119 svar är 

97st eller 81 % positiva, enligt min bedömning). Av dem som är positivt inställda är 

det drygt hälften som är det eftersom de tycker det är roligt, utan att se någon nytta 

med ämnet slöjd.  

• En klar majoritet av alla kommentarer, inklusive de negativa och neutrala, anser att de 

inte har någon nytta av ämnet slöjd. 
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Slutsatser       
Litteraturen inom ämnet lyfter fram slöjdens pedagogiska betydelse. Slöjden ger eleven en 

möjlighet till självständigt arbete, från ett kreativt initiativtagande till en färdig produkt. 

Ämnet förutsätter goda teoretiska kunskaper inom andra områden där matematik med sin 

strukturerade form är framträdande. Eftersom slöjd är en skapande process sker elevens 

utveckling hela tiden som processen pågår. Eleven måste hela tiden tänka framåt, lösa 

problem som uppkommer under arbetens gång eftersom det inte alltid finns en given väg till 

det uppsatta målet, d.v.s. den färdiga produkten.  
 

Av uppsatsens teoretiska del framgår också att i slöjdämnets karaktär ingår att hela 

arbetsprocessen bedöms. Slöjd är en skapande process som kräver samverkan mellan tanke, 

handling och produkt. Bedömningen sker hela tiden som eleven ägnar sig åt den skapande 

processen. Detta är en skillnad mot det som eleven är van vid i övriga ämnen. Det innebär att 

det ställs speciella krav på kommunikationen mellan lärare och elev.  

 

I Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd svarade 63 % av eleverna att de var 

informerade om vad de ska lära sig och kände till vad som krävs för de olika betygen i slöjd. 

98 % av slöjdlärarna svarade att de informerade elever om betygskriterier. Mellan 84 % och 

91 % av eleverna menade att processen påverkar betyget och 92 % att slutprodukten gör det. 

99-100 % av lärarna menade att processen är viktig och endast 87 % av lärarna ansåg att 

produkten är viktig. 80 % av eleverna ansåg att de fått rättvisa betyg. 

 

Av uppsatsens empiriska del framgår att en stor majoritet av de tillfrågade eleverna har 

informerats om vilka mål som ska uppnås (87 %) och vilka betygskriterier som gäller (81 %).  
Av svaren i min undersökning framgår att endast 109 av de 133 eleverna, motsvarande 82 %, 

anger att de fått information om mål och betyg av slöjdlärare, antingen muntligt eller 

skriftligt. 24 elever, vilket motsvarar 18 %, anger att de inte fått någon information av 

slöjdlärare. Det framgår att 94 % av eleverna tycker att processen är viktig när det gäller 

bedömning och 95 % anser att slutprodukten är viktig. 66 % i min undersökning som ansåg 

sig fått ett rättvist betyg.  

 

Om man jämför den pedagogiska nytta som slöjden sägs ha i litteraturen så är det uppenbart 

att större delen av de tillfrågade eleverna inte upplever det så. Det framgår både i Nationella 
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utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd och i min undersökning. I Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd anser sig lärare informera om betyg i högre grad än 

vad eleverna anser sig ha blivit informerade. Naturligtvis är det i lärarnas intresse att ange att 

de informerar eftersom det är deras skyldighet att göra det.  

 

Litteraturen inom ämnet framhäver slöjdprocessens pedagogiska betydelse. I Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd framgår det också tydligt att de tillfrågade lärarna 

menade att processen är viktigare än produkten. I samma rapport och i min undersökning 

visar det sig att eleverna anser att produkten har större betydelse för betygsättningen än vad 

processen har. I min undersökning är skillnaden mycket liten medan den i Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd är större. Man får anse att lärarna misslyckats med 

att förmedla det som de själva, och litteraturen, anser vara det viktigaste, nämligen processen. 

Man kan förmoda att det i sammanhanget spelar en viss roll att begreppet ”produkt” är ett 

enklare begrepp än ”process”. 

 

Det framgår av min undersökning att en stor majoritet är positivt inställda till ämnet slöjd. Av 

dem som är positivt inställda är det drygt hälften som är det eftersom de tycker det är roligt, 

utan att se någon nytta med ämnet. Om man ser till alla svaren i min undersökning visar det 

sig att en klar majoritet inte anger att de ser någon nytta med ämnet. 

