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Sammanfattning

Slöjd från år 1 i grundskolan, är det en möjlighet eller en önskedröm? Denna fråga har legat 
som grund för vår studie som utförts vid två skolor i Västerbotten. Syftet med studien var att 
genom intervjuer och enkäter försöka ta reda på lärarnas inställning till en tidigare start av 
slöjd. Studien riktar sig till alla lärare/pedagoger vid de utvalda skolorna. Vilka är argumenten 
för och emot en tidigare start av slöjd och varför finns inte slöjd som ämne från år 1 på alla 
skolor? Det vi kom fram till var att många lärare var positivt inställda till en tidigare start av 
slöjd men att de både såg möjligheter och hinder. De positiva motiven till en tidigare start av 
slöjdämnet var bland annat att eleverna får träna upp sin motorik och att slöjden kan vara ett 
komplement till de teoretiska ämnena. Dock fanns tankar kring ökad olycksrisk bland 
eleverna och bristande koncentration hos yngre elever. Flertalet lärare ansåg att slöjdlärarens 
yrkeskompetens måste bevaras och såg risker med att timmar kan komma att försvinna från 
de högre åldrarna vid en tidigare start av slöjd. Är lärare då medvetna om varför slöjden inte 
införs förrän år 3 på deras skola? Resultatet av enkäten visar på stor ovisshet i denna fråga. Vi 
hoppas dock att genom vår studie öppnat upp ögon för detta ämne och skapat ett intresse av 
en tidigare start av slöjd.

Nyckelord: estetiska ämnen, skapande verksamhet, undervisning, timplan
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1. Inledning

Eftersom vi valt estetisk ingång på vår lärarutbildning ligger slöjdämnet oss extra varmt om 

hjärtat. Vid den Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har det saknats undervisning i 

textil- och trä/metallslöjd redan från år 1 och det har fått oss att börjat undra varför det ser ut 

på detta sätt. Att behovet av fysisk aktivitet och skapandeverksamhet hos eleverna är stort har 

kunnat observeras. Detta är skälet till denna inriktning på vårt arbete. Att ta reda på varför 

slöjdämnet inte startar i år 1. Vi tror att det finns en glädje i att själv skapa och att genom en 

tidigare start i slöjdämnet får skaparglädjen större utrymme. Samt att elevernas 

prestationsförmåga kan öka även i övriga ämnen. Dessa antagande grundar sig i egna 

erfarenheter och observationer ute på praktikplatser.

Vi har under våra VFU’er sett hur svårt det är att komma med nya idéer inom skolans värld. 

Det är lätt att falla in i samma undervisnings metoder som redan används i klassen. Vi, som 

har en färsk utbildning, ser ofta saker på nya sätt. Varför är det så svårt för etablerade lärare 

att ta till sig nya metoder och begrepp i sin undervisning? Som nyutexaminerad lärare tycker 

vi det är viktigt att vi, åtminstone försöker, stå på oss och visa på att ny kunskap inte är sämre 

än den nuvarande. Att pröva nya saker utesluter inte ”gamla” metoder, men vi kan kombinera 

dem för elevernas bästa i åtanke. En av de saker vi har lärt oss under utbildningen, är att vi 

inte ska ”köra vårt eget race”, utan att vi bör och skall dra nytta av det arbetslag man tillhör 

och inte vara rädd för att fråga andra till råds. Det är inte meningen att vi ska kunna allt, som 

vi kanske trodde när vi påbörjade vår utbildning. 

Med goda erfarenheter av slöjd under vår egen skolgång, saknades bara önskan om mer slöjd 

för att skapa balans till de teoretiska ämnena. Speciellt viktigt är att kombinera teori och 

praktik när man börjar i skolan. Dagens förskolebarn arbetar mycket praktiskt och det är något 

som eleverna är vana vid när de börjar i ettan. Att då behöva arbeta mycket med pennan, kan 

få många elever att tappa sugen och istället längta efter att skolan skall sluta för dagen. Det 

finns elever idag som har koncentrationsproblem, något som eventuellt kan minska med ökad 

fysisk aktivitet och praktiskt arbete som till exempel slöjd. Detta genom att de då får lära sig 

att koncentrera sig på att färdigställa sina egna alster, vilket kan ge ett mer synbart resultat än 

kunskaper i teoretiska ämnen. 
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Mycket av det som eleverna ska lära sig inom till exempel matematik, kan vara väldigt 

abstrakt för yngre barn. Genom att tidigt lära eleverna koppla ihop teori med praktik och se 

sambanden, kan eleverna kanske undvika problem. Vi har båda haft problem inom 

matematiken och känt oss hämmade under matematiklektionerna, där ramarna har varit snäva 

och svaren på frågorna redan förutbestämda. Inom slöjden har dock användningen av 

matematik tillförts på ett konkret sätt och därmed utvecklat våra kunskaper. En tidigare start 

av slöjdämnet kan ge eleverna en bredare estetisk utveckling, något som vi själva saknat 

under grundskoletiden. 

Genom en tidig introduktion av textil- och trä/metallslöjd tror vi att fler elever skulle få 

möjlighet att klara av kraven som finns i till exempel läsning och skrivning, då eleverna kan 

använda sig av just dessa redskap i slöjden. I ämnet slöjd har lärare möjligheten att integrera 

många av skolans så kallade ”basämnen”, ofta utan att eleverna är medvetna om det. Eleven 

måste till exempel klara av att läsa instruktioner, mäta med måttband/tumstock och eventuellt

skriva loggbok när lektionen är slut. I slöjdämnena får eleven alltså använda kunskaper som 

de hämtat i andra ämnen. När vi frågat eleverna vad de har lärt sig under en slöjdlektion och 

om de tror att de använt något annat ämne än slöjd är svaret oftast nej. Vår erfarenhet av 

undervisning i tidigare åldrar visar på att estetiska ämnen inte känns teoretiska för eleven,

även om innehåll från exempelvis svenska och matematik dyker upp i dem. Tack vare detta 

kan slöjden kännas mindre hämmande för dem som har svårt med teoretiska ämnen, då 

ramarna är mindre strikta i slöjden. Eleven får dock träna sig i till exempel matematik och 

svenska i praktiken och får konkret bevis på hur man kan använda kunskaper från olika 

ämnen. I slöjdämnet får eleverna även träna sig i samarbete med sina klasskompisar, något 

som kan främja klimatet i klassrummet. Eleverna får även träna sig i att finna egna lösningar 

på problem som kan uppstå.

Vi har läst en kort artikel i Slöjdforum (Elving & Åberg, 2006) om Böleängsskolan i Umeå 

där de har slöjd med eleverna redan från år 1. Vi hade tagit för givet att det inte gick att ändra 

på starten av slöjd i skolan och inte alls reflekterat över att slöjden faktiskt kan starta tidigare 

än år 3. Artikeln inspirerade oss och gjorde oss även nyfikna på hur lärare tänker angående en 

tidigare introduktion av slöjdämnet. Varför väljer då inte alla skolor att starta tidigt med slöjd? 

Vad är nackdelarna och är de fler än fördelarna?  Vilka fördelar respektive nackdelar ser de? 

Dessa frågor, varför slöjd inte startar förrän i år 3 och anledningen till detta, är grunden till 

vårt examensarbete och dem ämnar vi i så stor utsträckning som möjligt, att finna svar på.
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Eftersom vårt intresse för slöjden och en tidigare start av den är stort, kommer det med stor 

sannolikhet att färga detta arbete. Att resultaten av våra undersökningar kommer att tolkas av 

oss och våra åsikter kommer att speglas kan vara betydelsefullt för läsaren att känna till. Vi 

kommer dock att försöka vara neutrala i vår analys. Kanske kommer vår egen övertygelse att 

förändras under arbetes gång, då vi kommer att stöta på människor med olika åsikter kring 

ämnet.
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1.1 Syfte och frågeställningar

I Nationella utvärderingen av grundskolan (2005) i ämnet slöjd står det att grundskolan är 

tilldelad 330 timmar slöjd. Dessa timmar kan disponeras över alla årskurser och det finns 

inget som säger i vilken årskurs eleverna ska börja med ämnet, utan det är på lokal nivå som 

det bestäms hur timmarna fördelas i grundskolan. 

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt från intervjustudier och enkätundersökningar 

vid två skolor där man startar med slöjd i år 3, undersöka några lärares åsikter om vilka 

möjligheter och eventuella hinder som finns för en tidigare introduktion av ämnet.

 Varför finns det inte slöjd från år 1 på alla skolor?

 Hur ser några lärare på en tidigare start av slöjdämnet?

 Vilka argument ges för och emot en tidigare start av slöjdämnet?

Frågorna har således att göra med huruvida lärarna är insatta i att de kan påverka hur 

timmarna disponeras i grundskolan. Samt om de är medvetna om att de kan påverka, skulle de 

då ta chansen att förändra eller är man för inrutad i ett system som tillsynes fungerar? 
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Slöjdens historia

Tankar om slöjdens betydelse

De första tankarna kring praktiskt arbete för människans utveckling kom redan under 1500-

talet. Martin Luther hade tidigt åsikter kring att ge barnen en praktisk utbildning i skolan. 

