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Sammanfattning 

 

Tidigare har slöjden varit mer inriktad på produktion. Med vår senaste läroplan har 

slöjdprocessen fått en betydande roll. Vi är medvetna om att pedagogiska förändringar sker 

långsamt, men med vår enkätundersökning vill vi se om elever är delaktiga i processen och 

om lärarna arbetar utifrån skolverkets kursplan 2000. Vi vill även se om lärarna arbetar med 

den förståelseinriktade kunskapen. Vi har vänt oss till 100 elever och 10 lärare som arbetar i 

år 5 med slöjd. Resultatet av enkätundersökningen visade på att de flesta av eleverna känner 

sig delaktiga i ett processarbete där de är aktiva från idé till utvärdering. Eleverna påverkar 

och ser på så sätt sitt eget lärande. När vi sammanställde resultatet arbetade de flesta lärarna 

utifrån elevens egna idéer, också de lärare som examinerats tidigare än 1980. 

Vi tror att när det kommer nya läroplaner borde slöjdlärare från närliggande skolor samlas i 

seminariegrupper och arbeta med djupgående analyser av texterna. På detta sätt får man 

möjlighet att utvecklas som lärare och risken att köra fast i samma arbetssätt minskar. 

 

Nyckelord: produktion, slöjdprocess, styrdokument, delaktighet. 
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Inledning  

Efter avslutad VFU - period började vi fundera på hur olika slöjdlärarroller kunde se ut utifrån 

lärarens examinationsår och styrdokumentens formuleringar. 

Hur har arbetsmetoderna utvecklats under de senaste tjugosex åren? Under denna tidsperiod 

har en stor förändring skett i skolans styrdokument. Vi har upplevt att 

undervisningsmetoderna har sett väldigt olika ut när vi varit ute på vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). 

I dagens skola läggs den största vikten på slöjdprocessen. Ämnet slöjd betygsätter kreativitet, 

ide´ och ambition. Tidigare betygsattes endast resultatet av hantverket. 

 

Skolslöjden har funnits på schemat sedan länge. En stor del av lärarna är över 50 år, dessa 

lärare har varit i tjänst ett 30-tal år och arbetat med grundskolans olika läroplaner. I den 

nationella utvärderingen av slöjd (Nu-03) saknar 21 % av slöjdlärarna fullständig utbildning i 

slöjdämnet.1 

De lärare som har utbildats efter en tidigare läroplan fortsätter gärna i samma spår och har 

svårt att ta till sig förändringar och nya tankesätt i läroplanernas texter. 

 Läroplanernas texter kan tolkas på olika sätt, vilket kan göra att undervisningen skiljer sig 

från skola till skola. 

När det kommer en ny läroplan blir det lätt att man tolkar den lika som de förgående för att 

man känner igen sig i texten och kör på i samma gamla spår. Följer man den svenska 

skolslöjdens utveckling visar det sig emellertid att dagens slöjdämne på papperet, d.v.s. i 

läroplanen, har ganska litet gemensamt med den gamla svenska skol - slöjden. Eller är det så 

att den gamla ändå lever kvar i fördold form och att nya idéer bara blir till överlagringar på 

den gamla kärnan? Pedagogiska förändringar sker långsamt, om de överhuvudtaget inträffar. 

Det som skrivs i läroplaner är en sak. Det som sker i lärosalarna är en helt annan. Skolan är 

under ständig omvandling och undersökningar har visat att den nuvarande kursplanens 

formulering ”arbetet utgår ifrån elevernas egna idéer som han eller hon på olika sätt 

åskådliggör och formger” har varit svår att tolka som lärare. Den tidigare kursplanen hade en 

omfattande målbeskrivning när det gäller medvetenhet om slöjdtraditioner, såväl nationella, 

nordiska som internationella. 

 

 

                                                
1 Skolverket 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2005 (NU-03): Slöjd. Stockholm, Fritzes, s. 31 
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Vår tanke med detta examensarbete är att undersöka hur elever och lärare arbetar med 

slöjdprocessen och hur kopplingen till läroplanen och den förståelseinriktade skolan efterlevs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga om slöjden har förändrats från produktion till 

process, från kvantitet till förståelseinriktad kunskap under perioden 1980 till 2006.  

Detta vill vi göra genom att undersöka hur dagens lärare ser på utvecklingen från 

produktinriktat arbetssätt till dagens processinriktade arbetssätt och att undersöka elevernas 

delaktighet i slöjdprocessen. 

 

 

Frågeställningar 

• Hur har slöjden förändrats under perioden år1980 till år 2006? 

• Hur ser lärarna på denna utveckling? 

• Hur upplever eleverna sin delaktighet i slöjdundervisningen? 

• Hur arbetar man med slöjdprocessen utifrån nuvarande styrdokument? 

 

 

Definition av begrepp 

Vi vill börja med att förklara begreppen produktinriktat arbetssätt och dagens processinriktade 

arbetssätt. I den tidiga skolslöjden var nyttoaspekten och arbetsfostran det som i första hand 

skulle läras ut. Eleverna skulle förbereda sig för vuxenlivet och fick därför bestämda 

slöjduppgifter att arbeta med. Det här menar man enligt Lgr 69 är ett produktinriktat 

arbetssätt. Med kvantitet menas att eleverna var flitiga och kunde tillverka många produkter 

där endast hantverksskickligheten bedömdes. I dag kännetecknas ämnet slöjd av ett 

processinriktat arbetssätt, det vill säga att eleverna är delaktiga i en produktionsprocess från 

idé till färdig produkt. Det är den förståelseinriktade kunskapen som är målet i lärandet och ett 

flexibelt arbetssätt ett sätt att ta sig dit.  
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Bakgrund 
 
Som bakgrund till vårt examensarbete har vi tagit del av skolslöjdens historia som berättar om 

hur skolslöjden kom in i den svenska skolan. Vi har även tagit del av skolslöjdens tidigare 

läroplaner och sett hur läroplanerna har förändrats från produktinriktat arbetssätt till 

processinriktat arbetssätt. Även ”Den nationella utvärderingen 2003, NU-03: slöjd” ligger till 

grund för vår undersökning. Vi har också undersökt hur man utifrån dagens styrdokument 

anpassar verksamheten genom flexibelt lärande till en förståelseinriktad skola. På två skolor i 

Timrå kommun arbetar man utifrån flexibelt lärande, där har vi gjort ett besök vid ett tillfälle 

och intervjuat en lärare och tagit del av hennes tankar. 

              

Skolslöjdens historia 

I mitten av 1700-talet växte sig tankegångar om arbetets betydelse för fostran och 

undervisning starka i Europa. En av de främsta representanterna för dessa tankar var den 

schweiziske pedagogen och författaren Pestalozzi. Pestalozzis pedagogiska metod brukar 

beskrivas som den praktiska tillämpningen. Han har gjort sig känd som en förebild för en 

kärleksfull relation mellan lärare och elev, och för att ha sett varje barn som ett frö av en god 

natur som utbildningen ska odla. Han ansåg att i skolornas klassrum skulle det finnas både 

böcker, hyvelbänkar och knyppeldynor. Arbetet i skolsalen skulle utveckla tanke, känsla och 

händighet hos barnen vid denna tid.2 

  

Vid sekelskiftet runt 1900 kom Otto Salomon, även kallad den svenska skolslöjdens fader och 

Hulda Lundin att betyda mycket för skolslöjdens utveckling. Salomon och Lundin blev 

gosslöjden respektive flickslöjdens företrädare.3 

 

Lundin hämtade inspiration till sin undervisning i Tyskland och från en speciell 

undervisningsmetod som kallades den Schallenfeldska metoden. Denna metod innebar att 

eleverna undervisades i helklass. De lärde sig samma moment i en bestämd ordning, från det 

lätta till det svåra, vilket sedan resulterade i likadana produkter för alla elever. 

Salomon menade att undervisningen skulle vara individualiserad och bygga på 

självverksamhet och att barnen genom sina egna erfarenheter och iakttagelser skulle bygga 
                                                
2Arvidsson, Harry,(2007 april 1) Skolslöjdens historia, http://jan.degerfalt.se/pdf/Skolslojdens_historia.pdf 
  
3 Borg, Kajsa, 2001, Slöjdämnet intryck – uttryck - avtryck, Linköping, Filosofiska fakulteten Linköpings 
universitet, s. 12 
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upp kunskaper och färdigheter. Vilket byggde på en serie övningar som skulle innehålla 

täljning, hyvling, sågning osv. Svårigheten skulle sedan öka från den första modellen till de 

senare modellerna. Det som skiljer Hulda Lundins och Otto Salomons undervisning åt är att 

Hulda Lundin ville ha klassundervisning medan Otto Salomon ville undervisa i mindre 

undervisningsgrupper.4 

 

Carl Malmsten däremot, var verksam lärare i trä och metallslöjd från 1920-talet och framåt, 

var kritisk mot den här sortens undervisning och menade att eleverna borde få en mera lekfull, 

”naturligt” lagd slöjd, som inte styrdes av uttänkta modellserier. Utgångspunkten för den 

naturliga slöjden var att barnets inneboende skaparkraft skulle leda till ett friare och mer 

lustfyllt slöjdande. Barnet skulle i möjligaste mån själv tänka ut sin slöjdsak, bearbeta 

uppslaget fundera ut arbetsgången och därigenom ”besjäla” sitt arbete.5 

 

Ämnet slöjd infördes i folkskolan i slutet av 1800-talet och blev obligatoriskt i svenska skolan 

år 1955.6 I undervisningen runt 1800-talet gällde det att lära barn att slöjda för att bättre kunna 

bidra till hemmens försörjning och hygieniska standard. De lärare som hade 

slöjdundervisningen var yrkesfolk i de olika slöjdarterna som fick genomgå en kort 

lärarutbildning7 

 
Undervisningsplaner historiskt 
 
Skolans och skolslöjdens uppgift har varit att medverka i samhällsutvecklingen. Manuella 

färdigheter, arbetsmiljö- och konsumentkunskap har alltid varit ett väsentligt inslag i 

slöjdundervisningen. Men när skolslöjden blev ett obligatoriskt skolämne på schemat så var 

ett av villkoren att slöjden skulle ha en pedagogisk uppläggning och verka för elevernas 

fostran. Ett annat villkor var att slöjden inte skulle få anordnas så att det gick ut över 

folkskolans övriga läsämnen. Därför fick man lägga slöjdundervisningen efter skoldagens slut 

och det var de olika församlingarna som bestämde om slöjden skulle förekomma. 8 

 

 

                                                
4 Borg, Kajsa, 1995, Slöjdämnet i förändring 1962 – 1994, Linköpings universitet, s. 48  
5 Svensson, Bengt, 1993, Skolslöjd med kvalité och personlig prägel Rapport nr24, Linköping, Skapande 
vetande, s. 20   
6 Borg, 2001, s. 11  
7 Hartman, Sven G, 1995, Lärares kunskap, Linköping, Skapande vetande, s. 104 
8 Hartman, Per, 1984, Slöjd för arbete eller fritid, Stockholm , Institutionen för pedagogik, s. 12f 
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År 1842 kom folkskolestadgan i Sverige. Det var en lag som sa att alla barn skulle få 

möjlighet att gå i skolan. Skolan var då fortfarande starkt knuten till kyrkan och den andliga 

och moraliska fostran ansågs ibland viktigare än kunskaper och färdigheter i övriga 

skolämnen. Skolslöjden var inte nämnt som ett ämne som skulle finnas med i folkskolan, trots 

det förekom slöjdundervisning i landet men då under hushållssällskapens regi. Avsikten med 

den undervisningen var att bevara gamla folkliga slöjdtekniker och traditioner.9 

Hushållssällskapen verkade under 1860- 70-talen det var för att föra hemslöjden vidare och 

det var jordbrukarna i varje svenskt län som stod för denna sammanslutning.10 

 

År 1860 – till 1880 var slöjdens viktigaste uppgift att lära barnen att slöjda för att förbättra 

hemmets försörjningsförmåga och hygieniska standard. Genom riksdagsbeslutet 1878 blev det 

möjligt att införa slöjd i folkskolan. Slöjden skulle användas till uppfostran av människan. 