 

På ett antal punkter överensstämmer frågorna i min enkät med dem som ställdes i Nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd. I dessa fall kan man jämföra svaren. Likheten 

mellan resultaten i min undersökning och i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: 

Slöjd, som är en mycket omfattande studie, tyder på att min urvalsprincip fungerade. Det 

finns endast små skillnader och när det finns så tyder resultatet på att informationen i de 

undersökta Malmöskolorna är något bättre än de som undersöktes i Nationella utvärderingen 

av grundskolan 2003: Slöjd. 

 

Förslag och möjligheter till framtida studier 
Möjliga undersökningar kan vara: 

• Samma studie kan genomföras på samma skolor vid en senare tidpunkt. 

• Studien kan göras på samma skolor, med inriktning på skillnader mellan olika skolor 

eller stadsdelar i Malmö.  
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• Studien kan göras på andra skolor i andra städer eller regioner. 

• Det skulle även vara av intresse av att göra samma undersökning inom ämnet 

textilslöjd och jämföra resultaten. 

 

Det fanns i svaren en viss spridning både mellan och inom de olika skolorna avseende de 

frågor som gällde information från läraren. Kanske borde en framtida undersökning på ett mer 

utförligt sätt definiera vad man menar med ”att få information”. 

 

En tanke jag hade i början av detta arbete var att även ha en enkät till lärare. När jag fortsatte 

arbetet insåg jag att det skulle bli problem att fråga elever och lärare vid samma tillfälle. Om 

båda grupperna samtidigt skulle svara på en enkät finns det en risk att de svarande grupperna 

påverkar varandra. De frågor jag tänkte ställa till lärarna var bl.a. följande; 

• Hur de upplever betygskriterierna och målen? 

• Hur lätta/svåra är de att förmedla till eleverna? 

• Hur de informerar sina elever? 

• Hur de upplever elevernas förståelse av kriterierna för bedömning? 

Dessa frågor som ser problemen ur lärarnas perspektiv kan vara intressanta att undersöka.  

 

Över huvud taget är de intressant att undersöka elevers respektive lärares åsikter om samma 

sak för att sedan jämföra var det finns brister i kommunikationen. Gör man det tillräckligt 

detaljerat kan undersökningen ligga till grund för förslag för förbättringar i kommunikationen.  

 

Slutord 
Nu när uppsatsen är färdigskriven kan det vara på sin plats att nämna varför jag skrev just om 

betyg. Som slöjdlärare på högstadiet i en av Malmös grundskolor deltar jag aktivt i 

betygsättningen. Att göra det så rättvist som möjligt är en svår och viktig uppgift eftersom 

betyg har så stor inverkan på elevens framtid. På min arbetsplats skiljer sig undervisningen en 

aning från de skolor som deltagit i undersökningen. En del av undervisningen baseras på olika 

teman, vilket gör att eleverna är vana vid att se sin utbildning som en helhet, där alla ämnen 

går in i varandra och gränserna mellan de olika ämnena är inte lika framträdande som i många 

skolor. Om urvalsprincipen gjort att min egen skola skulle delta hade jag ersatt den med en 

annan skola eftersom jag inte velat ta risken att mina elever skulle påverkas av att 

undersökningen gjordes av mig.  
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Tack vore denna uppsats och arbetet kring den fick jag möjlighet att se hur viktigt det är med 

förankring av mål och betygskriterier hos elever. Det känns som en självklarhet att elever 

måste veta vad de ska sträva mot, men uppsatsen visar att i verkligheten är det inte lika 

tydligt. Jag tycker det är tråkigt att majoriteten av eleverna i min undersökning ser slöjd som 

en kul grej och inte kan se de stora fördelar och utvecklingsmöjligheter som ämnet erbjuder.  

 

Vad kan vi göra åt det? Som lärare kan vi aktiv arbeta med eleverna och se till att processens 

karaktäristika synliggörs. På det sättet kan slöjdens skapande process framträda tydligare och 

få den plats i undervisningen som den förtjänar.  
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 Bilaga nr 2 1 

 
     Datum 
Namn: 
 
Adress:  
 
 
 
 
 
Hej! 
 