Tankar kring att handarbetet bygger broar mellan det konkreta och det abstrakta samt att en 

blandning mellan de båda var viktiga för inlärningen är således ingen nytt påhitt. Fram till 

1700-talet såg många filosofer och pedagoger att det fanns stor nytta med praktiskt arbete. 

Under 1700-talet blev det stor förändring i Europa, slöjden sågs numera som ett uppfostrande 

medel i skolan. Slöjd och hantverk sågs tidigare som ett yrkesval, förändringen låg i att det 

skulle vara till för elevens utveckling och uppfostran. (Thorbjörnsson, 1990)

Jean Jacques Rousseau (Thorbjörnsson, 1990) ansåg att man kan lära sig mer under en timmas 

praktiska arbete än under en dags bokliga studier. Han hävdar även att hantverket är ett medel 

för mental träning. Att eleven skall lära under praktiskt arbete och av egen erfarenhet ansåg 

även den senare filosofen Lev Vygotskij (Lindqvist, 1999). Han menar att kunskap som inte 

förvärvats genom egen erfarenhet, inte var någon kunskap alls. Han menar fortsättningsvis att 

man ska vända på begreppet ”Läraren är allt – eleven är intet” till ”Eleven är allt – läraren 

intet”. Han menar alltså att man ska lägga mer vikt på bearbetning av en handling än av 

passivt mottagande av information.  Läraren skall finnas där för att utmana eleven och dess 

lärande.

Otto Salomon (Thorbjörnsson, 1990), folkskoleföreståndare i slutet av 1800-talet, betonade 

precis som Vygotskij vikten av att skolslöjden inte skulle bli en yrkesutbildning utan en del av 

elevens allsidiga utveckling. Han ville att man skulle se det kompetenta barnet och inte 

fokusera på en slutprodukt utan processen som leder eleven framåt i sitt arbete. Salomon 

menar på att pedagogens personlighet och intresse inför ämnet betyder mycket för 

undervisningen i och med att vi ”ska uppfostra lika mycket som vi ska undervisa”. Salomon 

menade att: ”alla pedagogiska system är värdelösa, om de inte bakom dem står en människa 

som rätt fattar sin lärargärning”.
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Den finske teologen och läraren Uno Cygneus (Thorbjörnsson, 1990) skrev, efter många resor 

och besök vid olika skolor i Europa (bland annat Sverige), en plan för hur folkskolan borde 

organiseras i Finland. Planen antogs 1866 i och men den Finska folkskoleförordningen och 

slöjd blev ett obligatoriskt ämne. Finland var först i världen med slöjd som obligatoriskt ämne 

i skolan. En av hans teorier, som är av betydelse än idag, visar på att slöjden inte ska innebära 

en yrkesutbildning, vi utbildar inte hantverkare, utan vi ska lära barnen bland annat utveckla 

elevens formsinne och noggrannhet. Även Rosalie Schallenfeld (Thorbjörnsson, 1990) (tysk 

textillärarinna i mitten av 1800-talet) betonade vikten av att vänja eleven vid att vara 

självständiga, att bli kritiskt bedömda och att utveckla barnen till att vara kreativa.

Sveriges första professor i pedagogik Bertil Hammer (Hammer, 1912) menade på att barn, 

särkilt yngre barn, har ett stort behov av att arbeta med händerna. Han ansåg att tid för 

läsning, skrivning och räkning i skolan borde minskas eller ersättas av skapande verksamhet. 

Elever sitter vid sina bänkar större delen av skoldagen, detta uppmärksammade Hammer 

redan i början av 1900-talet och det upprörde honom. Hammer var istället förespråkare till 

arbetsskolan där elevens alla anlag ska få komma till användning.

Slöjden som skolämne

Slöjden som skolämne startade under 1800-talet då Sverige var på väg att bli en modern stat. 

Inflyttning till städer innebar att mycket av det man tillverkade i hemmet minskade. I detta 

nya samhälle skedde en förändring i skolans roll i människors liv. Slöjd kom att formuleras i 

ett särskilt ämne: ”den kvinnliga skolslöjden”. Samhällets önskan var att förbättra familjens 

förhållanden genom pedagogiska strävanden och slöjdämnet förenade sig i denna önskan 

(Trotzig, 1997). 

Innan slöjden blev ett obligatoriskt ämne, pågick försöksverksamhet med förslag på timplaner 

och huvudmoment skolan. Denna verksamhet startade 1949 och pågick under ett antal år. Vid 

denna tid kallades slöjden i år 1 och 2 för ”Hembygdskunskap” och var obligatoriskt för alla 

elever och innefattade till exempel enkel småslöjd som virkning, klippning, träslöjd och 

vävning. I huvudmomenten för ”hembygdskunskap” står det skrivet att undervisningen i slöjd 

bör utveckla elevernas förmåga till skapande arbete och deras känsla för form, färg och 

kvalitet och därigenom ge eleverna en estetisk fostran (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955/60). 
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Slöjdämnet blev dock inte ett obligatoriskt skolämne förrän 1955. När grundskolan infördes 

1962 bestämdes det att både pojkar och flickor skulle kunna delta i både trä- och metallslöjd 

samt textilslöjd. Innan 1962 var slöjden indelad i pojkslöjd och flickslöjd (Lundberg & 

Malmberg, 1979). I läroplanerna under 1960-talet startar slöjdämnet i år tre, då med två 

timmar i veckan (Skolöverstyrelsen, 1962). Kan det vara detta gamla synsätt som följer med i 

dagens planering av slöjdstarten?

God motorisk förmåga kan leda till bättre koncentration i skolan, brist på finmotorik kan alltså 

leda till sämre skriv- och läsinlärning (Ericsson, 2003). Att eleverna utvecklar sin motorik i 

och med slöjdens olika moment är något man tagit fasta på i Lgr 80. Eleverna ska utveckla sin 

motorik genom att använda de olika redskap som slöjden innehåller (Skolöverstyrelsen, 

1980). 

I dagens processtyrda skola lyder uppdraget att ”i skolan skall de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas… … Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lärarförbundet, 2002)

2.2 Slöjden, en länk mellan teori och praktik

John Dewey (Dewey, 2004) såg de problem han arbetade med genom ett dialektiskt 

perspektiv, alltså genom att väga fördelar och nackdelar gentemot varandra. I skolan blir det 

istället ofta att man väljer mellan kultur och nytta, barncentrering och stoffcentrering, fritid 

och arbete, istället för att kombinera de två motsatserna. Dewey tryckte på barnens rätt till fri 

utveckling och vikten av samarbete mellan barn, samt lägger han vikt på praktiska 

problemlösningar inom skolan. Han ansåg att om man skulle kunna göra eleverna medvetna 

om sitt sociala arv är man tvungen att använda sig av konstruktiva verksamhetsformer som 

främjar detta. Att hantverksämnen skulle anses vara specialämnen som verkar som 

avkoppling eller omväxling satte han sig emot. Dewey ansåg istället att dessa ämnen skulle 

verka för den sociala utvecklingen hos barnet och att genom dessa ämnen komma i kontakt 

med de mer teoretiska ämnena.

Alla människor lär sig på olika sätt och enligt Howard Gardner (1998) består vi av multipla 

intelligenser. Gardner menar att den västerländska skolan i stor utsträckning bara fokuserar på 
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två; den lingvistiska och lokisk-matematiska intelligensen. Han menar vidare att om skolan 

lade större vikt vid elevernas bästa intelligenser vore det lättare att få dem motiverade i skolan 

(Internet: Lärstilar och lärstilsteorier, 2007). Om vi ska uppmärksamma alla elever i skolan 

(Lärarförbundet, 2002), bör man då inte också ta hänsyn till de barn som har lättare för att 

uttrycka sig estetiskt än teoretiskt? Modern forskning visar även på vikten av en allsidig 

utbildning och att de teoretiska ämnena ofta är väldigt abstrakta för elever (Lilja, 1996). 

Eftersom att undervisningen i grundskolan skall ge eleven en allsidig utveckling kan slöjden 

fylla en viktig funktion. Här, som i andra ämnen, kan eleven utveckla sina intellektuella, 

emotionella och manuella färdigheter. Elever som slutfört en väl genomförd uppgift bidrar till 

större självtillit och tillfredställelse som ger motivation till fortsatt arbete. En förutsättning för 

vidare utvecklig är att eleven känner meningsfullhet i det arbete de utför (Skolöverstyrelsen, 

1969).