Slöjdundervisningens uppgift var att fostra elever till noggrannhet, renlighet, uthållighet, 

arbetsamhet och redbarhet. Slöjdarbetet skulle också ge eleverna aktning och kärlek till 

arbetet. Slöjden blev också ett pedagogiskt hjälpmedel för att bryta den ensidiga teoretiska 

inlärningen. 

 

Vid 1900-talets början väcktes tankar om att åstadkomma en bottenskola gemensam för alla 

barn. En folkundervisningskommitté tillsattes för att utreda frågan. I ett av deltänkandena 

berördes slöjdfrågan. I den påtalades den brist som det bundna modellsystemet medförde. 

Kommitténs förslag var att eleverna skulle få mer frihet och bli mer självständiga. Skolan 

skulle också uppfostra elevernas skönhetssinne. Förslaget som folkundervisningskommitténs 

kom med resulterade också i en ny undervisningsplan för folkskolan år 1919.11 

 

1920 - talets arbetspedagogik var att betona färdighetsträningen i skolans slöjdundervisning. 

Eleverna skulle lära sig de viktigaste hantverksteknikerna och träna sin färdighet för att 

producera slöjdalster med god puts och kvalité.12 

 

 

 

                                                
9 Hartman, Sven G, Thorbjörnsson, Hans & Trotzig Eva, (1995), Handens pedagogik, Linköping, Skapande 
vetande, s. 28f 
10 Ibid. s. 30 
11 Hartman, Thorbjörnsson, Trotzig, 1995, s. 35 
12 Hartman, 1995, s.105  
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I undervisningsplanen för rikets folkskolor 1955 hade innehållet ändrats. De skrivna målen för 

slöjden skulle inte längre vara yrkesförberedande, men den skulle fortfarande ha en moralisk 

och vägledande roll, så kallad fostrande. Den skulle ta till vara på barnets naturliga skaparlust 

och i samband med arbetet i slöjdsalen utnyttja estetiska frågeställningar i undervisningen. 

Studiebesök på museer och utställningar rekommenderades för att ge eleverna idéer för 

arbetet i slöjdsalen. 13För första gången saknades nu anvisningar och direktiv om arbeten som 

skulle göras efter förlagor, så kallade modellserier. Läroplanens formuleringar kring den 

estetiska skolningen medförde att många slöjdlärare kände sig tveksamma för hur den skulle 

genomföras.14 

 

När läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) kom kunde man läsa att den nioåriga grundskolan 

bl. a. skulle bidra till en harmonisk utveckling av individens anlag och speciella intressen. 

Detta skulle ske i samarbete med andra människor. Formuleringarna för målen i slöjden skilde 

sig på flera punkter. Nu bestämdes det att slöjdens främsta uppgift var att utveckla elevernas 

manuella anlag och färdigheter och att dessutom bidra till deras estetiska fostran genom 

skapande arbete. 15Läroplanen föreskrev också att pojkar och flickor skulle byta slöjdart under 

mellanstadiet och ett första steg togs till byte med 20 veckotimmar textilslöjd för pojkar och 

lika mycket trä- och metallslöjd för flickor. Men det var fortfarande separata grupper för de 

olika könen.16 

 

Läroplan för grundskolan 1969 kom sju år senare. Lgr 69 var grundskolans andra läroplan. 

Den största skillnaden från Lgr 62 är att eleverna i åk 3-6 nu ska få lika mycket slöjd i 

blandade grupper i båda slöjdarterna. Liksom i Lgr-62 betonas bl.a. att ämnet skulle främja 

elevernas allsidiga utveckling på det manuella och estetisk-praktiska området och att det 

skulle ske i skapande verksamhet. Det som är nytt för båda läroplanerna är att undervisningen 

ska bidra till kännedom om materialens egenskaper och ekonomiska värde samt att föra 

traditioner och kulturarv vidare.17 

 

I Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80)s allmänna del talas det om att skolans huvuduppgift 

är att se till att eleverna får goda kunskaper och färdigheter. Eleverna ska fostras till 

                                                
13 Hartman, 1984, s. 37 
14 Ibid. s. 43 
15 Ibid. s. 51 
16 Ibid. s. 58f 
17 Ibid. s. 71 
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ansvarstagande människor med ett demokratiskt handlingssätt. Skolan ska också ge eleverna 

ökat ansvar och med det ökat medinflytande. Det ska ske i samverkan med hemmet och göra 

eleverna harmoniska och ansvarsfulla. Samma tendens går igen i slöjdämnet.18 Eleverna skall 

ges större frihet att på eget initiativ pröva och upptäcka hur redskap och verktyg används 

genom ett undersökande arbetssätt. Detaljstyrning i kursplanen saknas och i stället beskrivs 

slöjdämnet i tre huvudmoment. Slöjd ingår i grundskolans undervisning därför att eleverna 

skall; 

 Förstå det mänskliga och ekonomiska värdet i att kunna bearbeta och vårda material 

 Utveckla sin skapande förmåga genom praktiskt arbete och få handlingsberedskap i sitt         

vardags- och arbetsliv. 

 Få lära sig använda olika material och olika arbetsmetoder.19 

 

Inför den nya läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo-94) 

ändrades synen på flera huvudpunkter jämfört med tidigare. De centralstyrda organisationerna 

för skolväsendet upplöstes. Nyckelord i debatten var kommunalisering, konkurrens, 

lönsamhet, mångfald och valfrihet. Nya utbildningspolitiska mål diskuterades under rubriken 

”En skola för bildning”. 20 Enligt Lpo-94 ska eleverna kunna påverka sitt lärande och känna 

sig delaktiga i planeringen och även påverka utbildningens utformning.  

Skolans främsta uppgift är att låta varje enskild elev utveckla sin egen identitet och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarsfull frihet.21 Skolan skall tillvarata 

skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Skolans uppdrag att främja lärande 

förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är 

viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. 

Demokratiska arbetsformer ska styra verksamheten i skolan och undervisningen ska på detta 

sätt utveckla elevernas självständighet. Liksom tidigare läroplanen lägger Lpo 94 stor vikt vid 

själva slöjdprocessen, men processen har fått ett vidgat innehåll:  

...” eleverna skall under arbetets gång kunna reflektera över sina ställningstaganden, kunna 

ompröva sina beslut, och kunna analysera, beskriva och värdera arbetsprocessen och vad som 

påverkat resultatet”.22  

 

                                                
18  Skolöverstyrelsen, 1980, Läroplan för grundskolan Lgr 80, Stockholm, Utbildningsförlaget, s. 13  
19 Ibid. s. 129 
20 Hartman, 1995, s.36 
21 Skolverket, 1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo-94. 
Stockholm, CE Fritzes AB. s. 3ff 
22 Ibid. s. 13 
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Skolans innehåll och arbetssätt måste vara så utformat att den befrämjar elevens samhälls- och 

människosyn. Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med 

elevernas stigande ålder och mognad.23 

 

Vid sidan av regeringens och riksdagens läroplaner kom kursplan 2000. Kursplanen uttrycker 

de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. I kursplan 2000 kan man läsa vad alla 

elever skall lära sig. Men det är i samarbete utifrån lärares och elevers val samt diskussioner 

om vilka arbetsmetoder och stoff som ska användas.  

 

När den nya kursplanen för grundskolan 2000 kom, var det för att bemöta en allt intensivare 

kommunikation med en snabbt växande kunskapsmängd. De snabba samhällsförändringarna 

gör att skolan måste anpassa sig för att kunna förbereda eleverna för livet i ett samhälle med 

mer informationsteknologi och internationalisering. Revideringen av den gamla kursplanen 

har varit att göra styrdokumenten mer tydliga som uppdrag till skolan. I dokumenten framgår 

de nationella målen och det viktiga lokala friutrymmet.24 De nationella målen bestämmer 

utbildningens inriktning, vilka ämnen som skall finnas i skolan. Där bestäms också vilka mål 

som skall uppfyllas och strävas mot. Även vilka riktlinjer som skall gälla och vad alla elever 

minst skall kunna. På lokal nivå får lärare och elever tolka målen, bestämma vilket innehåll 

ämnet skall ha, hur man vill arbeta och hur undervisningen skall organiseras.25   

 

För slöjdens del innebär detta att slöjdprocessen beskrivs i kursplan 2000 som ämnets 

”medel” medan den i Lgr 80 blev en följd av verksamheten, dock utan att nämnas i 

kursplanen. I kursplanen 2000 beskrivs slöjdprocessen med elevens delaktighet och 

ansvarstagande som utmärkande för slöjdämnets karaktär och uppbyggnad. Eftersom 

läroplanen och kursplanen i dag är målstyrda ger de läraren själv möjligheten att själv 

bestämma hur undervisningen ska läggas upp så att eleverna når upp till de mål som finns i 

slöjden. Vilka metoder som skall användas avgör läraren tillsammans med eleverna. Redan 

från de första skolåren skall dessa mål utgöra grunden för undervisningens inriktning och 

fungera som underlag för planeringen. Utifrån egna erfarenheter och intressen förväntas 

eleven börja processen utifrån en idé.26 

 

                                                
23 Borg, 1995. s.67 
24 Skolverket, 2000, (b) Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier. Stockholm, CE Fritzes AB. s. 7 
25 Ibid. s. 9 
26 Skolverket, 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: Slöjd, s. 16  
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I slöjden kan eleverna prova sig fram till fantasifulla okonventionella lösningar och våga 

pröva på nya sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och 

begreppsbildning. Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, att kunna påverka och 

vara delaktig i processen från början, har stor betydelse för elevernas engagemang och 

allsidiga utveckling.27 

  

I planeringsfasen skall eleven göra val, resonera, arbeta kreativt, fatta och motivera beslut. 