 
 
Mitt namn är Stanislaw Obiedzinski. Jag arbetar sedan 2004 som lärare i slöjd på 
Eriksfältsskolan i Malmö. 
 
För närvarande skriver jag en uppsats om betyg och betygskriterier inom ämnet trä- och 
metallslöjd. Uppsatsen är ett examensarbete på lärarlinjen.  
 
Som en del av uppsatsen vill jag undersöka hur elever på högstadiet uppfattar den bedömning 
de får för sina prestationer. Detta avser jag att göra med en enkel och kortfattad enkät.  
 
Här behöver jag hjälp och det är därför jag skriver detta brev. Skulle det vara möjligt för mig 
att få er hjälp att dela ut enkäten. Enkäten ska endast delas ut i en klass. Lämpligast är kanske 
att klassföreståndare i årskurs 9 sköter detta. Jag räknar med att det ska ta högst tio minuter att 
fylla i enkäten.  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Stanislaw Obiedzinski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga nr 2 2 

Om enkäten  
 
Denna enkät skickas till 10 skolor i Malmö. Svaren kommer att behandlas anonymt, både vad 
avser elev och skola. Det kommer alltså i uppsatsen inte att vara möjligt att urskilja någon 
enskild skola eller lärare.  
 
Enkäten: 

- Delas ut i årskurs 9. 
- Delas ut i en klass. 
- Delas ut till de elever i klassen som hade trä- och metallslöjd i årskurs 8. (Det spelar 

alltså ingen roll vilken inriktning de har i årskurs 9.) 
 
Elevernas svar kommer att avse erfarenheterna från årskurs 8. Detta är en naturlig följd av 
frågornas utformning och detta påpekas också på formuläret.   
 
Jag bifogar 30 st enkäter.  
 
För statistikens skull är det emellertid mycket viktigt att jag vet exakt hur många exemplar 
som delas ut. Det gäller även om ett färre antal än de bifogade delas ut. 
 
 
Ange på denna sida hur många exemplar som delas ut. 

 
Detta antal är: … st. 
 
Och hur många svar som inkom (inklusive blanka svar)  
 
Inkomna svar: … st. 
 
Denna sida bifogas de svar som inkommit. 
 
Du som har ansvarat för utdelning/insamling av enkäten får gärna skriva ditt namn och  
kontaktmöjlighet och eventuella kommentarer på baksida av detta ark. Naturligtvis är det  
mycket intressant för mig att få reda på eventuella frågor eller problem som uppkommit i  
samband med enkäten.  
 
 
Jag vore tacksam om det skulle vara möjligt för er att genomföra undersökningen inom 14 
dagar. Jag kommer då att hämta svaren i er expedition.  
 
Hör gärna av er till mig om det uppstår några frågor.  
 
Med vänlig hälsning, 
och tack för er medverkan! 
 
 
 
Stanislaw Obiedzinski 
Tel arbete 040-34 24 94 
 
Referenser: 
Jarl Cederblad, Handledare, tel nr 090-786 65 62 
Ulla-Britt Bolin, Bit rektor, Eriksfältsskolan, tel: 040-34 24 92 



Bilaga nr 2  3

ENKÄT

Frågorna avser ämnet trä- och metallslöjd och besvaras av elever i årskurs 9.

Svaren får gärna bygga på erfarenheter från årskurs 8.

Hur väl stämmer nedanstående meningar med dina erfarenheter i ämnet 
trä- och metallslöjd.