I Anders Marners artikel ”Ett designperspektiv på slöjden…” (2004) ställer han frågan; vad 

skulle hända om slöjden genomgick samma förändring som bildämnet gjort. Bildämnet har 

bytt namn och innehåll från teckning till bild. Marner menar att design ligger närmast till hand 

för slöjdens fortsatta utveckling. Vidare menar Marner att slöjden redan nu är inne på mer 

design relaterade områden, då slöjden blivit mer processinriktad istället för målstyrd. Ett sätt 

att motivera och engagera eleverna i slöjd och form är att involvera lokala företag i 

slöjdprocessen, att eleverna får designa föremål som företagen framställer. ”Slöjdämnet kan 

belysa konstindustriell design, som i Sverige exemplifieras av företag som Hennes & Mauritz, 

IKEA och Volvo” (Marner, 2004). Kan detta vara ett sätt att ge eleverna större förståelse för 

ämnet då de ser att det finns en användning för kunskaperna ute i samhället? Att de får ett 

kunnande i nya material, en känsla för form och färg. Dagens processtyrda skola poängterar 

utvecklingen i kreativt skapande och att ge eleverna ett ökat intresse för vårt kulturutbud och 

ett intresse för bland annat vårt nordiska kulturarv (Lärarförbundet, 2002). 

2.3 En skola i förändring

För att utveckling skall få utrymme i skolan krävs det att någon ledare kommer in med energi 

och agerar pådrivande i frågan. Skolan måste ge utrymme för nytänkande, men gamla vanor 

har ofta en benägenhet att vara svåra att ändra på. Det är då energi krävs för förändring. Om 

någon i skolledningen tar på sig detta ansvar skulle det passa utmärkt då skolpersonalen är 

vana vid att de står för förändring. Men för att skolledarna skall få upp ögonen för brister i 
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skolan krävs det att pedagogerna pekar på dessa. Detta kan ske genom att skolledare och 

pedagoger bedriver öppna samtal med varandra där åsikter och förslag kan ventileras.

Slöjdstarten i skolan är djupt rotad i tid och en förändring kommer att kräva lång tid innan den 

får fäste. Men om man anser att det gynnar eleverna måste man kämpa för att få det att 

fungera. (Lärarförbundet, 1998)

I december 1991 presenterade dåvarande skolminister, Beatrice Ask (m), direktiv till 

läroplanskommittén, hon föreslog bland annat att vissa ämnen i skolan skulle bli frivilliga, ett 

av de ämnen som föreslogs bli frivilligt var slöjd. Detta väckte debatt i media och på skolor. 

Röster höjdes från olika håll och de talade för slöjd, hemkunskap och barnkunskap, just de 

ämnen som inte förut varit omtalade i skoldebatten. I den debatt som följde visade sig slöjden 

vara ett ämne som har stor angelägenhetsgrad för elever, föräldrar och andra i samhället. 

(Borg, 1995)

2.4 Vad är slöjd?

Slöjd: I äldre språkbruk alla former av tillverkning från manufaktur till icke 

yrkesmässigt handarbete. I dag används slöjd främst i betydelsen hemslöjd och 

skolslöjd. I grundskolan har slöjd en garanterad undervisningstid, som lärarna själva 

fördelar på de nio skolåren. Tonvikten läggs på praktiskt arbete i såväl textilslöjd som 

trä- och metallslöjd, vilket ger eleverna erfarenheter av skapande arbete i både mjuka 

och hårda material. Genom att delta i hela produktionsprocessen från idé till färdig 

produkt får de kunskaper om vägen från råmaterial till bruksvara.

(Nationalencyklopedin, 1995, s.637)

Alla har vi olika uppfattning om begreppet slöjd och vad ämnet innefattar. Christina Nygren-

Landgärds (2003) skriver i sin rapport att den undersökning hon har tagit del av visar på att 

det ännu inte finns någon gemensam förståelse av begreppet slöjd. Hon menar vidare att det är 

det pedagogiska värdet av slöjdverksamheten som är det centrala, inte i vilket material eller 

hur verksamheten utförs.

2.5 Slöjdens mål

För att få en inblick i vad eleven idag skall ha uppnått i ämnet slöjd när de avslutat år fem i 

grundskolan, punktas målen upp här:
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Eleven skall (Skolverket, timplan. 2006):

 kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna planera, välja 

arbetsmetoder och genomföra ett arbete,

 med handledning kunna välja färg, form och material samt motivera sina val,

 kunna hantera lämpliga verktyg och redskap samt genomföra arbeten i såväl textil-

som trä- och metallslöjd,

 kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet,

 kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocessen.

Dessa processtyrda mål kan jämföras med den målinriktade styrningen i Läroplan för 

grundskolan 1969 (Lgr 69) där konkreta mål är uppsatta för eleven att uppnå. Som till 

exempel skall eleven under lågstadiet kunna behärska:

1. hand- och maskinsömnad samt andra arbetstekniker i huvudsakligen textila material;

2. sågning, bearbetning, sammansättning, formning och målning till en början 

huvudsakligen i trä och i någon utsträckning i andra lämpliga material, senare i trä och 

metall samt i andra lämpliga material. (Skolöverstyrelsen, 1969)

I Lgr 80 är målen gällande slöjd bland annat att eleverna lära sig att bearbeta material samt 

bedöma olika arbetsmetoder och sitt arbetsresultat. Eleverna skall bli bekant med olika 

material och hur man sammansätter dem. Slöjden ska bidra till att eleverna får kännedom om 

vårt kulturarv och ge eleverna inspiration till att prova på forntida arbetssätt. Eleverna ska 

utveckla ett sinne för samarbete och en känsla för tillfredsställelse för att lösa praktiska 

uppgifter. (Skolöverstyrelsen, 1980)

Enligt gällande läroplan, Lpo 94, finns inga specifika riktlinjer gällande ämnet slöjd, utan 

processtyrda mål för alla ämnen i grundskolan. Dagens processtyrda mål kan alltså läras ut 

även i yngre barngrupper, då barnen egentligen inte behöver lära sig att använda hjälpmedel 

som kan anses vara farliga för yngre barn. Nu handlar det istället om att eleverna ska bli 

familjära med materialen och reflektera över sina egna val och att ta eget ansvar 

(Lärarförbundet, 2002).
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3. Metod och urval

Vårt syfte var att försöka förstå, tolka och reflektera över lärares inställning till ämnet. Vi har 

i detta arbete gjort en kvantitativ studie, i mindre skala, i form av en enkät inspirerad av Göran 

Ejlertsson (1996). Från hans bok ”Enkäten i praktiken…”, fick vi många användbara tips på 

hur enkätfrågor kan och bör formuleras. Utifrån vårt syfte och forskningsfrågor formulerade 

vi frågor, relevanta för studien, som vi menar hjälpt oss att tydliggöra funderingar kring 

slöjdstarten. (Bilaga 1) Med enkäterna bifogades ett följebrev (Bilaga 2) som poängterade att 

enkäterna var frivilliga och anonyma, samt att informanterna kunde kontakta oss vid 

eventuella frågor. Enkäterna delades ut i lärarnas personliga fack och även i personalrummen. 

För att hålla undersökningen i en rimlig skala med tanke på tid och möjlighet att bearbeta 

materialet, innefattade enkäten inte övrig skolpersonal som vaktmästare, lokalvårdare och 

bespisningspersonal. Däremot riktade vi oss till alla lärare/pedagoger som arbetade vid 

skolorna.

Vi gjorde även en kvalitativ studie i form av intervjuer med klasslärare och ämneslärare i 

slöjd. Vi valde att använda oss av strukturerade intervjuer (Merriam, 1994) där vi i förväg 

bestämde i vilken ordning frågorna skulle ställas och där vi hade frågor formulerade i skrift. 

Intervjuerna valde vi att spela in för att begränsa våra egna tolkningar av samtalen. 

Inspelningen gjorde även att allt som sades kom med och kunde användas i analysen. Lärarna 

vi valde att intervjua var de två ämneslärarna som i slöjd som arbetade vid de utvalda 

skolorna, samt två klasslärare vid varje skola. Sammanlagt fyra ämneslärare och fyra 

klasslärare. De klasslärare som intervjuades var lärare i grundskolans tidigare år. Detta var ett 

medvetet val då vi hoppades på att de har erfarenheter av elever från de yngre åldrarna och 

kunskap om små barns förutsättningar. Ingen av de tillfrågade tackade nej och de fick själva 

bestämma tid och plats för intervjuerna. Tiden och yttre omständigheter gjorde dock att den 

åttonde intervjun (med en slöjdlärare) inte kunde genomföras. 

Skolorna vi gjort studierna på är två skolor i Västerbotten där vår sista verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) var förlagd. Dessa skolor valdes för att vi visste att de inte startar med slöjd 

förrän i år 3. Vi var intresserade av att ta reda på hur lärarna resonerade kring en tidigare start 

av ämnet. 
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3.1 Undersökningsprocedur

Vi delar båda två ut enkäterna vid respektive VFU-skolor. Maria Larsson sammanställde dem 

och utvärderade svaren. Maria Forsström genomförde intervjuerna samt sammanställde och 

analyserar dem. Maria Larsson närvarade vid intervjuerna och förde stödanteckningar. 

Tekniska problem resulterade dock i bortfall av ett svar. Vi har båda hjälpts åt att formulera 

frågorna till enkäten och intervjuerna. Arbetets bakgrund, avslutande diskussion och 

övergripande upplägg svarar vi gemensamt för.