 

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

hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse. Genom att välja material och metod 

för att genomföra ett arbete utvecklar eleverna sin förmåga att reflektera och tänka 

konstruktivt för att finna lösningar.28 

 

Under genomförandet ska initiativförmåga, problemlösning och behov av att ompröva beslut 

praktiseras. Parallellt ska kunskaper och förtrogenhet med olika material och metoder 

utvecklas. Genom att se arbetet växa fram utifrån egna ställningstaganden antas självtillit och 

lust öka. ”Ämnet ger också kunskaper om material och om hur verktyg, redskap och maskiner 

fungerar samt hur ritningar, mönster och instruktioner tolkas”.29 

 

Sista steget i processen är utvärdering. Här ges möjlighet att reflektera över samverkan mellan 

tanke, produkt och process. Enskilt och tillsammans med andra skall eleven beskriva 

påverkansfaktorer gjorda val och dra slutsatser. ”Härigenom utvecklas förmågan att bedöma, 

värdera och dra slutsatser av arbetsinsatsen”.30 

  

Slöjdämnets strävansmål: 

Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven  

- utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 

intressen,  

- utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa 

uppgifter, 

                                                
27 Skolverket 2000,(b) s. 92 
28 Ibid. s.92 
29 Ibid. s.92 
30 Ibid. s.93  
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- utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av 

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

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

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

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

- utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring 

estetiska, etiska och funktionella värden.31 

  

Skolans anpassning till nya krav 

 

Den Nationella utvärderingen av slöjd 2005 (NU-03)som är ett projekt som har till syfte att 

granska den svenska grundskolan för att förbättra skolan och anpassa den till nya krav. 

Rapporten vänder sig till lärare och blivande lärare för att ge insikt om slöjdämnets roll och 

möjligheter.32 För slöjden visar resultaten på att eleverna känner sig trygga, engagerade och 

att de har ett stort inflytande i slöjdämnet. Men om man tittar i den nationella utvärderingen 

av slöjd är slöjd det ämne i skolan som eleverna kan påverka innehåll och arbetssätt mest. 87 

% av eleverna upplever att de har inflytande över undervisningen, 77 % upplever att de inte är 

delaktiga i planeringen, 59 % tänker på sitt slöjdarbete mellan lektionerna, 94 % av eleverna 

har egna idéer till slöjdarbeten, samtliga lärare anser att elevernas engagemang ökar om de 

arbetar utifrån egna idéer.33 När det gäller måluppfyllelsen använder lärarna styrdokumenten 

för undervisningen, både lokala och nationella.34 

 

Den nationella utvärderingen av slöjden visar även på att slöjdämnets kvalitéer behöver lyftas 

fram och synliggöras för såväl lärare som föräldrar och för eleverna själva.35 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
31 Ibid. s. 91f 
32 Skolverket, 2005. s.7 
33 Ibid. s. 66 
34 Ibid. s. 70 
35 Ibid. s. 86  
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Vad är förståelseinriktad skola? 

 

 

För att få en inblick om hur man kan anpassa arbetet efter nuvarande läroplanen gjorde vi ett 

besök på Mariedals skola samt Vivsta skola i Timrå kommun. I Timrå kommun har man 

sedan två år tillbaka ett pågående utvecklingsarbete som går under namnet Förståelseinriktad 

skola. Hela skolan från förskola till vuxenutbildning genomsyras av detta. Vi har tittat 

närmare på vad skolchef Bengt Östman berättar om på Timrå kommuns hemsida. Så här 

beskriver han arbetet: 

Nu lämnar vi den traditionella skolan och går från yrkeskunskap till att utveckla 

kompetenser och förmågor. Utgångspunkten är att vi måste acceptera att kunskap inte är 

något definitivt, inget paket som kan levereras från person till person. Det här innebär att vi 

bör ge eleverna tid att studera ämnesområden från olika perspektiv. Det är elevernas 

förmåga att försöka hämta ämnesstoff som skall utvecklas och inte som tidigare fokusera 

på innehållet.36  

 

Vi gjorde ett besök hos utvecklingsledaren för förskola och skola i Timrå kommun. Hon 

berättar för oss hur hon uppfattar arbetet med förståelseinriktad skola. 

Det hela började med att samrådsgruppen ville få en likvärdig bedömning mellan skolorna 

i Timrå kommun. Därför började de arbeta med läroplanen. Det är ett arbete en process vi 

går igenom och vi har inga färdiga svar. Inriktningen förändras under tiden. 

Projektbeskrivning från skolledningen finns inte, den går i alla fall inte hela vägen fram. 

Arbetet ska fortsätta med att man arbetar mer över gränserna men skolornas personal har 

mycket svårare att samarbeta än förskolans personal. Hur gör vi för att få likvärdig 

bedömning i praktiken så att de inte bara blir prat och pappersteori. Jag hoppades få hjälp 

från skolledningen. 37 

 

Vad karakteriserar flexibelt lärande? 

 

Vi pratade med en slöjdlärare för att få höra lite mer om hur hennes arbetssätt påverkade 

slöjdarbetet. Hon har tagit fasta på det flexibla lärandet och att det är eleverna som är 

motorerna i arbetet. Eleverna utgår alltid från sina egna val och vi lärare är där som 

handledare, vägvisare och rådgivare.  
                                                
36 Timrå kommun.(2007. Maj.26)Förståelseinriktad skola. http://www.timra.se 
37 Personlig kommunikation med en utvecklingsledare.( 15 april, 2007) 
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Hon refererar till boken Problembaserat lärande där Helene Hård af Segerstad betonar vikten 

för eleverna att få möjlighet att skapa sin egen lärprocess. För slöjden innebär detta arbete att 

slöjdprocessen blir ett naturligt arbetssätt.     

Hur formen för flexibelt lärande ska utformas är beroende av vissa faktorer enligt 

slöjdläraren.     

– Hur många elever det är i klassen. 

– arbetsområdets tema. 

– hur lärarens respons och vägledning ska ske 

– hur eleven och läraren planerar för hur arbetet ska redovisas 

 

Grunden för flexibelt lärande och slöjdprocessen påminner om varandra. Båda kan ses som 

försök att anpassa skolan efter eleverna och inte tvärt om. Eleven sätts i centrum för lärandet 

och den samme tränas i att ta ansvar för sitt lärande, är delaktig och har inflytande över sitt 

lärande genom att göras medveten om det. Detta arbetssätt börjar redan på förskolenivå i 

Timrå kommun.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Slöjdlärare, Timrå kommun, (personlig kommunikation 15 april 2007) 
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Metod 

Val av metod 

För att få underlag till vår undersökning valde vi att göra en enkätundersökning i år 5. Vi 

valde en enkätundersökning med öppna svar för att elever och lärare lättare skulle kunna 

svara med egna ord och kunna beskriva sitt arbetssätt som processinriktat eller 

produktionsinriktat.  

Anledningen till att vi valde att dela ut enkäterna i år 5 var att de hade varit i kontakt med 

slöjdämnet under fem terminer. 

  

Presentation av elever och skolor 

Skolorna vi har vänt oss till representerar både glesbygd och tätort. Vi ville undersöka om 

svaren skiljer sig beroende på var skolorna är placerade.   

Glesbygds skolorna 1, 2 och 3, ligger i utkanten av Timrå kommun och drivs i kommunal 

regi. Elevantalet är mellan 70 till 100 elever på varje skola. Eleverna har haft slöjd från år tre 

till fem och har bytt slöjdart efter varje termin.   

Tätortskolorna 4 och 5 ligger centralt i Sundsvall och är kommunala skolor. Elevantalet är 

mellan 300 till 350 elever på varje skola och dessa elever har haft slöjd från år 3 – 5. De har 

haft samma lärare under sin slöjdundervisning, men bytt slöjdart efter varje termin. 

 

  

Enkäter 

Vi har delat ut enkäterna (se bilaga 2) till ett hundra elever i år 5 och tio slöjdlärare på olika 

skolor som har slöjdundervisning i år 5 i Västernorrlands län. Vi besökte skolorna och delade 

ut enkäterna till både lärare och elever. Innan eleverna fick sina enkäter gick vi igenom 

frågeställningarna och berättade att de fick besvaras anonymt. Lärarnas enkäter har vi både 

skickat och delat ut personligen. Även lärarnas enkäter (se bilaga 3) besvarades anonymt men 

de fick nämna sitt examinationsår och vilken slöjdart de arbetar med. Av etthundra utdelade 

enkäter fick vi svar från sjuttiofyra elever, och av tio utdelade lärarenkäter fick vi svar på sex 

stycken. 

 

Vi har valt att fokusera på frågorna två, tre, fyra, fem, sex, sju, nio, tio a och b eftersom dessa 

ger svar på vår frågeställning i syftet med arbetet. De övriga frågorna gav inte svar på vårt 

syfte med arbetet, vilket vi upptäckte under arbetets gång. 
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Resultat och analys 

 

Elevenkäter  

I detta avsnitt tänker vi redovisa elevernas och lärarnas svar på vår enkätundersökning. Vi 

presenterar varje fråga för sig och delar upp lärarnas och elevernas svar utifrån glesbygds/ 

tätortsskolor. 

 

Känner sig eleverna delaktiga i en slöjdprocess där de får komma med egna 

idéer? 

De flesta eleverna tycker sig vara delaktiga i en slöjdprocess. De tycker att de kan påverka 

undervisningen och att de kan ta ett eget ansvar för sin planering. De tycker att de får stöd av 

sin lärare när de kommer med egna idéer och har egna problemlösningar.   

 

 

Här följer några elevsvar. 

 Skola, glesbygd:   

”Jag kommer på egna idéer ” 

 

”Ibland tittar jag i pärmar” 

 

”Man får göra i princip vad man vill” 

  

Skola, tätort: 

”Ja, men på textilslöjden får man göra vad man vill” 

 

”I träslöjden får vi komma med egna idéer men i textilslöjden följer vi ett tema t.ex. stickning 

eller virkning” 

 

”Ibland, men oftast vill jag inte komma med några idéer, för då har jag inga”. 