1. Du har fått reda på vilka mål som du ska uppnå i slöjden:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
bra någorlunda dåligt inte alls

2. Du har fått reda på vad som gäller för de olika betygen: 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
bra någorlunda dåligt inte alls

3. Informationen om betygen har varit tillräckligt tydligt:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
bra någorlunda dåligt inte alls

4. Varifrån har du fått information om mål och betyg? (flera svar möjliga)

Slöjdlärare Slöjdlärare Annan Kamrat 
muntligt skriftligt lärare

Annat 

…………………………………………………………………

5. Hur ofta får du information om hur bra du lyckas med ditt arbete i slöjden?

Varje En gång i Varannan En gång per 
lektion månaden månad termin

VÄND 
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6. Tycker du att du får tillräcklig uppmärksamhet för ditt arbete i slöjd?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
bra någorlunda dåligt inte alls

7. Tycker du att du har fått möjlighet att förklara hur du tänkt när du slöjdat

eller beskrivit vad du gjort?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 
bra någorlunda dåligt inte alls

8. Hur viktigt tror du att sättet att arbeta är för betyget?

Mycket Ganska Mindre Oviktigt
viktigt viktigt viktigt

9. Hur viktigt tror du att det färdiga föremålet är för betyget?

Mycket Ganska Mindre Oviktigt
viktigt viktigt viktigt

10. Tycker du att du fick rättvist betyg i 8-e klass?

Ja Nej 

11. Beskriv kort vad du tycker om ämnet slöjd. (Om du vill så räcker det med 
ett par ord.)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tack för din medverkan!



 Bilaga nr 3 1 

Redovisning av svarsfrekvens 
 
Redovisning av skolorna är slumpmässigt ordnad med hjälp av MS Excel slumptalsgenerator.  

 

Skola 

Antal 
lämnade 
enkäter

Antal 
godkända 

svar 

Antal 
blanka 

svar

Antal 
ogiltiga 

svar

Skola 1 9 9 0 0

Skola 2 8 7 0 1

Skola 3 9 9 0 0

Skola 4 13 13 0 0

Skola 5 19 19 0 0

Skola 6 16 16 0 0

Skola 7 23 23 0 0

Skola 8 14 14 0 0

Skola 9 14 14 0 0

Skola 10 13 9 4 0

SUMMA 138 133 4 1
 

 
 
Antal skolor som svarat: 100 % 

(80 % vid första urvalet) 

Antal elever som svarat/lämnat godkända svar: 96 % 

Ogiltigt svar: Eleven hade kryssat för alla svarsalternativen. 

  

 

 



 Bilaga nr 4 1 
Redovisning av skolorna är slumpmässigt ordnad med hjälp av MS Excel slumptalsgenerator. 
Beteckningen skola 1, skola 2 osv. är konsekvent. T ex. så är skola 5 i en fråga, identisk med skola 
5 i alla andra frågor. 
 

Redovisning av enkätsvar 
 
1. Du har fått reda på vilka mål som du ska uppnå i slöjden:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Totalt 
bra någorlunda dåligt inte alls

Skola 1 3 5 1 9
Skola 2 5 1 1 7
Skola 3 5 3 1 9
Skola 4 11 2 13
Skola 5 13 5 1 19
Skola 6 4 10 1 1 16
Skola 7 6 11 4 2 23
Skola 8 6 5 3 14
Skola 9 9 5 14
Skola 10 5 2 2 9

Summa antal 67 49 11 6 133
Procent 50% 37% 8% 5% 100%
Stämmer /stämmer inte

2. Du har fått reda på vad som gäller för de olika betygen: 

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Totalt 
bra någorlunda dåligt inte alls

Skola 1 4 5 9
Skola 2 3 2 2 7
Skola 3 5 3 1 9
Skola 4 9 4 13
Skola 5 12 6 1 19
Skola 6 5 8 2 1 16
Skola 7 4 11 6 2 23
Skola 8 7 4 2 1 14
Skola 9 8 4 2 14
Skola 10 3 1 4 1 9

Summa 60 48 18 7 133
Procent 45% 36% 14% 5% 100%
Stämmer /stämmer inte

87% 13%

81% 19%  



 Bilaga nr 4 2 
Redovisning av enkätsvar 
 
3. Informationen om betygen har varit tillräckligt tydligt:

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Totalt 
bra någorlunda dåligt inte alls

Skola 1 2 7 9
Skola 2 1 4 2 7
Skola 3 3 5 1 9
Skola 4 7 5 1 13
Skola 5 13 6 19
Skola 6 2 10 3 1 16
Skola 7 1 14 7 1 23
Skola 8 3 6 5 14
Skola 9 7 7 14
Skola 10 2 2 4 1 9