4. Enkätstudie

Av de 49 enkäter (Bilaga 1) som lämnats ut besvarades 22 stycken. 13 stycken vid skola 1 och 

nio stycken vid skola 2. Alla ifyllda enkäter var kompletta och resultatet grundar sig alltså på 

dessa. Meningen är inte att jämföra resultaten mellan de två skolorna, men samtidigt kan det 

vara av intresse att se hur svaren vid vissa frågor skiljer sig. Därför har vi valt att synliggöra 

spridningen på svaren. Anledningen till varför antalet svar överstiger antalet informanter är att 

några informanter angett fler än ett svarsalternativ på vissa frågor. I ett flertal frågor har vi 

valt att använda oss av svarsalternativet ”annat”. Detta för att informanterna ska få 

möjligheten att ge egna svar som passar dem bättre än de svarsalternativ vi angett.

4.1 Resultatredovisning enkätstudie

Figuren nedan visar spridningen av yrkesroller vid de två skolorna. En informant fyllde i att 

han/hon både var grundskollärare och fritidspedagog, där av den sammanlagda summan av 23 

pedagoger.  Det fanns inget alternativ som visade på om pedagogen hade slöjdutbildning.
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Figur 1. Informanternas yrkesroller

Informanternas åsikter om slöjd

Slöjd är ett begrepp som är svårt att definiera, därför var det av vikt att ta reda på vad 

informanterna hade för uppfattning.  På frågan om vad som avses med begreppet slöjd 

svarade lärarna på de två skolorna mycket lika. På denna fråga fick pedagogerna välja fler än 

ett svarsalternativ, för att de inte skall känna sig osäkra på vilket alternativ de ska välja. 
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Figur 2. Vad är slöjd?

Resultatet visar att det är näst intill lika många som anser att slöjd kan bedrivas av alla 

pedagoger (8 informanter), som de som anser att ämneslärare skall bedriva undervisningen (7

informanter). Kan detta tyda på att gränserna mellan olika ämnen suddats ut i och med 
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slöjdundervisningen idag är processtyrd och inte målstyrd? Eller anser 8 informanter att 

slöjdlärarna är överflödiga och att slöjd är ett ämne som kan bedrivas utan deras unika 

ämneskunskap?

13 informanter anser att slöjd är ett ämne som skall bedrivas i slöjdsal och därför inte i ett 

vanligt klassrum. Har de då erfarenheter eller tankar om att det i slöjdämnet krävs material 

och verktyg som det endast finns tillgång till i slöjdsalarna? Slöjd kan även innefatta att 

brodera eller tälja, vilket är moment som kan bedrivas i vilket klassrum som helst.

18 informanter svarar att slöjd är verksamhet i både mjuka och hårda material, vilket 

samstämmer med dagens läroplan där slöjd är ett ämne. Eftersom majoriteten av 

informanterna anser att slöjd är ett ämne som bedrivs i både hårda och mjuka material får det 

stå som en generalisering för vad som är allmänt vedertaget i detta arbete. 

Varför startar slöjd i år 3 enligt informanterna?

I slöjden kan man återupprätta en länk till våra traditioner (Nygren-Landgärds, 2003). Detta är 

något som idag sker i båda slöjdformerna. Genom att prova på slöjd i olika former och 

materiel utvecklar vi fler sidor hos eleven (Skolöverstyrelsen, 1969).

Det finns inga fasta kriterier för hur de 330 slöjdtimmarna fördelas under grundskoletiden. 

Det är skolledningen som bestämmer hur timmarna ska fördelas, men om detta beror på 

tradition eller medvetna val kan vi inte svara på. Men pedagogerna vid de två skolorna svarar 

dock relativt olika på frågan angående varför deras skola inte startar med ämnet slöjd förrän i 

år 3. 



15

0

1

2

3

4

5

6

Det är av tradition Skolledningen har
beslutat det

Vet ej Annat

Skola 1

Skola 2

Figur 3. Varför startar ni med slöjd i år 3?

Att fler på skola 1, än på skola 2, svarar att det är av tradition som slöjdstarten är i år 3 kan det 

bero på att skola 1 är mer traditionsbunden? 8 informanter svarar att de inte vet och två

informanter har valt andra alternativ kan det tyda på att intresset av slöjd hos informanterna är 

bristfälligt?

Att det är skolledningen som har beslutat hur timmarna skall fördelas ansåg 7 informanter. 

Vet de att de har makt att påverka skolledningen till att omfördela timmarna? Att de 

tillsammans åtminstone kan göra sina röster hörda i fall de har åsikter om hur elevernas 

ämnestimmar ska fördelas. 

Av alla informanter som svarade på frågan var det 8 informanter som inte visste varför slöjd 

startar i år 3 och 2 informanter som har valt att svara något annat. Är de dåligt informerade av 

skolledningen eller är intresset i frågan bristfällig?

Hinder för slöjd från år 1

På frågan om vilka hinder som kan finnas om slöjd införs från år 1 hade 14 stycken pedagoger 

egna svar och 8 stycken av dem anser i sin tur att det inte finns några hinder för att slöjd på 

enkel nivå kan bedrivas från år 1. Däremot ansågs det generellt bland lärarna att det behövs 

mer personal och mindre elevgrupper eftersom att eleverna inte är vana vid att ta eget ansvar 

och att arbeta självständigt. Att tiden behövs för läs- och skrivinlärning istället för slöjd anser 

5 informanter. 
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Figur 4. Om man inför slöjd i år 1 istället för år 3, kommer kvaliteten på slöjden att bli sämre 

än idag?

I grundskolans timplan är 330 timmar vikta åt slöjd (Skolverket, 2006. Timplan). Dessa 

timmar får skolledningen fördela hur de vill, bara kursmålen uppnås. Vid de två skolor vi 

undersökt ansåg 13 lärare att man genom att införa slöjd i år 1, kan höja kvaliteten på slöjden i 

och med att eleverna snabbare blir bekanta med slöjdens metoder. Men det verkar fortfarande 

viktigt för några informanter (2 stycken) att tid inte försvinner från de högre åldrarna då 

svårare moment kan införas med äldre elever.
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Slöjd från år 1, positivt eller negativt?
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Figur 5. Är du som pedagog för en tidigare start av slöjdämnet?

Motiveringarna till varför pedagogerna vill införa respektive inte införa slöjd från år 1 är:

Positiva till ett införande av slöjd i år 1:

* bra att träna motoriken

* bra med slöjd från år 1, fast då ska det vara med slöjdlärare i klassrummet

* bra för elever som har problem med teoretiska ämnen

* eleverna har stora behov av att arbeta med händerna

Alla dessa punkter ser till elevens allsidiga utveckling. Att låta eleven träna motoriken genom 

att arbeta och skapa med händerna, kan bidra till att just den förbättras. Pedagogerna anser att 

det är bra med slöjd från år 1, men att det då ska vara en slöjdlärare med i undervisningen. De 

anser vidare att det är bra för de elever som har problem med teoretiska ämnen, då det ger en 

variation i undervisningen. Elever som har stort behov av att arbeta med händerna, gynnas 

även av att de får skapa och öva upp sin motorik. 

Negativa till att införa slöjd i år 1 på grund av:

* olycksrisken

* bristande koncentration hos unga elever

* elever i år 1 har svårt att ta instruktioner i grupp

* de flesta får ändå arbeta med slöjd på fritids
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Dessa punkter tar upp de negativa aspekter som man måste ta hänsyn till, om slöjden skulle 

införas från år 1. Olycksrisken kan vara förhöjd när det handlar om yngre barn. Men det 

handlar mycket om vilka redskap som läraren presenterar för eleverna. Exempel på redskap 

som kan bidra till olyckrisken kan vara olika sorters maskiner som barnen inte kan/får 

hantera. Bristande koncentration kan motverkas genom mindre elevgrupper, eller fler lärare 

närvarande. För att eleverna lättare ska kunna ta till sig instruktioner, måste elevgruppen vara 

liten eller pedagogerna många. Den slöjd som bedrivs på fritids är inte tillgänglig för alla 

elever, eftersom alla elever inte går på fritids. Dessutom arbetar fritidspersonalen inte med 

samma moment som slöjdlärarna och inte med samma kunskaper och färdighetsmål. 

I diskussionen kommer vi att diskutera dessa olika synsätt på en tidigare start av slöjdämnet.

Slöjd, ett ämne som bedrivs i slöjdsal?