 

Det egna ansvaret gör att det stärker elevernas självförtroende. Eleverna behöver enligt 

strävansmålen för slöjd ”bygga upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda 
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” och utveckla kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 

intressen. 39Läraren bör alltså vara lyhörd för elevernas egna idéer och stödja dem under deras 

planering.   

 

Hur får de sina idéer, gör de någon planering och löser de några problem? 

På fråga tre svarade åtta elever att de skissar och planerar sina egna idéer. Elva elever letar 

efter sina idéer i böcker och pärmar och när de ser bilder så kan dessa också inspirera till egna 

tolkningar. 43 elever funderar och tänker och om det har något fritidsintresse så kan idéerna 

komma från det. Tre elever blir inspirerade av presenter de ger bort till kompisar . 

 

Här följer några av elevernas svar. 

Skola glesbygd: 

”Jag tänker med min hjärna så klart” 

 

”Jag får idéer från min familj” 

 

”Ja det är ju olika jag kan ju kolla i någon bok” 

 

Skola tätort: 

”Min pappa eller någon i familjen eller släkten behöver något men ibland så gör jag 

presenter eller paket” 

 

”Jag sätter mig och kollar i pärmar och då kan jag göra om sakerna till en egen idé” 

 

I kursplanen för slöjd 2000 skall man sträva efter att utveckla förmåga att självständigt 

planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa uppgiften.40 I Nationella utvärderingen -03 

står det ”Planeringen sker i första hand för att lärare och elever ska kunna diskutera kring det 

tänkta arbetet. Planeringen frångås eller ändras ofta beroende på svårigheter eller 

omvärderingar under arbetets gång.”41 Här ser man vad viktigt det är att man som lärare inte 

rycker in för tidigt och hjälper eleverna till rätta, det är viktigt att låta eleverna prova och 

kanske ”misslyckas” det är så man går vidare.   

                                                
39 Skolverket, 2000. (b) s. 91 
40 Ibid. s. 91 
41 Skolverket 2005, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Slöjd. Stockholm, Fritzes, s. 64 
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När du värderar ditt arbete sker det skriftligt, eller har du möjlighet att redovisa 

och berätta om ditt arbete. 

57 elever svarar att de redovisar sina arbeten skriftligt. Tre gör ingenting och två redovisar 

muntligt. En tycker att det skulle vara kul att redovisa muntligt och en annan elev föreslår att 

man kan visa sakerna på intern tv i skolans korridorer. 

 

Skola, glesbygd: 

”På syslöjden skriver vi om arbetet men på trä så redovisar vi inte” 

 

”Jag vill att vi ska visa sakerna på intern tv” 

 

Skola, tätort: 

”Det sker skriftligt” 

 

”Jag vet inte, nåt nytt för mig i så fall” 

 

”Jag skriver i ett häfte när jag gjort något klart” 

 

 När eleverna får redovisa sina arbeten och när det känns som en viktig del i slöjdarbetet 

stärker det ämnets betydelse för det egna lärandet. I kursplanen 2000 kan man läsa att 

värderingen av slöjdarbetet ska ingå som en viktig del i slöjdprocessen. Eleverna ska kunna 

beskriva vad som inspirerat deras arbete samt hur olika val har påverkat resultatet. 

”Härigenom utvecklas förmågan att bedöma, värdera och dra slutsatser av arbetsinsatsen”42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Skolverket, 2000.(b) s. 93 
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Det färdiga slöjdföremålet är oftast det viktigaste för dig som elev, det är 

resultatet av eget engagemang, tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper. Vi 

undrar om du har något förslag på hur ni elever kan ställa ut era slöjdföremål för 

att visa andra människor vad ni fått lära er i processarbetet i slöjden? 

Många elever utrycker i undersökningen att de gärna vill visa sina slöjdföremål för sina 

klasskamrater men det vanligaste sättet att redovisa är att de får göra en skriftlig utvärdering 

och sedan diskutera denna med läraren. Föremålet får eleven sedan ta hem utan att muntligt 

berätta och reflektera över sitt processarbete för sina kamrater.  

Nedan följer några citat 

 

Skola, glesbygd: 

”Man kan ställa dem på en hylla då visar man andra” 

 

”Man kan ställa ut dem på skolan” 

 

”Jag skulle gärna ha gjort det” 

 

Skola, tätort: 

”På Blocket” 

 

”Hemma, museum mm” 

 

”Man kan kanske ställa ut i något skåp på skolan, som alla ser” 

 

Det är inte något självklart för eleverna i undersökningen att få visa upp sina arbeten. När vi 

läser i styrdokumenten kan vi inte se på något som visar att utställning av slöjdarbeten ska 

vara en del av processen. Det kan vara betydande och en viktig del där andra elever kan hämta 

inspiration och att slöjden får ett större värde. Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna 

val som vi anser att eleverna skall förmedla till sina klasskamrater. Det ger självkänsla och 

utvecklar elevernas bedömningsförmåga genom att de får utrycka sina arbetsinsatser i ord 

muntligt samt visa sitt arbete för klasskamrater. 
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NU-03 ”Utvärderingen har visat att slöjdämnet har en stor potential, flera kunskapskvalitéer 

finns och utnyttjas, men andra är outtalade och därmed outnyttjade”.43 De outnyttjade sidorna 

kan vara att presentera slöjden mer för andra i skolan och ute i samhället. Slöjden har många 

möjligheter att stärka sin position. 

 

Ingår slöjden i tematiskt arbete (t.ex. med svenska, historia osv.)  

Beskriv hur det går till. 

 53 elever har svarat nej. Sju elever kan se ett visst samarbete och en elev tyckte det var en 

”konstig fråga”, två elever svarade avstod från att svara. 

 

Skola, glesbygd: 

”Ja, det gör vi med historia och svenska” 

 

”Nej, det gör vi inte” 

 

”Matte, för då gör man figurer och mäter” 

 

Skola, tätort: 

”svenska, historia och engelska” 

 

”Konstig fråga” 

 

Vår undersökning visar på att tre fjärdedelar av eleverna inte har något samarbete med andra 

ämnen i skolan. Temaarbete har inte beskrivits av någon elev. Några elever berättar att 

matematik är ett ämne som används i slöjden:” När man ska mäta och klippa så man vet hur 

mycket man ska göra”. I kursplanen 2000 står beskrivet att man i slöjdämnet tränar olika 

begrepp som utvecklas och att matematiska uträkningar ingår i slöjdarbetet. Även ämnena 

svenska och historia tränas när eleverna läser beskrivningar och tar del av lokala traditioner.44 

Ovan nämnda undersökningsresultat visar troligtvis att lärare är för otydliga med vad som 

tränas i slöjden. Med ett tematiskt arbetssätt över ämnesgränserna kan eleverna känna 

                                                
43 Skolverket, 2005. s.10 
44 Skolverket 2000.(b) s. 93 
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helheten i lärandet. I NU-2003 kan man läsa om att orsaken till detta kan vara att det ”Saknas 

insikt hos olika lärarkategorier om vad de olika skolämnena syftar till”45 

 

Får du den hjälp du behöver i slöjden? 

Övervägande delen av eleverna som svarade på enkäten upplevde att de fick den hjälp de 

behövde. Fem elever tyckte att de fick vänta alldeles för länge för att det var många som 

behövde hjälp samtidigt. Nedan följer några citat: 

Skola, glesbygd: 

 

”Ja läraren hjälper ganska mycket” 

 

”Ja då de hinner alltid med” 

 

”Bara ibland” 

 

Skola, tätort: 

”Ja ofta” 

 

”Ofta vill man ha hjälp samtidigt, så man får vänta länge” 

 

Vår undersökning visar att eleverna får den hjälp de tycks behöva utan att vänta allt för länge. 

Då kan man undra om lärarna låter eleverna först tänka och klura på egna lösningar på 

problem som dyker upp. I NU -03 visar undersökningen på att lärarna lägger stor vikt vid att 

eleverna försöker lösa uppkomna problem själva. Eleverna bör vänta innan de ber om hjälp.46 

Som lärare behöver man uppmuntra eleverna att ta varandra till hjälp och inte undvika 

uppkomna problem genom att lösa dem åt eleverna, anser vi. 

 

 

 

 

 

                                                
45 Skolverket 2005.s. 63 
46 Ibid. s. 56 
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Vilka tekniker har du fått prova på i slöjden . 

Finns det någon teknik du vill arbeta mer med? 

I strävansmålen för kursplan 2000 läggs stor vikt vid att eleverna skall träna olika 

arbetsmetoder samt kunna arbeta med olika material. I vår enkätundersökning svarade 23 

elever att de ville sy mer på symaskinen. Sju elever beskrev en önskan om att de ville arbeta 

mer med virkning. En elev hade aldrig fått prova på att jobba med tygtryck. Två elever skulle 

helst vilja prova på olika metoder i trä- och metallslöjden. 

 

Skola glesbygd: 

”borrning, sågning, hamra, symaskin, virka och sticka” 

 

”Sy för hand” 

 

”Sticka, tova, väva” 

 

Skola tätort: 

”Symaskin, nål, tråd och lite annat” 

 

”Applikationer, trycka med färg” 

 

 Många elever hade synpunkter om vilken teknik de ville arbeta mer med, men det framgick 

inte av svaren om läraren var ett hinder i val av teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Lärarenkäter 

Enkäterna delades ut till 10 lärare på 5 skolor. 3 skolor är belägna i glesbygd i Timrå kommun 

och två skolor ligger i centrala Sundsvall. Enkäterna delades ut till lärare i de båda 

slöjdarterna och svaren behandlades anonymt. Frågorna var ställda med öppna svar. 

Vid tolkningen av svaren har vi ej gått in på att jämföra de olika slöjdarternas svar. 

 

Hur har din yrkesroll utvecklats under de åren du arbetat som lärare? 

Lärarna i vår enkätundersökning upplever att yrkesrollen och arbetssituationen har blivit 

stressigare. Rollen att vara den pedagogiska ledaren har övergått till en mer uppfostrande 

lärarroll. De beskriver också en förändring som att eleverna arbetar utifrån en process där de 

söker egna lösningar för att förstå sitt lärande. 

 

Skol, glesbygd:  

”Från att ha varit produktionsinriktat till att bli process- och förståelseinriktat” 

 

”Mer lektioner, mindre tid att sköta om material och salar” 

 

Skola, tätort:  

”Förr kände många barn till olika tekniker och hade fått en försmak hemifrån när det gällde 

slöjdarbeten” 

 

”Man har fått en mer undanskymd lärarframtoning” 

 

”Eleverna har svårt med fokus och uthållighet” 

 

Enligt Lgr 80 var slöjdens mål att eleverna skall få goda kunskaper i slöjdämnet. Ser man på 

dagens elever så kan man tolka lärarnas svar så att en förändring har skett. Nu mer är det få 

elever som får förkunskaper i olika slöjdtekniker i hemmet. 