Summa 41 66 21 5 133
Procent 31% 49% 16% 4% 100%
Stämmer /stämmer inte

4. Varifrån har du fått information om mål och betyg? (flera svar möjliga)

Slöjdlärare Slöjdlärare Annan Kamrat Annat Totalt
muntligt skriftligt lärare

Skola 1 5 2 3 1 2 13
Skola 2 5 3 1 2 11
Skola 3 7 1 1 1 10
Skola 4 13 5 1 19
Skola 5 12 3 3 1 1 20
Skola 6 13 2 2 17
Skola 7 15 3 5 1 24
Skola 8 12 1 1 14
Skola 9 11 4 1 16
Skola 10 3 1 1 4 9

Summa 96 25 14 9 9 153

Slöjdlärare/annan källa 

80% 20%

121 32
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Redovisning av enkätsvar 
 
5. Hur ofta får du information om hur bra du lyckas med ditt arbete i slöjd?

Varje En gång i Varannan En gång per Totalt 
lektion månaden månad termin

Skola 1 4 5 9
Skola 2 4 3 7
Skola 3 4 2 1 2 9
Skola 4 4 2 2 5 13
Skola 5 5 4 3 7 19
Skola 6 4 3 1 8 16
Skola 7 4 6 4 9 23
Skola 8 3 3 2 6 14
Skola 9 4 5 1 4 14
Skola 10 3 3 1 2 9

Summa 39 33 15 46 133
Procent 29% 25% 11% 35% 100%

6. Tycker du att du får tillräcklig uppmärksamhet för ditt arbete i slöjd?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Totalt 
bra någorlunda dåligt inte alls

Skola 1 3 5 1 9
Skola 2 2 3 1 1 7
Skola 3 5 4 9
Skola 4 6 6 1 13
Skola 5 7 8 3 1 19
Skola 6 4 10 2 16
Skola 7 11 10 1 1 23
Skola 8 7 4 2 1 14
Skola 9 7 6 1 14
Skola 10 4 3 1 1 9

Summa 56 59 12 6 133
Procent 42% 44% 9% 5% 100%
Stämmer /stämmer inte 86% 14%  

 



 Bilaga nr 4 4 
Redovisning av enkätsvar 

 
7. Tycker du att du har fått möjlighet att förklara hur du tänkt när
du slöjdat eller beskrivit vad du gjort?

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Totalt 
bra någorlunda dåligt inte alls

Skola 1 4 4 1 9
Skola 2 2 1 4 7
Skola 3 6 3 9
Skola 4 8 3 2 13
Skola 5 11 7 1 19
Skola 6 8 7 1 16
Skola 7 12 7 4 23
Skola 8 8 4 2 14
Skola 9 9 5 14
Skola 10 3 3 1 2 9

Summa 71 44 11 7 133
Procent 53% 33% 9% 5% 100%
Stämmer /stämmer inte

8. Hur viktigt tror du att sättet att arbeta är för betyget?

Mycket Ganska Mindre Oviktigt Totalt 
viktigt viktigt viktigt

Skola 1 6 3 9
Skola 2 2 3 2 7
Skola 3 6 3 9
Skola 4 9 4 13
Skola 5 16 3 19
Skola 6 9 5 2 16
Skola 7 14 7 1 1 23
Skola 8 12 2 14
Skola 9 11 3 14
Skola 10 5 2 2 9

Summa 90 35 3 5 133
Procent 68% 26% 2% 4% 100%
Viktigt/oviktigt 94% 6%

86% 14%

 



 Bilaga nr 4 5 
Redovisning av enkätsvar 

 
9. Hur viktigt tror du att det färdiga föremålet  är för betyget?

Mycket Ganska Mindre Oviktigt Totalt 
viktigt viktigt viktigt

Skola 1 7 2 9
Skola 2 4 3 7
Skola 3 5 4 9
Skola 4 9 3 1 13
Skola 5 15 4 19
Skola 6 12 3 1 16
Skola 7 13 9 1 23
Skola 8 7 6 1 14
Skola 9 8 5 1 14
Skola 10 3 4 2 9