För att bedriva slöjd måste man då ha en slöjdlärare och en slöjdsal? Här har informanterna 

använt sig av båda svarsalternativen, ja och nej, då några tycker både och. Nio lärare anser att 

man måste värna om slöjdlärarnas yrkesroll och att miljön i slöjdsalarna är viktig, men att 

börja med slöjdpyssel i klassrummet är en bra ide. I 1950-talets studieplan i textilslöjd finns 

textilslöjdsalens inventarier listade, där alltifrån antalet måttband till papperskorgar finns 

angivna (Nordström – Bernstedt, 1953). Men i dagens kursplan finns inga sådana direktiv,

utan slöjd kan bedrivas i lokaler som anses lämpliga för undervisningens innehåll. Därför 

finns det inga hinder som styr var man bedriver slöjdundervisningen utan det är vi, 

pedagogerna, som själva står för möjligheterna. Förr var utrustningen i slöjdsalen normativ, 

det var bestämt vad som skulle finnas. Nu är det kanske i högre grad kommunens ekonomi 

som avgör hur välutrustade dagens slöjdsalar är. Endast en av informanterna svarade att 

han/hon skulle föredra att starta med slöjd i mjuka material om slöjden skall införas från år 1. 

Resterande informanter svarade att om slöjd startar från år 1 vill de se att man använder sig av 

både mjuka och hårda material. 
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4.2 Analys av enkätstudie

I den nationella utvärderingen av grundskolan (2005) står det att många pedagoger inte vet 

varför slöjden inte införs i år 1 eller att de godtar den tradition som skolan har. Resultatet av 

vår enkätundersökningen visar på precis det resultatet. Det är en stor del av pedagogerna som 

tror att det är på grund av den tradition som skolan har, som gör att slöjden inte introduceras i 

undervisningen förrän i år 3. En tredjedel av informanterna (figur 3) vet inte varför slöjden 

börjar i år 3 och inte i år 1. Är det för att lärarna blivit dåligt informerade, eller är det något de 

inte reflekterat över?

Om timmar försvinner från de högre årskurserna svarade en del informanter att med högre 

ålder kan svårare moment införas i slöjden. Men är de svårare momenten viktigare än de 

lättare?  Eftersom större delen av informanterna var positivt inställda till att starta med slöjd i 

år 1 (figur 5). De tror att eleverna också skulle vinna på en tidigare start, då de blir snabbare 

bekanta med slöjdens metoder (figur 4). Om informanterna var bättre insatta skulle de veta att 

de kan påverka skolledningen i beslutet om hur slöjdtimmarna fördelas på lokal nivå. Lärarna 

har stor förmåga att påverka.

De nackdelar som kommer fram i enkätstudien handlar mestadels om brist på pengar och som 

ett resultat av det blir elevgrupperna större och därmed kontrollen mindre. Men att slöjdlärare 

och klasslärare kan arbeta tillsammans med enklare moment, som några föreslår med 

slöjdpyssel, kan vara ett alternativ. Ett samarbete där man får chansen att utbyta erfarenheter

lärare emellan. Eftersom olika ämneslärare har olika kunskaper kan de lära av varandra och i 

utbyte ge eleverna en bredare utbildning. Detta är även ett tillfälle för lärarna att få nya 

kunskaper och tänka utanför sina egna ramar.

Däremot vill de flesta se att om man ska bedriva slöjd, är det med en slöjdlärare som ansvarig

för verksamheten. Slöjdlärare är en yrkesgrupp som informanterna vill värna om och därför 

ska man inte ta bort deras genuina yrkeskompetens genom att andra pedagoger utför deras 

lektioner. 
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5. Intervjustudie

5.1 Resultatredovisning intervjustudie

Vi ställde elva frågor till alla lärare i studien och ytterligare en till slöjdlärarna, detta för att ta 

reda på om de skulle ändra på sitt sätt att undervisa eleverna första gången de har slöjd (För 

att se vilka skillnader de skulle göra mellan år 1 och år 3).

Vad är slöjd?

Alla pedagoger har en egen uppfattning om vad slöjd är och vi undrade om man kan bedriva 

slöjd i klassrummen eller om man måste vara i en slöjdsal. Svaren på denna fråga skilde sig åt 

mellan lärarna. Ett par av lärarna ansåg att naturligtvis kan vissa slöjdmoment bedrivas i 

klassrum, främst då textilslöjd, medan en annan såg hinder framförallt med träslöjden. 

Eftersom denne ansåg att man inte kan använda många av verktygen som behövs och att det 

nog vore lättare att vara utomhus. Något som nämndes av flera lärare var att eleverna kan 

tycka att det är roligare att gå till slöjdsalarna, att få byta miljö för en stund. 

Slöjd i lägre åldrar, då behöver vi inte maskiner, behöver inte strykjärn och såna saker. 

Då kan vi bedriva det i klassrummet, helt klart. Det tror jag. Samtidigt som det kan vara 

en grej att man får vara i den här miljön, i slöjdmiljön. Det är ju specifikt. Men det ska 

inte sitta i lokalen för att starta med slöjd i år 1.

Slöjd från år 1, en möjlighet?

Att införa slöjd från år1 är en möjlighet som alla skolor har, då det ligger på lokal nivå att 

bestämma detta. Men frågan är om detta är något som pedagogerna vill? De flesta av 

informanterna ansåg att detta var att sträva efter. En av lärarna svarade på frågan om det är 

möjligt med slöjd från år 1: ”Jag ser slöjd från år 1 som en stor möjlighet, det skulle vara 

väldigt positivt.”. Det skulle till och med kunna väcka intresse hos elever som egentligen inte 

är intresserade av slöjd. En annan lärare säger:

Det skulle vara fantastiskt bra. Dock har vi ganska få timmar som det är nu och hur 

skulle det bli för oss som klasslärare?
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Men jag tror att barnen skulle må jättebra av det. Tycker att de kan ha både textil- och 

träslöjd. Sen tror jag att det vore bra även för slöjdlärarna, att de får mer tid. Men det 

måste vara små elevgrupper, annars är risken att det inte fungerar. Jag skulle gärna se att 

vi kunde jobba ihop som kompanjon lärare, som musik undervisningen sker här på 

skolan. Det är bara bra att kunna vara flera lärare i klassrummet.

Hinder med tidigare slöjdstart?

När vi frågade pedagogerna om de såg några hinder med att införa slöjd från år 1, fanns det en 

viss skillnad i åsikt mellan lärarna på de båda skolorna. På den ena skolan såg de bara pengar 

och tid som hinder ”det kostar pengar, något alla skolor har ont om”. På den andra skolan tog 

de bland annat upp verktyg och salar, samt att barnen inte har tillräckligt bra finmotorik i tidig 

ålder.  Kan detta bero att kulturen på de två skolorna är olika, hur man i skolans historia valt 

att fördela pengarna? Det gäller att man i lärarlaget lägger störst tyngd vid att se hinder eller 

möjligheter.

Tidigare start, sämre kvalitet? 

På fråga om lärarna trodde att kvalitén blir sämre på slöjden om eleverna får mer timmar från 

tidig ålder, var det ingen av lärarna som trodde det. En del informanter trodde dock att 

kvalitén kanske blir annorlunda men absolut inte sämre. Det var tvärtom flera som trodde att 

den skulle bli bättre, för i och med att eleverna får börja tidigare anses de lära sig fortare. En 

av slöjdlärarna sa: ”Nej det är en fördel, ju fortare vi får börja, ju bättre”. En nackdel som en 

lärare tar upp är att dennes kontaktytor med elever blir för stor och att det blir svårare att lära 

känna varje elev. 

Det är svårt att veta. Förut var det så att skolan var upplagd så att du skulle lära dig vissa 

färdigheter. Men nu är det inte så. Nu är det egentligen så att det är mera så att de ska 

lära sig arbetsgången och de ska kunna, liksom, genomföra ett projekt. Och det är ju 

inget som säger att det skulle bli sämre egentligen. Det kan ju tänkas att själva 

färdigheterna blir annorlunda, men det är ju inte det man betygsätter heller. 

Samma moment för yngre elever?

Den frågan, riktade sig bara till slöjdlärarna. Vi undrade om de skulle starta med samma 

moment i slöjden, om den skulle införas från år 1. Alla informanter som arbetar med slöjd 
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svarade nej på den frågan. Maskiner skulle uteslutas ur undervisningen och lättare moment 

skulle införas. De menade att som det är nu är det för svåra moment, bland annat för att yngre 

elevers motorik inte är tillräckligt välutvecklad i den åldern. En av slöjdlärarna uttryckte sig 

så här: 

Nej, det tror jag inte. För det första så har de ingen som helst pejl på vad slöjd är för 

något. Utan då handlar det om ett slags skapande verksamhet. Jag vill ju också 

jobba ihop med min träslöjds kollega, så vi kan nog jobba i alla möjliga material i 

en skapande verksamhet, utan specifik stil. Och där är det väldigt lämpligt att jobba 

i teman där man plockar in många saker, tova bokstäver, tova siffror mm. Så skulle 

jag nog planera upp det, men jag vet ju inte. För jag har ju aldrig gjort det. Men så 

tänker jag, att man måste plocka in sånt som de gör där i klassrummet. 

Om detta skulle bli en realitet, ett större samarbete mellan de olika slöjdarterna, kunde 

gränserna mellan slöjd i hårda och mjuka material suddas ut. Eventuella könsindelningar 

minskas och eleverna får en större utdelning av slöjdundervisningen. Att använda sig av de 

moment som eleven arbetar med i klassrummet är ett sätt att integrera teori och praktik.