Kajsa Borg beskriver i sin bok Slöjdämnet intryck – uttryck - avtryck att slöjdämnet är under 

förändring i takt med att eleverna förändras och att samhället ställer nya krav på skolan.47   

 

 

                                                
47 Kajsa Borg, 1995, s. 147  
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Hur kan detta härledas till samhällsutvecklingen? 

Eleverna har inte samma behov som förr att sy sina kläder för att spara pengar anser lärarna. 

En av lärarnas svar var att: ”Behovet av och intresset för egentillverkade slöjdprodukter 

skiftar med konjunkturer och olika trender”. Det är billigare att köpa nya på lågpriskedjorna. 

Många ungdomar lever i slit och släng kulturen. Slöjd har ingen naturlig plats i dagens utbud 

av varor. Personliga problem hos eleverna som skilsmässor och trassliga hemförhållanden har 

gjort att fokus inte ligger enbart på undervisningen då de är i skolan. Eftersom eleverna inte 

får lära sig praktiskt arbete hemma på samma sätt som förr så bär lärarna ett stort ansvar att 

lära dem det. 

 

Skola, glesbygd: 

”Behoven att sy kläder finns inte längre” 

 

”Dyra tyger billig, färdigsydda kläder” 

 

”Vi satsar mer på design och formgivning” 

 

 

Skola, tätort: 

”Frångått de traditionella hushållssysslorna” 

 

”Trasiga familjer, barn saknar tillit till vuxna” 

 

”Sämre respekt för vuxna och varandra” 

 

Vår uppfattning är den att det har blivit ett stressigare samhälle där eleverna har svårt att 

behålla fokus på sina arbeten. Delvis kan det bero på det stora TV- och datautbudet, där något 

skall hända hela tiden. Många elever har det trassligt hemma med ensamstående föräldrar. 

Den naturliga kontakten med hantverksarbete i vardagen har försvunnit och det finns allt 

mindre tid för hantverksarbete i hemmen när de flesta vuxna människorna arbetar heltid. 
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Under 1980 – talet blev det ett skifte från att slöjden var ett vuxenstyrt slöjdande till att 

framhålla elevernas kreativa skapande efter deras förmåga.48 Som en fortsättning på denna 

utveckling har lärarna i vår enkätundersökning beskrivit att nu på 2000-talet har all 

slöjdundervisning övergått till ett mer forskande och undersökande arbetssätt. 

 

Beskriv arbetet med dagens elever för att nå målen. 

Enkätsvaren visar på att lärarna arbetar efter slöjdprocessens olika delar. Där eleven får tänka 

mer självständigt och utvärdering av arbetsinsatsen ses som en reflektion i sitt eget lärande. 

Endast en lärare i vår undersökning visade på vikten av att presentera målen i slöjd för sina 

elever. 

 

Skola, glesbygd: 

”Försöker få dem att tänka efter hur de kan göra för att nå resultat” 

 

”Möta varje barn” 

 

”Försöka ta tillvara på deras intressen” 

 

Skola, tätort: 

”Viktigt att utvärdera arbetsinsatsen” 

 

”Presentation av målen” 

 

”Betona att den färdiga produkten är en bonus och att det är vägen dit som är viktig” 

 

 

Beskriv utvecklingen från produktinriktat arbetssätt mot dagens processinriktade 

arbetssätt? 

På fråga sex har två lärare svarat att de har svårt att förklara och sälja in processen till 

eleverna. Tre lärare har inte arbetat på något annat sätt än processinriktat. En lärare tycker att 

eleverna har blivit mer kreativa och att de har en bra bas att stå på. 

 

                                                
48 Kajsa Borg, 1995. s. 140 



25 
 

Skola, glesbygd: 

”Jag skulle inte kunna tänka mig något annat” 

 

”Har bara arbetat processinriktat” 

 

”Vet ej har inte tänkt i dessa banor” 

 

Skolat, tätort: 

”Det är svårare att motivera eleverna till varför det är bra att göra produkter till eget bruk” 

 

”Det är svårt att sälja in slöjdprocessen när eleverna är mer produktinriktade” 

 

Vår tolkning av enkätsvaren är den att slöjdundervisningens mening var den att eleverna 

skulle kunna sticka vantar och sockor, sy och laga babykläder. Dessa kunskaper var viktiga 

för att kunna klara en familj. Nu är det själva processtänkandet som utvecklar eleverna. Nu för 

tiden gör man mindre avancerade arbeten, beskrev fyra lärare i enkätundersökningen. De 

tycker också att minskade förkunskaper, som t ex i att klippa i tyg tar en allt för stor plats i 

undervisningen. Dessa kunskaper hade eleverna redan i bagaget för tjugosex år sedan. 

 

Har ditt arbetssätt med att lära eleverna speciella grundkunskaper förändrats 

med åren?  

I vår undersökning framkom det att lärarna tycker att eleverna är svårare att motivera nu och 

att varje moment tar längre tid. De flesta lärare upplever att grundteknikerna också tar mer tid 

att lära ut eftersom självklara moment för oss lärare inte är förankrade kunskapsmässigt hos 

eleverna.  Två lärare upplever den nya rollen som inspiratör som en ny arbetsmetod. 

De anpassar och introducerar teknikerna efter eleverna individuella intressen. De beskriver att 

det kan vara inspirerande att använda nya material tillsammans med gamla tekniker.  

 

Skola, glesbygd: 

”Jag gör saker individuellt” 

 

”Jag kollar upp att de verkligen har förstått vad jag säger och visar” 
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”Vi måste tänka mycket mer på sådant som är självklart”  

 

Skola, tätort: 

”Jag försöker att göra de äldre teknikerna roligare” 

 

”Det finns ett mode i tekniker, nu är den gamla tekniken gaffelvirkning på tapeten igen.” 

 

I kursplanen 2000 kan man läsa att ämnet skall lägga en grund för nytänkande och 

nyskapande.49 I kursplanen 2000 beskrivs det inte vilka metoder som skall användas. Det 

bestämmer läraren tillsammans med eleverna.50 

 

 

 

Om det har förändrats vilka följder kan du se av detta? 

Tre lärare känner stress över att inte hinna lära ut så många nya tekniker man vill. Två tycker 

att det individuella arbetet gör att man kommer längre än att bara träna grundtekniker. En 

lärare tycker att intresset för stickning, knyppling och krokning har minskat. 

 

Skolor, glesbygd: 

”Mer individualiserat, att eleverna får känna att de verkligen kan ett område” 

 

”För lite tid till slöjdämnet” 

 

Skolor, tätort: 

”Mindre tid till handsömnad och garntekniker” 

 

”Minskat intresse för äldre tekniker” 

 

En del lärare tycker att de ska hinna med att lära ut så många tekniker som möjligt, medan 

några ser lärandet mer individualiserat. De tycker att det är bra om eleverna fördjupar sig i ett 

                                                
49 Skolverket, 2000, (b) s.91 
50 Skolverket, 2000, (a)Grundskolan: kommentarer till kursplaner och betygskriterier. Stockholm, CE Fritzes 
AB. s. 43 



27 
 

område som väckt deras intresse. Men andra lärare anser att om man arbetar på detta sätt där 

eleverna får fördjupa sig i ett område, går eleverna miste om att lära sig många tekniker. 

I kursplan 2000 beskrivs det i bedömningsdelen att eleverna skall ta sig an nya utmaningar 

eller mer avancerade arbeten.51 

 

Hur arbetar du för att få eleverna mer aktiva under lektionerna? 

På fråga elva svarade fem lärare att eleverna själva får välja vad de vill arbeta med. En lärare 

vill bestämma vilken teknik de skall arbeta med. Hon känner sig otillräcklig om alla arbetar 

med olika arbeten på grund av att det är mer elever i klassen nu och det går lättare att hjälpa 

alla om de håller på med liknande arbeten. 

 

Skolor, glesbygd: 

”Samtal, diskussion” 

 

”Eleverna får välja vad de vill göra” 

 

 

Skolor, tätort: 

”Eleverna har stor frihet till att utforma sina slöjdarbeten” 

 

”Jag vill inte släppa det helt fritt för jag vill att eleverna skall få prova på många olika textila 

tekniker” 

 

Med den här frågan trodde vi att vi skulle få mer spridning på svaren. Men det visar sig att 

största delen av lärarna är förtrogna med att eleverna skall arbeta med slöjdprocessen. 

När Lgr 80 kom förändrades målstyrningen så att eleverna skulle bli mer aktiva och 

kunskapsbyggande, därför skulle skolarbetet ge möjlighet till ett varierande arbetssätt. En 

undersökande arbetsmetodik eftersträvades.52 

 

I den nya kursplanen 2000 finns inga beskrivningar för hur lärare skall gå till väga för att 

uppnå målen. 

 
                                                
51 Ibid, 2000. (b) s. 94 
52 Hensvold, Inger, 2006, Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan, Stockholm, Liber .s. 26 
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Hinner du hjälpa alla elever? 

Flera av lärarna upplever stress. De har lagt upp olika strategier för att låta eleverna lösa 

uppkomna problem själva innan läraren hjälper till. 

 

Skolor, glesbygd: 

”Inte så mycket som jag skulle vilja och inte så mycket som eleverna vill” 

 

”Eleverna kan gå nöjda från salen p.g.a. att det är så få elever” 

 

Skolor, tätort: 

”Jag försöker jobba och introducera tre före mig” d.v.s. eleverna skall försöka lösa 

problemet själv, leta i litteraturen och fråga kamrater innan de ber om hjälp.  

 

”Stressiga elever man får bromsa upp farten” 

 

Ämnet skall ge eleverna möjlighet till hög grad av självständighet och det ligger en naturlig 

progression i att experimentera, lösa problem och göra medvetna val.53 Men lärarna känner 

sig ändå otillräckliga för att de inte hinner stödja eleverna i det enskilda arbetet. Men lärarna 

ser detta också som en möjlighet för eleverna, genom att de får mer tid att försöka lösa 

uppkomna problem själva.  

 

Hur tycker du att klassrumssituationen är i dag? 

Vi fick många olika synpunkter på denna fråga i vår enkätundersökning men något som alla 

hade gemensamt var att klasserna inte skulle vara för stora. En lärare tyckte att många elever 

hade svårt att förstå att material kostar pengar och det gör att det går åt mycket material i 

onödan. 