Summa 83 43 4 3 133
Procent 63% 32% 3% 2% 100%
Viktigt/oviktigt

10. Tycker du att du fick rättvist betyg i 8-e klass?

Ja Nej Totalt 

Skola 1 8 1 9
Skola 2 4 3 7
Skola 3 9 9
Skola 4 7 6 13
Skola 5 12 7 19
Skola 6 11 5 16
Skola 7 13 10 23
Skola 8 11 3 14
Skola 9 7 7 14
Skola 10 6 3 9

Summa 88 45 133
66% 34% 100%

95% 5%

 



 Bilaga nr 5 1 

I denna bilaga redovisas samtliga svar som inkom på den fria frågan om 
vad man anser om ämnet slöjd. 
Kommentarerna är ocensurerade och oredigerade. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Roligt. Givande. Bra för livet. 
 
Jag kanske inte tycker att det är lika viktigt som matte men det är ändå nyttigt. 
 
Det är ett ganska roligt ämne. 
 
Det är roligt när man väl kommer igång med något man själv har valt. Annars är det roligt 
ibland. 
 
Jag tycker att det är ganska långtråkigt eftersom vi har så långa lektioner, ämnet. Annars är 
det roligt. Men just för tillfället har jag tröttnat på det. Jag har gjort klart min första uppgift 
och måste göra en sak till. 
 
Det är ganska kul. 
 
Jag tycker att det är kul och viktigt. Om det inte hade funnits hade skolan inte varit lika kul. 
 
Roligt. Krävande. Svårt. Självständigt. 
 
För det mesta så är det halvroligt men ibland kan det vara extra roligt och ibland kan det vara 
extra tråkigt. 
 
roligt och bra träning för kreativiteten. 
 
Världens mest onödiga ämne. Ta bort det genast! 
 
Det är roligt att arbeta med händerna istället för att skriva hela tiden. 
 
Roligt, vi får arbeta mycket självständigt och lär oss en del. 
 
Jag tycker det är roligt och man lär sig mycket. 
 
Det är bra. 
 
Jag tycker mycket om det. Tom har jag köpt några verktyg för träslöjden. Tack. 
 
Det är inte så viktigt. 
 
Jag tycker att det är en mycket bra ämne. Jag gillar slöjd jätte mycket för att man arbetar 
mycket med trä och metal och det är bra för kroppen och musklerna. Alla lärarna är schysta. 
 
Det är ett bra ämne. 
 
Jag tycker om att ha träslöjd lektioner och är bra på det. 
 
Slöjd är ett trevligt ämne för jag gillar att tänka och tillverka saker. 



 Bilaga nr 5 2 

Jag tycker det är skiftande från roligt till besvikenhet. . men för det mesta roligt. 
 
Skitt bra, jag svär.  
 
Det är väldigt bra. För att man kan ta med det senare i livet. 
 
Jag älskar slöjd specillt med i… Det är rolig ämne. 
 
mycket viktigt ämne 
 
Viktigt ämnen 
 
Det är roligt. Man lär sig använda de olika verktygen. Man lär sig arbeta självständigt. 
 
Mycket kul. Älskar slöjd. 
 
Jag gillar det ämne mycket. 
 
Det är bra. 
 
Jag tycker om slöjd och speciellt träslöj. Vi gör många fina saker och jag gillar de. 
 
Mycket Bra. 
 
det är kul och jag ser fram emot det varje vecka. 
 
Det är rätt kul. 
 
kan vara jobbigt 
 
Det är bra. 
 
Orättvisa betyg i trä. Rättvisa betyg i sy. 
 
Träslöjd är inte så kul. 
 
bra att ha små kunskaper inför framtiden. 
 
Det är jätte bra att vi få detta ämnet. Eftersom vi lär oss någonting.  
 
Jag tycker slöjd är roligt och bara så länge man får göra vad man vill, och man har 
användning för föremålet, men jag tycker ändå att syslöjd är roligare för det passar mig bäst. 
 
Jag tycker sådär om slöjd. Jag gillar inte träslöjd så mkt. Men det e roligare än de andra 
ämnena 
 
Jag tycker att det är tråkigt. min träslöjdlärare är orättvis och dum i huvet. 
 
Jag tycker att slöjd är roligt. 
 
Det är kul att kunna skapa saker med händerna. 