Försvinner tid från slöjden med en tidigare slöjdstart?

På frågan om lärarna trodde att tid från slöjd skulle försvinna från de högre åren om slöjden 

startade i år 1, ansåg de flesta att det inte borde göra det om skolan blev timplanelöst eller vid 

ett tillskott av timmar, men annars såg de ingen annan utväg. En lärare sa: ”Jag tror att 

slöjdtimmar försvinner från högstadiet, historiskt har detta skett då vi började med engelskan 

från år 1”. 

Kan man ta timmar från andra ämnen?

När vi frågade vilket ämne de skulle plocka timmar från för att ge till slöjden, hade de flesta 

informanter samma åsikt om det. Det var framförallt från SO/NO-blocket som lärarna ansåg 

att det var möjligt att plocka timmar från. De flesta uttryckte att tid behövs i svenska och 

skrivinlärning därför bör undervisningstid tas från SO/NO blocket. Ett samarbete med 

orienteringsämnena är även vad Lgr 69 förespråkar, speciellt i skolans lägre åldrar. En lärare 

uttryckte sig om ämnet SO/NO: 



23

Jag tycker att det är ett ganska svårt block när man jobbar med så här små barn. De kan 

ju inte läsa och skriva, utan allt ska man bara överföra muntligt eller gå ut och titta på i 

naturen.

Slöjd, ett komplement till andra ämnen

Följande två frågor, kan slöjd vara ett komplement till andra ämnen och kan andra ämnen vara 

ett komplement till slöjd, hänger ihop och det var flera som svarade på båda frågorna i och 

med att de svarade på den första frågan. Där kan man se en liten skillnad i vilket/vilka ämnen 

som lärarna ansåg att slöjden kan vara ett komplement till. Slöjdlärarna ansåg att slöjden kan 

vara ett komplement till alla ämnen och klasslärarna såg mestadels slöjden som ett bra 

komplement till SO/NO. 

Ja, men det är ju oftast i de ämnena som SO/NO som man kan jobba. Alltså i trean har 

man jobbat så. Att när vi läser om forntiden och sånt där, eller om hällristningar, då har 

de broderat hällristningar på slöjden. Så att det gör man ju, och så har vi lite grand att vi 

planerar ihop och gör vissa moment. Så att det stämmer överens med andra ämnen. 

Ibland har de gjort vikingaskepp i slöjden när de läst om vikingatiden.

Av de ämnen som kan vara ett komplement till slöjden, är matematiken det som alla 

informanter nämnde. De kopplade mått och räknande till något man behöver kunna i slöjden. 

Även historia och svenska var ämnen som nämndes. 

I början på terminen får sexorna göra en volymberäkning på en låda i matten och sen syr 

de upp den, exakt så stor här i slöjden, för att kunna kontrollera att volymberäkningen 

stämmer. Jag har märkt sen vi började att jobba på båda ställena, att barnen tycker att det 

är meningsfullt och mer intressant. 

Samarbete mellan klasslärare och ämneslärare

Den sista frågan som alla lärarna fick handlade om ett samarbete mellan klasslärarna och 

slöjdlärarna. Är något de vill ha mer av? Här var alla lärarna positiva till ett utökat samarbete, 

jättekul var ett ord som flera av dem använde. Att vara två vuxna i slöjdsituationer sågs som, 

inte bara roligt, utan också som en nödvändighet speciellt för yngre elever.  Dock hade 

slöjdlärarna en reservation mot för mycket samarbete med andra klasslärare, då det hittills 
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hade gett dem en större arbetsbörda. Som en av dem sa: ”..det är jättebra att slöjden går in 

och samarbetar, men oftast är det slöjden som gör jobbet”.  Samtidigt är det inte lärarens

behov som ska stå i centrum som en slöjdlärare uttryckte sig: 

Inte att man bara liksom ser till att jag har min timplan och klassläraren har sin. Utan att 

man jobbar mer mot eleven och att elevens behov och intressen får stå lite mer i 

centrum. 

5.2 Analys intervjustudie

När vi valde att utföra intervjuer vid två skolor, var det för att se om det fanns skillnader i 

lärarnas åsikter om slöjdens eventuella införande från år 1. Vi kan i efterhand se att de finns

där. Skillnaderna låg bland annat i hur man ser på de eventuella hinder som finns för att införa 

slöjdämnet från år 1. Där lärarna på skola 1 hade flera anledningar till varför de trodde att det 

skulle vara svårt, som till exempel verktyg och salar och elevens bristande finmotorik.  

På skola 2 såg de tid och pengar som enda egentliga hindren. Men behöver slöjd verkligen 

kosta mycket pengar och behöver man använda sig av verktyg i tidigare åldrar? 

Slöjdlärarna såg positivt på ett samarbete med klasslärarna, men hade reservationer mot att 

bära det större ansvaret gällande planeringen av lektionerna. Hur ska man kunna motverka 

detta för att alla ska se det positiva i ett samarbete? Ämnesöverskridande verksamhet kan 

gynna både elev och lärare, då flera lärares kompetens och ämneskunskaper kompletterar

varandra. Allt för att ge eleven en bredare kunskapsbas. Kanske borde ämnet slöjd byta namn 

till ”skapande verksamhet” där olika ämnen integreras? 
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6. Diskussion och slutsatser

Metoddiskussion 

Vårt syfte med denna studie har varit att med intervjuer och enkäter, genomförda vid två 

skolor, undersöka och diskutera de möjligheter och eventuella hinder som finns med en 

tidigare introduktion av slöjdämnet i grundskolan.

Till att börja med tyckte vi att det var tråkigt att fler inte tog sig tid att svara på enkäten. Vi 

upplevde att enkäten togs emot med en tung suck. Orsaker till detta kan bland annat vara 

lärarnas brist på tid och eventuellt att de fått fylla i många enkäter, då de tidigare haft 

praktikanter som skrivit examensarbete. Vi antar att i och med att enkäten var frivillig och 

anonym, resulterade det i ett stort bortfall där ingen kan hållas ”ansvarig” för att få enkäter 

blev ifyllda.  

Eftersom vi valde att använda oss av svarsalternativet ”annat” på många av våra frågor, föll 

många svar bort då få motiverade sitt svarsalternativ. Där de angett ett annat eget alternativ 

har svaren varit lätta att ta till sig och förstå. Men där inget alternativ angetts är det svårt att 

veta vad de vill säga. Kan det vara på det viset att det enklaste och snabbaste sättet att svara 

på en enkät och slippa ta ställning är genom att ange ett neutralt svarsalternativ, ett alternativ 

som inte innehåller någon egentlig värdering. Vi hoppas att det inte är så och tar det snarare 

som kritik och att vi måste lära oss att utforma bättre och kanske fler svarsalternativ i framtida 

enkätstudier. Vilka åsikter som gömmer sig bakom de som svarat ”annat”, utan att motivera 

sig, kan vi bara spekulera i.   

En av lärarna ville inte bli inspelad, vilket var tråkigt, men något vi naturligtvis respekterade. 

Vi upplevde att lärarna gärna ville besvara våra frågor, det märktes att de hade många åsikter 

om och hur de vill att slöjden ska finnas till i skolan. Tiden och yttre omständigheter gjorde 

dock att den åttonde intervjun inte kunde genomföras, och vi hade vissa tekniska problem som 

resulterade i bortfall av ett svar i en intervju. Trots allt var de intervjuer vi genomförde, 

intressanta och tillräckliga som underlag för vår studie.

Som tidigare nämnts var Ejlertssons (1996) bok ett bra stöd vid utformningen av 

enkätfrågorna. Han belyser bland annat vikten av att frågorna hålls neutrala och tydliga. Vi 
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insåg tidigt under arbetets gång att det krävs mycket tid och reflektion för att formulera bra 

enkätfrågor.

Vår brist på erfarenhet i att utforma enkäter visade sig vid sammanställandet av resultatet. 

Bland annat upptäcktes att en fråga (nr 6) egentligen bestod av två frågor. Detta kan ha 

bidragit till att informanterna kryssat i båda svarsalternativen fastän detta inte efterfrågades. 

Att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer, var en ny erfarenhet för oss. Steinar 

Kvale (1997) menar att "Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för 

att fånga erfarenheter och innebörder ur undersöknings personernas vardagsvärld. Genom 

intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord" (s.

70)

Detta arbete är vår tolkning av informanternas svar som andra nu får ta del av. Att utvärdera 

och tolka intervjuer var något som vi aldrig gjort förut, vilket krävde en hel del frågor från vår 

sida och ändringar i texten. Det hade varit lättare att analysera svaren vi fick av informanterna 

i fall vi ställt mer ”snäva” frågor. De vi nu har använt oss av i vårt arbete kan tänkas vara för

vida. Samtidigt önskar vi att vi hade intervjuat fler pedagoger för att ha mer underlag att 

arbeta med.