Skolor, glesbygd: 

”Önskar bara mer tid att fylla på idéer och skötsel av salarna” 

 

”För liten budget”  

 

 

                                                
53 Skolverket 2000,(b) s. 92 
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Skolor, tätort: 

”För stora klasser, stressigt hög ljudnivå” 

 

”Ingen respekt för vuxna, kamrater och ett ovårdat språk” 

 

”Mycket bra, sällan några ”tappade sugar” 

 

Lärarna upplever att de fått mer undervisningstid och mindre tid till att sköta om material och 

salar. Det är svårare att motivera stressade elever nu. De vill att allt skall gå så fort.  Man kan 

se en tydlig tendens av att eleverna påverkas av slit och släng och det snabba informations 

flödet. Eleverna är mer öppna och frigjorda och ifrågasätter på ett annat sätt än tidigare.  

  

Sammanfattning av enkätresultat. 

Här har var vi gjort en sammanställning och försökt jämföra enkäterna utifrån elevers och 

lärares svar. Har de samma tankar om slöjden? 

 

Eleverna upplever att de har större frihet att komma med egna idéer. Sina idéer till arbeten 

fick eleverna från samma håll oavsett från vilken placering skolan hade. Det var från familjen, 

egna intressen och idépärmar som eleverna främst hämtade sin inspiration från. Det var inte 

många elever som fick möjlighet att visa sina arbeten eller redovisa muntligt för sina 

kamrater, men 57 elever skrev att de fick redovisa skriftligt. 

 

När eleverna hade förslag på olika utställningstekniker så föreslog glesbygdselever att 

utställningarna skulle ske på skolan eller på någon hylla på biblioteket medan man på tätorts 

skolor ville marknadsföra alstren på Blocket och museum.  

 

Samarbetet med andra ämnen var litet på både glesbygds- och tätortsskolorna, men sju elever 

kunde se att slöjdämnet innehöll både svenska, matematik, engelska och historia. 

När eleverna skulle beskriva hur samarbetet med andra ämnen går till så beskriver de att 

matematik ingår i slöjden när man mäter. Eleverna beskriver att svenskan tränas när man gör 

planeringar, läser beskrivningar samt gör utvärderingar. 
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Frågan om hur lärarna hinner hjälpa eleverna med uppkomna problem i arbetet besvarades 

enhälligt från glesbygd och tätort att de får den hjälp de behöver. Men lärarna tycker 

annorlunda. Det är stressigt, de hinner inte hjälpa eleverna med olika problem som dyker upp. 

Några har utvecklat strategier för detta som leder till att eleverna skall försöka hjälpa varandra 

och att tänka efter innan de frågar om hjälp. Det har dessutom blivit fler elever i klasserna 

som gör att läraren får en stressigare arbetssituation. Eleverna är mer aktiva och ifrågasättande 

nu, vilket är positivt, men stressande. 

 

På frågan om vilka tekniker eleverna har fått prova på i slöjden har eleverna i både glesbygds 

- och tätortsskolor svarat att de fått prova på många olika tekniker. Däremot tycker lärarna att 

de vill hinna med att lära ut fler tekniker, men grundteknikerna tar längre tid i dagens skola, 

eftersom kunskaperna som att klippa i tyg och göra en knut på tråden inte alltid är något 

självklart som man har tränat på hemma. Detta kunde eleverna för femton år sedan, redan 

innan de kom till skolslöjden, det är inte naturligt att slöjda i hemmet längre.  

I dagens slöjdsalar tränas det på många olika tekniker samtidigt, detta upplevs som en 

stressfaktor bland samtliga lärare vi erhållit svar av i vår undersökning.  

 

I både glesbygd och tätortsskolor upplever lärarna att de fått fler klasser att undervisa i. Detta 

har resulterat i att planeringstiden har blivit mindre. 

Samhällsutvecklingen visar på att dagens elever inte har något behov av att sy egna kläder. 

Lärarna har fått tillbaka en mer uppfostrande roll gentemot eleverna, som gör att sociala 

färdigheter som att uppföra sig och hålla ordning tar tid av undervisningen. Samhället är mer 

stressigt, vilket avspeglas på eleverna i skolan. Data och TV tar en allt större tid av elevernas 

fritid. Planering och utvärdering är delar i arbetet som tas från slöjdandet. Skrivandet får 

eleverna att uppmärksamma sitt lärande, men lärarna upplever irritation från eleverna, när tid 

tas av hantverksarbetet. 

 

När lärarna beskriver arbetet med dagens elever för att nå målen i slöjd och hur de ser på 

arbetet från produktionsinriktat arbetssätt till ett mer processinriktat arbetssätt, kan man se att 

de flesta lärare arbetar efter slöjdprocessen. Här har lärarna i glesbygdsskolorna bara arbetat 

processinriktat medan de på tätortsskolorna beskrev sitt arbete på två olika sätt. Några lärare 

ville inte göra produkter, medan andra hade svårt att ta till sig slöjdprocessen. Så det märks 

tydligt hur de olika arbetssätten påverkar eleverna, de är mer aktiva och intresserade. När 

eleverna har mer inflytande över sin planering så uppnår man ett mer elevaktivt arbetssätt. 
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Av resultatet av enkäterna kunde vi inte se någon större skillnad på undervisningen i tätort 

och glesbyggd. Förutom det att man hade gemensamma genomgångar av vald teknik i 

tätortsskolorna medan eleverna i glesbygdsskolorna fick arbeta mer individualiserat. När det 

gäller planering har man uppnått ett mer elevaktivt arbetssätt i både glesbygds och 

tätortsskolorna.  Både i glesbygds- och tätortsskolor arbetade man efter slöjdprocessen.   
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Diskussion 

I denna del kommer vi att reda ut huruvida vi fått svar på de frågor vi ställt i vår inledning. Vi 

har använt oss av tidigare läroplaner för att se om någon förändring ägt rum under tiden då 

planeringen av slöjdarbeten endast sköttes av läraren till dagens slöjdundervisning där elever 

förväntas ta ett stort ansvar över sitt eget lärande. Här kommer våra frågor i den ordning vi 

har ställt dem i syftet (s. 3 ). 

 

Hur har slöjden förändrats under perioden år 1980 till år 2006? 

 

Har det skett någon förändring i den svenska skolslöjden under de senaste sexton åren? 

Skolans innehåll och arbetssätt ska nu vara utformat så att det främjar elevens samhälls- och 

människosyn d.v.s. vi litar på att eleverna kan ta ett större ansvar för arbetet i slöjden. Enligt 

vår enkätundersökning kan lärarna se att skolan har fått en större skyldighet att ge eleverna 

större inflytande i undervisningen och eleverna ska också kunna se sitt eget lärande i arbetet. 

Detta gör att eleverna måste arbeta mer självständigt, ta flera egna initiativ och göra 

personliga ställningstaganden.  

 

Enligt Lpo 94 ska elever ta ett allt större ansvar för det egna lärandet, det innefattar ansvar, 

planering och inflytande i undervisningen. Från att vara en lärarstyrd undervisning har slöjd 

utvecklats till att eleverna själva skall lära sig att komma med egna idéer - planera, genomföra 

och utvärdera sina arbeten, i den så kallade slöjdprocessen. Genom att förena teori och praktik 

blir det en förståelseinriktad kunskap.54 

 

För att få svar på denna fråga började vi titta bakåt i tiden på slöjdens historia och äldre 

läroplaner. Vi har studerat närmare i Lgr 80 och kursplanen 2000 för att se om det skett någon 

förändring under dessa läroplaner. Under en lång period från 1919-1980 var en av slöjdens 

inriktningar att knyta an till hemslöjdstraditioner. Från 1962-1980 skulle slöjden stimulera till 

skaparlust och eleverna fick lära sig de ekonomiska värdena när det gällde material. Från 

1969 – 1980 började miljöfrågor diskuteras och fritidsintressen var något som skulle stimulera 

elevernas val i slöjden.55  

                                                
54 Skolverket, 1994, s. 12ff 
55 Hartman, 1984, s. 100 
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Lgr 80 beskrev internationell solidaritet och rättvisa som viktig,56 men i 90- talets läroplaner 

framtonar en mer individinriktad värdering. Under 1990 – talet präglades hela den offentliga 

sektorn av att det var ont om pengar och skolorna kämpade med stora sparbeting.57 

Lärarrollen förändrades från att enbart ha haft den undervisande uppgiften till att nu också 

fokusera på elevernas eget lärande. Det blev också en förändring i lärarnas arbetstidsavtal. 

Genom arbetsförlagd tjänstetid skulle lärarna förbereda lektioner, administrera och göra 

rättningsarbeten i skolan. Att tillbringa mer tid i skolan skulle också stärka lärarnas 

samarbete.58 

 

Den stora skillnaden med 90 – talets läroplaner är att ansvaret ligger på de lokala politikerna. 

Skolledare och lärare har större utrymme att själva göra tolkningar av läroplanen.59  

I Lgr 80 kan vi se att eleverna har getts ökat ansvar och fått ett mer inflytande. Genom ett 

undersökande arbetssätt skall eleverna ta egna initiativ pröva och upptäcka redskap. Det skall 

ske i samverkan mellan skolämnena.60 I och med att Lpo 94 kom ökade elevernas delaktighet 

i planeringen. Fortfarande läggs en stor vikt vid själva slöjdprocessen, men den har fått ett 

vidgat innehåll. Eleverna ska kunna reflektera över sitt eget lärande.61 

 

Med kursplan 2000 har elevernas ansvar ökat ännu mer genom ett processinriktat arbetssätt, 

där eleverna arbetar i dialog med läraren och där eleverna står för idéer, planering, val, 

genomförande och utvärdering.62 

 

     Hur ser lärarna på denna utveckling? 

 

I vår enkätundersökning beskriver lärarna att de ser mer oro hos eleverna med många trasiga 

hemförhållanden och ofokuserade elever. Det förväntas att skolan och lärarna skall lösa alla 

problem som uppstår. Vi tolkar det som en följd av 90 – talets sparbeting på skolan och hela 

samhället. Ensamstående föräldrar fick det tuffare ekonomiskt och det visade sig i elevernas 

oro och ängslan. En följd av elevernas stressande vardag kan ses i slöjden som att det egna 

                                                
56 Hartman Sven, 2005, Det pedagogiska kulturarvet, Stockholm, Natur och Kultur, s. 68 
57 Ibid. s. 70 
58 Ibid. s. 73 
59 Ibid. s. 74 
60 Skolöverstyrelsen, 1980. s. 129 
61 Borg, 1995. s. 67 
62 Skolverket, 2000. (a) s. 42 
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arbetet tycks ta alldeles för lång tid och eleverna ropar ofta på hjälp utan att själv försöka lösa 

olika uppgifter. De kan ibland uppfattas som att de är för bekväma av sig. Vi ser att samhället 

behöver själv gående arbetare som tänker själv, tar egna initiativ och löser problem.  