 Bilaga nr 5 3 

 
Slöjd är kul om man har en bra lärare. 
 
Jag tycker att det är en tråkig ämne. Det är inte så roligt. Man lär sig inte så mycket. 
 
Det är bra, roligt och mysigt ibland helt ok! 
 
Jag tycker att slöjd är roligt för jag tycker att det är kul att jobba med händerna. 
 
Jag tycker ämnet slöjd är bra för att det är skönt att inte hela tiden hålla på med böcker. 
 
Det är roligt men det är för lite material 
 
Det är roligt. men att man får inte så mycket hjälp som behövs. 
 
Syslöjd är kul, men inte träslöjd. 
 
Man ska få välja om man bara vill ha trä/sy eller byta efter en termin, eller hålla kvar. 
 
Onödigt ämne som slösar bort ens tid  
 
Vi borde ha mer tid på oss! 
 
Det är tråkigt. 
 
Jag gillar träslöjd bland annat för att jag ska bli snickare.  
 
Jag tycker det är roligt. 
 
Roligt. 
 
Det är skoj. Man får chans att arbeta med händerna 
 
Det är så super duper kul 
 
Ja det är bara, man kan lära sig en sak  
 
Kul. 
 
Roligt, Man får visa vad man kan. 
 
Jag tycker det är kul  
 
Det är inget fel på de.  
 
Roligt beror på vad man tillverkar  
 
Roligt som f . .  
 
Bra och en bra lärare  
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Tycker det är roligt men ibland orkar man inte jobba för att man äter så sent eller tidigt så har 
ingen energi 
 
Det är skoj vad mer jo inget speciellt 
 
Roligt!!! 
 
Roligt 
 
Någorlunda roligt. 
 
Det är roligt och man kan göra nästan vad man vill.  
 
Det är ganska kul, lite långtråkigt ibland.  
 
Kul.  
 
Det är roligt. 
 
Jag tycker inte att vissa praktiska ämnen är kul.  
 
Man slipper betala för föremålen.  
 
Bara bra. Man slipper betala för föremålen. 
 
Jag tycker det är roligt för att man får jobba mycket. Inom slöjden så finns det mycket saker 
man kan göra. Det är roligare för man får jobba mera med armarna än i syslöjd. Träslöjd är 
också ganska lätt. 
 
Det är ett bra ämne. Man lär sig.  
 
Det var roligt och bra. Man får jobba mycket och lär sin mycket.  
 
Bra  
 
Det är roligt och man lär sig att göra saker av trä.  
 
Det går bra för mig. Det är roligt.   
 
Träslöjd är bäst 
 
Det är rätt roligt, speciellt med förra årets lärare. 
 
Det är roligt 
 
Lärarna tänker inte bra  
 
Jag tycker det är roligt att jobba med slöjd  
 
de är roligt och bra för att lärarna är bra och trevliga  
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Det är inte bra efter som vi får inte använda den stora sågen  
 
Det är ganska kull men läraren borde se till att vi jobbar bättre! 
 
Det är roligt att ha slöjd 
 
Jo det är roligt. 
 
Kul. 
 
Det är kul! 
 
Det är jätteroligt! 
 
Skiit kul! 
 
Det är bra. 
 
Det är roligt! 
 
Det är kul och jag sattsar på ett VG. 
 
Jag tycker att det är ett roligt ämne.  
 
Jag tycker det är roligt, när jag väl kommer igång och kan koncentrera mig.  
 
Kul 
 
Jobbigt, stressigt men inte tråkigt. 
 
Jag tycker det är kul att skapa saker och bygga. Man måste planera noga och göra allt perfekt 
det är en stor utmaning. 
 
Kul men jag tycker att man inte ska bedömas efter hur föremålet blev utan hur man jobar och 
koncentrera på lektionerna.  
 
mycket bra om man ska söka in på bygg linje. 
 
Roligt. 
 
Roligt, farligt. 
 
Jag valde träslöjd för att jag inte tycker om syslöjd. Så träslöjd är väll helt okej. 
 
Det är kul och jag gillar att arbeta med trä.  
 
Jag tycker det är roligt.  
 
Jag tycker att slöjd är roligt.   