Eftersom vår erfarenhet av de båda metoderna var obetydliga innan detta arbete, var det svårt 

att avgöra vilken av dem som skulle komma att vara mest givande. Men nu med facit i hand 

tycker vi båda att intervjuerna var de som gav mest uttömmande svar och gav oss kött på 

benen. Därför bör det tilläggas att åter igen med facit i hand, skulle vi ha lagt större vikt och 

tid på just intervjuerna. Vi skulle ha valt att göra fler intervjuer med fler klasslärare och 

ämneslärare i slöjd, för att få mer substans till vårt arbete. Enkäterna skrapar endast på ytan 

och gör det ibland svårt att analysera vad som informanten egentligen vill få fram. Det lämnar 

mycket kvar att undra över. Vidare har vi erfarit att frågorna vid de båda studierna borde ha 

utformats mer likartade för att lättare kunna jämföra svaren.

Vi inser dock att med rätt formulerade frågor kan en enkätstudie ge mer uttömmande svar och 

med fler informanter blir det lättare att dra en slutsats. För att motivera informanterna till att 

svara på enkäterna krävs tydligen mer än en vädjan i följebrevet. Kanske hade motivationen 

varit högre i fall vi hade delat ut enkäterna personligen till alla informanter. Samtidigt var 

enkäterna frivilliga och därför måste informanternas val att inte fylla i enkäterna respekteras.
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Det stora bortfallet av enkäter gjorde det svårt för oss generalisera och eftersom att det var så 

få som svarade var det svårt att dra några egentliga slutsatser. Det är svårt att säga att ”många 

anser” när det totala informantantalet var endast 22 pedagoger. Men vi har gjort vårt bästa 

med att försöka tolka dessa enkäter för att göra en så rättvis bild som möjligt av deras tankar 

kring slöjdstarten.  

Resultatdiskussion

Här diskuterar vi samt sammanställer resultaten från enkät- och intervjuundersökningarna och 

behandlar forskningsfrågorna för vårt arbete en efter en.

Våra frågeställningar var:

 Varför finns det inte slöjd från år 1 på alla skolor?

 Hur ser några lärare på en tidigare start av slöjdämnet?

 Vilka argument ges för och emot en tidigare start av slöjdämnet?

Varför finns inte slöjd från år 1?

Varför slöjd inte finns från år 1 på alla skolor handlar enligt våra undersökningar om ovisshet. 

Lärarna är dåligt insatta i vem det är som bestämmer hur ämnestimmarna skall fördelas i 

grundskolan. Beror det på förgivettagande, traditioner från 60-talet eller är det tröghet i 

organisationsförändringar? Om de nu vill förändra, är det då ämnesuppfattningen som styr 

vad slöjd ska handla om. Kräver slöjd utvecklad motorik och läskunnighet?

Om lärarna blivit informerade av skolledningen, eller om deras eget intresse varit större, 

skulle de ha mycket mer att säga till om angående i vilket år slöjden startar i skolan.

Fortsättningsvis skulle det vara intressant att ta reda på i fall denna ovisshet grundar sig i 

okunskap, rädsla för förändringar eller bekvämlighet. 

Brist på pengar och att verktyg kan vara farliga, var ytterligare skäl till varför slöjd bör införas 

i år 3, men behöver slöjd verkligen kosta mycket pengar? Det kan räcka med att elever får 

träna sin motorik genom att klippa och klistra. Att vistas i en slöjdsal och bli bekant med 

material och redskap kan även bidra till nyfikenhet hos eleverna. Givetvis kostar slöjdlärare 

pengar men många av informanterna ansåg att man bör värna om slöjdlärarens kompetens.
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Slöjdlärarnas kompetens kan dock vidgas genom samarbete med klassläraren. Om viljan finns 

går de flesta ekonomiska problem att lösa. Eftersom det lider brist på slöjdlärare kan en 

tidigare start av ämnet eventuellt höja statusen i ämnet och därmed locka fler till att utbilda 

sig till slöjdlärare. Sedan kan frågan om varför slöjd inte införs i år 1 diskuteras i 

lärarutbildningen och starta ett nytt tankesätt hos de nyutexaminerade slöjdlärarna. 

För att hänvisa till Kajsa Borg (1995) måste vi se till barnets behov och inte förlita oss på 

skoltraditioner som har decennier på nacken. Det kräver att vi pedagoger tillsammans med 

föräldrar och beslutsfattare måste göra en förändring och inte springa runt i samma ekorrhjul 

som tidigare, barnen lever i ett annat samhälle nu än på 1960-talet då slöjden startade i år 3. 

”Skolans uppgift är i första hand att uppmuntra ett nyfiket kunskapssökande som stimulerar 

till vidare studier samtidigt som barnen stimuleras och utvecklas genom olika upplevelser.” 

(Borg, 1995). Det är pedagogerna som skall se till elevernas bästa och detta genom att se till 

elevernas behov och se att dessa behov kan te sig annorlunda för barn som växte upp på 

sextiotalet, jämfört med barn som växer upp i dagens samhälle.

Försämras kvaliteten med tidigare start i slöjd?

På frågan om slöjdens kvalitet skulle försämras om timmar togs från de högre åldrarna var det 

delade åsikter om i vår studie. Eftersom att timplanen i ämnet slöjd  inte konkret visar på vilka 

färdigheter som eleverna skall besitta när de lämnar grundskolan, finns det inget som hindrar 

en tidigare start i ämnet. Elever skall bland annat kunna hantera ”lämpliga verktyg” och 

”genomföra ett arbete” men vad man lägger för betydelse i dessa ord beror till stor del på 

ämnesläraren. Det finns inga tydliga kriterier för vad eleverna skall göra under 

slöjdundervisningen. Utan det handlar om att bli bekant med slöjdens olika material och detta 

kan man bli i alla åldrar. Det handlar inte om att framställa produkter utan att lära sig av 

processen, vägen till målet är viktigare än målet i sig. (Skolverket, timplan, 2006)

Motiv till att inte ta slöjdtimmar från högre åldrar, är att det går att införa svårare moment 

med äldre elever. Är de svårare momenten viktigare än de lätta? Eller breddas deras bas

genom en tidigare introduktion av ämnet? Genom en tidigare start av slöjdämnet tränas deras 

motorik och ger dem möjligheten att tidigt behärska olika metoder inom slöjden. Dessa kan 

sedan byggas på och svårare moment kan införas. Genom att eleverna tidigt blir bekant med 

slöjdens salar och materiel, ökar också deras nyfikenhet på de maskiner som finns. En annan 
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aspekt är att det ofta är lättare att uppmuntra yngre elever till att tänka utanför ramarna, de är 

inte ännu fullt integrerade i skolans värld. 

Som en informant menade, genom att ge elever en tidig start i ämnet har man större chans att 

fånga upp de som egentligen inte är intresserade av slöjd. Ämnet känns som en naturlig del av 

undervisningen.

Argument för och emot en tidigare start av slöjdämnet

Vi har kommit fram till att lärarna som svarade på de enkäter vi delade ut, var positivt 

inställda till slöjd och en tidigare start av ämnet i skolan. De flesta lärare var dock dåligt 

insatta i varför slöjd börjar i år 3 istället för år 1. De intervjuer vi utförde visade på liknande 

resultat gällande en tidigare start av slöjd. Slöjdlärarna hade en positiv inställning till en 

tidigare start, förutsatt att planeringen av arbetsmomenten sker i ett samarbete med 

klasslärarna samt att slöjdlärarna inte behöver ta hela ansvaret för slöjdtimmarna. Lärarna kan 

med sina olika kompetenser komplettera varandra och ge eleverna en bättre och bredare 

undervisning. Att använda sig av både teoretisk kunskap och binda den till praktiskt arbete 

kan ge möjlighet till ett större djup av förståelse hos eleven. Många av informanterna ansåg 

dock att yrkeskompetensen hos slöjdlärarna är något man ska värna om. De har kunskaper 

som ”vanliga” klasslärare inte alltid har och dessa ska inte tas ifrån dem. 

16 informanter vill se att slöjd införs redan i år 1, något som vi också gärna ser. 

Arbetsmomenten bör dock anpassas till elevernas ålder, då tålamod och koncentration inte är 

tillräckligt utvecklade vid så tidig ålder (Nordström – Bernstedt, 1953).  Men man ska inte 

underskatta elevernas kompetenser utan man bör prova på olika arbetssätt för att se vad 

elevgruppen klarar av.

Motiveringarna till varför man ville införa slöjd, respektive inte införa slöjd från år 1 var 

många. De som ställde sig positiva till införandet av slöjd motiverade detta bland annat med 

att det är bra för att träna elevernas motorik och att det är bra för elever med problem i 

teoretiska ämnen. Detta tycker vi är bra motiv till ett tidigt införande. Elever får träna upp sin 

motorik genom att arbeta med sina händer och elever som har svårt i teoretiska ämnen har en 

chans att göra bra ifrån sig. Samtidigt utesluter inte slöjd träning i de teoretiska ämnena, vilket

nämnts ovan. Detta var precis det som Martin Luther pekade på. Genom att kombinera 

praktiska och teoretiska övningar ger vi eleverna en större helhetsbild.
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Kan det dock finnas en nytta med att lägga fler timmar i tidig ålder? Kan det vara på det sättet 

att vid en tidigare start i slöjd är kunskapsnivån högre när eleverna börjar år sju? Detta kan i 

så fall bidra till att eleverna klarar sig mer själva och slöjdundervisningen flyter bättre och 

eleverna får ut mer av undervisningen. Samtidigt ska elevinflytandet och eget ansvar öka, 

vilket blir lättare med större kunskapsbas i ämnet.