 

Genom att barnens grundkunskaper har försämrats i slöjden tar det nu mer och längre tid för 

eleverna att träna upp motorisk förmåga, som att klippa och göra knutar på tråden. Det kan ses 

som ett led i samhällsutvecklingen med mer stillasittande aktiviteter som att titta på TV och 

vistas framför datorer. Barnen rör sig allt mindre. 

 

 I dagens samhälle finns ett stort kulturutbud, men man skiljer ut ungdomskultur som något 

speciellt. Vi anser att man måste blicka bakåt för att förstå framtiden bättre, och vad eleverna 

behöver för att möta framtidens kultur.   

 

En lärare i vår enkätundersökning ansåg att behovet av att sy kläder inte finns längre. Vi anser 

att lärare måste framhålla för eleverna att det är roligt att sy moderna kläder som inte finns att 

köpa, skapa och designa något unikt. En möjlig lösning på detta problem är att lärarna bör 

framhålla värdet av ett eget uttryckssätt med kreativ och konstnärlig framtoning. Genom 

denna nyvunna kunskap utvecklas elevernas självkänsla och de har kanske vunnit nya 

kunskaper till fortsatta arbeten. Lärarna får inte bara ge upp när eleverna inte vill sy. Kanske 

kan lärarens uppgift som inspiratör få eleverna att återknyta till sina intressen. 

  

Enligt undersökningen i den nationella utvärderingen 2003 upplever slöjdlärarna sin roll som 

utvecklande och engagerande. En negativ sida är dock stressen och att de måste försvara 

ämnet inför andra kollegor.63 Eleverna klagar på för lite tid för slöjd och för lite hjälp av 

lärarna.64 Detta stämmer inte med vår enkätundersökning som visar att eleverna ansåg sig få 

den hjälp de behövde. Lärarna kände sig däremot stressade i vår enkätundersökning.  

Eleverna i Nu – 03 upplever att de har stora möjligheter att påverka undervisningen, men att 

slöjden kopplas till deras fritidsintressen upplever inte eleverna i lika stor utsträckning som 

lärarna. I vår enkätundersökning upplever eleverna att de har stor möjlighet att påverka sin 

undervisning och att de ofta hämtar sin inspiration från fritidsintressen. I den nationella 

utvärderingen 2003 kan man också läsa att kopplingen mellan slöjden och det fortsatta 

yrkeslivet inte finns nu under 2000 talet, men i stället kan man se att slöjden bidrar till att ge 

                                                
63 Skolverket, 2005 s. 42 
64 Ibid. s.37 
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eleverna kompetens att fungera i samhället där kopplingar till fritid, välbefinnande, 

resurshushållning och hälsa kan utvecklas genom ämnet.65 I kursplan för slöjd 2000 står det 

att slöjdarbetet i dagens skola syftar till att stärka eleven så att han/hon har tilltro till sig själv 

och lär sig tekniker som man kan ha nytta av i vardagen. Även den skapande delen framhålls 

samt att den manuella och kommunikativa förmågan skall utvecklas.66 

  

 

 Hur upplever eleverna sin delaktighet i slöjdundervisningen? 

 

När eleverna får större ansvar för sitt lärande uppstår både möjligheter och risker. Möjligheten 

är kvalitetshöjning och riskerna är sämre inlärningsresultat. ”Om eleverna inte har makt att 

påverka sin arbetssituation kan de heller inte göras ansvariga för arbetsresultatet.”67 Det vill 

säga att när läraren låter eleverna komma med egna initiativ och tar elevens idéer på allvar så 

blir det ett bättre engagemang och arbetsresultat. 

När slöjduppgifterna är formulerade av eleven själv så försvinner känslan av att eleven lär för 

lärandets skull och eleven känner sig mer engagerad i sitt lärande.68 I den Nationella 

utvärderingen – 03 kan man läsa om en undersökning som visar på i vilken utsträckning 

eleverna kan påverka sin undervisning. Tre arbetsformer benämns. 

 

• ”elev - elev”, där eleven står för iden och dessutom själv bestämmer vad han/hon skall 

göra 

• ”lärare – lärare”, där läraren står för en eller flera idéer eller ett arbetsområde/tema och 

dessutom bestämmer vad eleven ska göra 

• ”lärare – elev”, där läraren står för en eller flera idéer eller ett arbetsområde/tema men 

där eleven bestämmer vad han/hon skall göra 

 

Den arbetsform där eleverna hade full delaktighet gav det bästa resultatet kunskapsmässigt.69 

 

När vi började skriva detta arbete och formulerade denna fråga så hade vi känslan av att 

eleverna ute på skolorna inte kände sig delaktiga i sitt eget lärande utan blev serverade 

                                                
65 Ibid. s. 88 
66 Kursplan 2000. (b) s.91 
67 Scherp Hans-Åke, 2000, Elevaktiva arbetssätt, Karlstad, Regionalt utvecklingscentrum. s. 14 
68 Skolverket, 2005.s. 50 
69 Skolverket, 2005.s. 49 
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kunskaper och tekniker från lärarna. Men resultatet av vår undersökning pekade i en helt 

annan riktning. En övervägande del av eleverna i vår undersökning känner sig delaktiga i en 

slöjdprocess och det visar sig att undervisningsformen som stämde bäst överens med 

läroplanen 2000 var den metod där eleven står för iden och dessutom själv bestämmer gav det 

positivaste resultatet. Eleverna blev mer aktiva i sitt sökande efter idéer, material och kände 

en större glädje över hantverksdelen. 

 

”Skolan skall i slöjdundervisningen låta eleverna lösa uppkomna problem, välja olika 

alternativ och detta ses som en viktig del i slöjdarbetet för att eleverna skall kunna få en 

handlingsberedskap för framtiden”.70 

 

Lärarna i vår undersökning uppmuntrar eleverna till att tänka självständigt och komma med 

egna idéer och ta ansvar för sitt arbete och lärande. I vår enkätundersökning kan man se att en 

stor del av eleverna hämtar inspiration till idéer genom idépärmar som finns i slöjdsalarna. 

Därför är det viktigt att det finns inspirerande material till eleverna. I vår enkätundersökning 

på fråga tre svarade endast åtta elever att de planerar sina idéer utifrån en skiss. Här skiljer sig 

våra enkätsvar från den nationella utvärderingen där 80 % av eleverna planerade innan 

arbetets början. Och 23 % upplever att de planerar tillsammans med läraren.71  

 

Vår fråga i enkäten kunde tolkas på många olika sätt därför kan det vara fler elever som 

planerar än vad enkätundersökningen visar. Under genomförandefasen får eleverna kunskap 

om redskap, maskiner och hur ritningar och mönster tolkas. I NU – 03 säger en majoritet av 

lärarna, 99 %, att uppkomna problem skall lösas av eleverna själva. Mer än hälften av lärarna, 

68 %, vet att problemen kan lösas med hjälp av kamrater. 72 

 

Med vår enkätundersökning fick vi svaren att eleverna fick den hjälp de behövde medan en 

lärare stundtals kände sig otillräcklig för att hinna hjälpa alla med de olika arbetena. Detta 

berodde på att elevantalet i klasserna hade ökat.  

Vi kan i slöjdprocessen se en brist när det gäller utvärderingen av elevers arbeten i vår 

undersökning. 57 elever redovisar skriftligt och det var endast två av eleverna som fick 

möjligheten att redovisa muntligt. Vi har erfarenheten att elever lär sig mer om de får 

                                                
70 Skolverket, 2000 (b) s. 92 
71 Skolverket, 2005.s. 55 
72 Skolverket, 2005.s. 56 
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reflektera med varandra och ta del av varandras misslyckanden och framgångar under 

processarbetet.  

 

 

 Hur arbetar man med slöjdprocessen utifrån nuvarande styrdokument? 

 

Redan för hundra år sedan tydliggjorde man kopplingen mellan skolans mål, 

undervisningsmönster och syn på lärande. 73 ”I dagens samhälle är förmågan att ta vara på 

inlärningstillfällen och ta ansvar, vara aktiv och självständig med god samarbetes – och 

problemlösnings – förmåga egenskaper och kompetenser som efterfrågas av både politiker 

och näringslivsföreträdare.” 74 

Att undervisningen utgår från ett lärardominerande arbetssätt gynnar inte det som läraren 

förmedlar till eleverna. Om man låter eleverna söka sina kunskaper istället för att läraren ska 

vara förmedlaren av kunskaper och leda barnens lärande så får vi inte ansvarstagande 

självständiga elever med god samarbetsförmåga. Det går inte att missa att slöjdprocessens 

arbete är vad som skall färga arbetet i slöjden.75 

 

 Idé 

 Det viktigaste i slöjd-processen är att eleverna gör egna val, bedömningar och bearbetningar 

själva. Arbetet skall utgå från elevernas behov och intressen som ska utveckla lust och 

självkänsla hos eleverna. I den nationella utvärderingen för slöjd 2003 ser vi att 98 % av 

lärarna upplever att de får mer engagerade elever när de själva får stå för idéerna.76 I kursplan 

för slöjd 2000 kan man läsa att ett av målen som slöjden skall sträva mot är 

”att eleven utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 

intressen.” 77 I vår enkätundersökning försökte lärarna ta tillvara på elevernas intressen och 

uppmuntra dem att arbeta utifrån dessa. Man kunde tydligt se på elevsvaren att de 

övervägande antalen elever hittade sina förslag till idéer i tidningar, fritidsintressen, TV- 

program och blev inspirerade av föremål som är uppsatta i slöjdsalen. Trenden har varit att 

många elever tittar i pärmar och gör om sakerna till egna idéer genom att lägga till en egen 

design och val av annat material. 

                                                
73 Scherp, 2000.s. 15 
74 Ibid. s. 16  
75 Skolverket, 2005.s. 50 
76 Ibid.s.52 
77 Skolverket, 2000 (b) s.91f 
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Planera 

Att samtala och komma överens om arbetsuppgifter hör till en del i elevens planering. Detta 

är ett sätt att bemöta varje elev individuellt. I vår enkätundersökning beskrev eleverna att det 

var ganska svårt att planera. Men deras reflektioner var bland annat att de i planeringsfasen 

upptäckte att vissa idéer inte skulle kunna gå att genomföra i praktiken. Eleverna verkar inte 

ägna så stor tid åt själva planeringsmomentet. De verkar vara mer ivriga att sätta igång och 

leta material och få inspiration genom detta. Risken kan då vara att det uppkommer fel som är 

svåra att rätta till när det inte ligger någon större tanke bakom besluten. För att förhindra att 

sådana här problem uppstår är det viktigt att lärarna betonar vikten av planeringen. I 

kursplanen för slöjd 2000 kan man läsa att eleven ska utveckla förmågan att självständigt 

planera arbeten och att lösa uppgifter på ett konstruktivt sätt.  

 

Genomföra 

I vår enkätundersökning beskriver eleverna att de fått provat på många olika tekniker. Lärarna 

tycker att det är viktigt att eleverna har valfrihet och det är också viktigt att de får frihet under 

ansvar. Att lärarna finns där tillhands med olika förslag, men inte så att lärarna har det enda 

och rätta svaret. Då kan det kanske blivit en vana för dem att prova olika lösningar och 

förslag. En del elever upplever den här arbetsmetoden som arbetsam, för att de måste 

anstränga sig. Men i slutänden blir de nöjda och känner tillfredställelse för att de har 

förverkligat sina egna idéer.  

Lärarna i vår enkätundersökning verkar vara överens med eleverna om att eleverna utvecklas 

mest om de har stort eget inflytande över arbetets gång. En lärare beskrev att hon försökte 

vara en god inspiratör även när det gäller de äldre teknikerna. I kursplanen står det under 

rubriken… Mål att sträva mot ”att eleverna ska tillägna sig praktisk erfarenhet av olika 

arbetsmetoder, verktyg, redskap och informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material.”78 

 

Utvärdering  

Produkten är resultatet av många ställningstaganden som eleven gjort. I slöjden används 

mycket tyst kunskap. Det är förmågan att vara uppmärksam leva sig in i kunskapsstoff och 

kunna reflektera över olika alternativ. Dessa kunskaper är personbundna. Därför kan praktisk 

                                                
78 Ibid.s.91 
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kunskap vara svårt att förklara med ord, det utvecklas genom manuellt arbete där varje elevs 

reflektioner äger rum inom eleven själv.79 Det gäller att få eleven att se och uppfatta för att ett 

lärande skall komma tillstånd.80 Detta kan på ett praktiskt sätt ske genom 

dagboksanteckningar under varje slöjdpass. 

 

Genom skrivandet kan eleverna lättare uppfatta sitt lärande. Och som lärare kan man tydligare 

se vilka ställningstaganden eleverna har gjort. Lärare läser dessa anteckningar, och kan då ge 

”rätt” stöd för att elevernas lärande utvecklas. I vår enkätundersökning beskrev några elever 

att de först utvärderade på papper och sedan har de möjlighet att redovisa tillsammans med 

andra elever för läraren. Mycket tyder på att redovisningsformen bör vara ett obligatoriskt 

moment för att förstärka elevens läroprocess. På detta vis kan klasskamraterna också ta 

lärdom av kamratens processarbete. Att rita bilder till utvärderingen gör att den får en 

dimension till genom att elevens tankar lättare kan åskådliggöras genom bild. I trä och 

metallslöjd förekommer mycket skissarbete. Skissarbetet kan även användas som en ingång i 

processens start när man vill arbeta fram en ide till arbetet. I kursplanen under rubriken… 

Ämnets karaktär och uppbyggnad formuleras tanken att ”Värderingen ingår som en viktig del 

av slöjdprocessen. Eleverna redovisar hur inspiration, idéer, formgivning och olika 

ställningstaganden har påverkat resultatet.”81   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
79 Borg, 2001.s.154 
80 Ibid.s.156 
81 Ibid.s.92f 
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Funderingar kring metoden.  

När vi började skriva på vårt examensarbete var vår tanke att vi skulle titta närmare på 

slöjdlärarens roll och om lärare med tidigare examinationsår arbetar kvar efter äldre 

läroplaner. Men under arbetets gång har vi fokuserat främst på det processinriktade 

arbetssättet. Detta har blivit en naturlig övergång eftersom alla lärare i vår enkätundersökning 

arbetar processinriktat efter den senaste läroplanen. 

För att göra det lättare för oss att tolka enkätsvaren skulle frågorna ha ställts med bundna svar. 

Vi hade då kunnat ha färre frågor men då fått tydligare svar. Under insamlandet av 

information till denna studie har vi upptäckt vissa svagheter i några frågor. 

På fråga 3 i elevenkäten märkte vi att de flesta av svaren bara innehöll svaret på hur de fått 

sina idéer. Den här frågan har eleverna tolkat på flera olika sätt och på grund av detta har 

svaren varit mycket skiftande. 

Fråga 10 a och b. Elevenkäten. Den här frågan skulle vi ha formulerat på ett annat sätt för att 

få ett tydligare svar på om eleverna får välja teknik efter eget intresse eller om det är läraren 

som bestämmer val av tekniker. 

Fråga nr 6. Lärarenkäten. Här fick vi alldeles för korta svar.  Vi hade hoppats på längre 

utförligare svar som beskrev övergången mellan produkt- och processinriktat arbetssätt.  

För att svaren i vår enkätundersökning skulle blivit mer pålitliga skulle vi ha behövt ett större 

antal lärare till undersökningen. Detta märker vi nu i efterhand. Men vi tycker ändå att vi fått 

många tänkvärda och givande svar. 

Vi hade också tänkt göra en jämförelse mellan skolor i tätort och skolor i glesbyggd men det 

visade sig att det inte var någon skillnad på svaren så därför har vi valt att inte redovisa detta.    
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Bilaga 1 
 
Frågor till elever i glesbygd – och tätortsskolor årskurs 5. 
 
Vi är två blivande slöjdlärare som skulle vilja att du delade med dig av dina erfarenheter från 
slöjden. Vi funderar över om det kan se olika ut i undervisningen beroende på om man går i 
en skola som ligger i glesbyggd eller i tätort.   
Den här enkäten skall besvaras anonymt och skall vara underlag för en undersökning till en c 
– uppsats.  
 

1. Vilket tror du är det viktigaste skälet till att man har slöjd i skolan? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 
 
  
2. I slöjden utvecklas ni elever på flera olika sätt. Känner du dig delaktig i en slöjdprocess 

där du får komma med egna idéer?  
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 
 
3. Beskriv hur du får dina idéer, planerar, provar och löser problem. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
4. När du värderar ditt arbete sker det skriftligt, eller har du möjlighet att redovisa och 

berätta om ditt arbete.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________ 
 
5. Det färdiga slöjdföremålet är oftast det viktigaste för dig som elev, det är resultatet av 

eget engagemang, tidigare erfarenheter och nyvunna kunskaper. 
Vi undrar om du har något förslag på hur ni elever kan ställa ut era slöjdföremål för att 
visa andra människor vad ni fått lära er i slöjden?    

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



 
 

__________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
 

6. Samarbetar ni inom slöjden med andra ämnen (T.ex. Svenska Historia o.s.v.) inom 
skolan? I så fall vilka? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
 
7. Beskriv hur det går till? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ 
 
8. Har ni någon användning för era slöjdarbeten? Skriv och berätta om något du har haft 

nytta av. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 
 
9. Hinner läraren hjälpa dig med frågor du har i slöjden? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 

 
 

10 a. Vilka tekniker har du fått provat på i slöjden?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 

 
 

b. Är det någon teknik du vill arbeta mer med? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



 
 

__________________________________________________________________________
___________________ 

 
11. Tror du att du har någon användning av slöjden i ditt vuxna liv?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________ 
 
 
Tack för att du besvarade denna enkät! 
 
Britt-Marie och Christina 

 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 
Hej 
 
Vi är två blivande slöjdlärare som skulle vilja att du delade med dig av dina erfarenheter av 
slöjdläraryrket genom att besvara följande intervju frågor. 
Svaren kommer att användas som underlag till vår C-uppsats vid Umeå Universitet, 
tillsammans med studier av litteratur och statistik. 
 
Uppsatsens syfte: Att kartlägga hur slöjdlärarens roll har förändrats från produkt till process, 
från kvantitativ till förståelseinriktad kunskap under 1990 – 2006. 
Att tillvarata den erfarenhet som slöjdlärare besitter. 
 
Självklart så får du vara anonym. 
 
 
1. Arbetar du med: 
 

Hård slöjd   Mjuk slöjd 
 
2. Hur länge har du varit slöjdlärare? 
 

Sedan ___________ 
 
3. Hur har din yrkesroll utvecklats under de åren du arbetat som lärare? 
 

 

 

 

 

 
4. Hur kan detta härledas till samhällsutvecklingen? 
 

 

 

 

 

 
5. Hur arbetar man med dagens elever för att nå målen? 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Hur ser du på utvecklingen från produkt inriktat arbetssätt mot dagens 
processinriktade arbetssätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Berätta om en händelse som påverkat dig i ditt arbete.  
 

 

 

 

 

 

 

 
8. Vad avgjorde ditt yrkesval? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
9. Har ditt arbetssätt med att lära eleverna speciella grundkunskaper förändrats 

med åren? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

10. Om det har förändrats, vilka följder kan du se av detta? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
11. Hur arbetar du med eleverna för att få ett mer elevaktivt arbetssätt? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. Hinner du hjälpa alla elever? 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Hur tycker du att klassrumssituationen är i dag? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Gradvis förändring i skolslöjdens historia 

 
Utvecklings -
period 

 
Inriktning 

 
Mål 

 
Kriterier 

 
 
 

   

 
1860- 
filantropi 

 
Nyttoproduktion 

 
Hushållsekonomi, 
hälsa 

 
Försörjningsförmåga 

 
1880- 1920 
Formell bildning 

 
Praktiskt arbete, allmän 
händighet 

 
Fostran till 
arbetsglädje och 
personlig utveckling 

 
Självständighet, flit, 
noggrannhet 

 
1920- 30- talen 
Arbetsskole -
pedagogik 

 
Elementära 
hantverkstekniker 

 
Händighetsaktivering 
i praktiskt arbete 

 
Funktion, puts och 
kvalitet 

 
1940- 50- talen  
Aktivitets 
pedagogik 

 
Motsättning: serieslöjd 
– fritt skapande 

 
Lika värde åt 
elevernas teoretiska 
och praktiska 
aktiviteter 

 
Skönhet, funktion, 
tekniskt kunnande 

 
1960- 70- talen  
Skapande 
verksamhet 

 
Personlighetsutveckling 

 
Självförverkligande 

 
Personligt uttryck 

 

1980- talet 

Skolans inre 

arbete  

 

Lika för alla konsument 

utbildning  

 

Jämställdhet 

 

Flickor och pojkar 

undervisas tillsammans 

 
1990- talet 
Skola för 
bildning 

 
Valfrihet 

 
Individuell 
utveckling 

 
Profilskolor 

 
 