Läroplanerna Lgr 69 och Lgy 70 lyfte båda upp elevinflytande i utbildningen. 

Kreativitet började dyka upp som ett nyckelord. Egidius tyckte att det var en seger för 

individen. Det betydde att varje lärare borde fråga sig; ’Hur ska jag få mina elever att 

tänka annorlunda än jag själv?’ ’Hur ska jag få dem att utföra saker och ting på ett nytt 

och kanske bättre sätt?’ ’Hur får jag dem att vid undervisningens och studiernas slut nå 

andra mål än dem som jag utstakat i min planering, nå fram till de mål de själva valt?

(Selberg, 2001, s 61)

Genom en tidigare start i ämnet kan eleverna snabbare bli bekant med slöjdens olika material 

och därför få en större inblick i slöjdvärlden. Detta i kombination med att hemslöjdens 

betydelse i samhället nu är i uppsving, kan generera en ny generation av slöjdare.

Med erfarenheter från förskolans värld vill vi visa på att barnen tidigt får starta med arbeten i 

alla sorters material. De får klippa och klistra i tyg, göra enkla broderier, limma med trä och 

metall samt lära sig att såga och spika. När dessa moment ändå presenteras i förskolan, varför 

fortsättar man då inte direkt i år 1? Varför ska eleverna måsta vänta i två år innan de får 

fortsätta skapa? Kan det vara på det sättet att gamla tankesätt, som att ”människor framhåller 

slöjdämnet som roligt, nyttigt och nödvändig vila för elevernas annars så hårt ansträngda 

hjärnor” (Vernersson, 1978) fortfarande hänger med? I så fall är det dags att bryta dessa 

tankesätt och visa på att slöjd gynnar barnets allsidiga utveckling.

Skulle det vara att föredra smågrupper där några går iväg till slöjdverksamhet och resterande 

elever stannar kvar i klassrummet? På så vis kan klassläraren fortsätta med sin undervisning 

och blir inte av med sin undervisningstid. Dock krävs det att både elever och lärare är flexibla 

då det krävs att de elever som inte är med i klassrummet får en chans att ta del av den 

undervisning de missar. Men i fall slöjdverksamheten fortsätter med praktisk undervisning på 
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samma tema som i klassrummet kan man vidga blicken hos eleven och få dem att se en 

helhet.

De informanter som var negativa till ett införande av slöjd angav bland annat olycksrisken 

och elevernas bristande koncentration som skäl. De nämnde även att de flesta elever får arbeta 

med slöjd på fritidshem som ett skäl till att inte starta med ämnet i år 1. Detta anser vi inte 

vara ett egentligt skäl till varför elever inte skall få ha slöjd i skolan, då många elever faktiskt 

inte har en fritidsplats. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lärarförbundet, 2002) 

står det att vi ska se alla elever. Inte bara de som vistas på fritids. När det gäller olycksrisken 

är de flesta som arbeta inom skolans värld, väl medvetna om vilka risker som finns. Men det 

betyder inte att man ska plocka bort maskiner från slöjden, utan att eleverna måste lära sig att 

använda dem säkert. Som tidigare nämnt är det också bra om inte elevgrupperna blir för stora. 

Stora elevgrupper ökar skaderisken.

Vidare att slöjdsalen kan vara en farlig plats för eleverna anser vi vara en fråga om hur man 

introducerar redskapen för dem. Eleverna är förmodligen redan bekant med många av 

slöjdens redskap och har arbetat med många av dem redan på förskolan. Vid många tillfällen 

har vi på förskolor sett barn som sågar och spikar för att bygga till exempel kojor och enkla 

båtar. Varför ska de barnen helt plötsligt inte kunna hantera en såg? Detta bara för att de 

börjat i skolan? 

En annan motivering till varför slöjd inte skulle kunna starta i år 1, var att elevernas motorik 

inte är tillräckligt utvecklad. Men med en tidigare start av ämnet är det troligt att man kan

träna upp elevernas motorik. Genom att eleverna får fortsätta med många av de moment de 

använder sig av i förskolan, tappar de inte den kunskapen. Skulle då de tillfrågade slöjdlärarna 

starta med samma slöjdmoment i år 1 som i år 3? På den frågan svara alla slöjdlärare nej. De 

skulle starta med enklare, mer grundläggande moment som utesluter maskiner.

Samarbete mellan ämnen

Att ansvaret för slöjden vid temaarbeten har legat på slöjdlärarna är något vi insett under våra 

intervjuer. Slöjdlärarna har ett intresse av att starta tidigare med slöjd, men de skulle vilja se 

att samarbetet i planeringen mellan slöjdlärare och klasslärare fick större utrymme. Att 

timmar kan tas från SO/NO ämnen var stor del av de tillfrågade lärarna överens om, men det 
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kanske är i de ämnena som samarbetet bör utökas? Att använda sig av slöjd i undervisningen 

av Sveriges historia, vore till exempel ett utmärkt sätt att föra vårt kulturarv vidare på.

Men att uppnå den bästa undervisningen för elever vore väl ändå att blanda teoretiska ämnen 

med praktiska? Vi menar att detta inte fullföljes då slöjden och estetiska ämnen endast 

innehar en minoritet av undervisningstiden. Mao-Tse-Tung beskriver det på följande sätt:

Teori blir meningslös om den inte sammanbinds med praktik på samma sätt som praktik 

trevar i mörkret om dess väg inte förklaras av teori. (Vernerson, 1978, s 12)

Det finns mycket att vinna i ett samarbete mellan olika ämnen. Som ovan nämnt var många 

informanter vänligt inställd till ett samarbete inom SO/NO blocket. Genom att sammanfoga 

teori och praktik kan man vinna större förståelse hos eleverna. 

Vad slöjd är kan vara svårt att definiera, men många av informanterna i vår studie ansåg att 

det är sådan verksamhet som man bedriver i en slöjdsal med både mjuka och hårda material. 

Det som är av betydelse är att eleverna får arbeta med sina händer och skapa något från 

grunden. Vi ska inte strama åt och begränsa slöjdämnet, vi ska vidga det. 

Genom slöjden får de teoretiska kunskaperna i matematik och svenska ett praktiskt utrymme. 

Som en slöjdlärare uttryckte sig: ”här konkretiseras alla ämnen”. Eleverna får mäta och läsa 

instruktioner och ofta tänker de inte på att de använt sina teoretiska kunskaper. Att använda 

sig av praktiskt arbete för att få en större förståelse för elevens teoretiska kunskaper, borde 

nyttjas i större utsträckning än vad det gör idag vid de två skolor vi undersökt. Eleverna får i 

slöjden även träna sig på att samarbeta i grupp och hjälpa varandra när problem uppstår. Lite 

större elever kan också agera som hjälplärare, när de kan moment som deras klasskamrater 

inte hunnit lära sig. Detta underlättar även i de teoretiska ämnena då eleverna lärt sig att 

hjälpa varandra i större omfattning.

I slöjden kan man lätt ta in den historiska aspekten i och med att vi använt oss av våra händer 

för att skapa sedan jordens begynnelse. Att eleverna får tova ull för att se hur man gjorde 

kläder förr i tiden eller hur man täljde till sina redskap som användes i hemmet, kan ge dem 

en större inblick i vår historia. Även träslag och garner har sin historia som eleverna får ta del 

av i slöjdämnet.
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Slöjd från år 1, en ekonomisk fråga?

Vårt resultat visar på att intresset finns för en tidigare start av slöjdämnet, men informanterna 

pekar även på att detta är en kostnadsfråga såväl som en organisatorisk fråga. Vem ska ta 

ansvaret för de yngre eleverna, klassläraren eller slöjdläraren? Ramfaktorer som pengar 

lokaler och personal styr tyvärr denna fråga och talar mot en tidigare start av ämnet.

Kan man här tänka sig att slöjden kan bedrivas utomhus med medel man hittar i skog och 

natur? Detta kan ge eleverna en större förståelse för hur våra förfäder arbetade och hur deras 

samhälle och liv var uppbyggt. Om det är brist på lokaler kan mycket av det tidiga 

slöjdarbetet utföras i elevernas hemklassrum. Slöjdarbeten som att sy för hand, karda/tova, 

tälja och måla kan utan problem utföras i ett ”vanligt” klassrum. Finns det inga slöjdlokaler 

att tillgå, får man anpassa undervisningen till de lokaler som finns tillgängliga. 

Intresse för slöjd

Det mest överraskande med detta arbete är bristen på intresse i frågan. Många pedagoger 

visade ett svalt intresse för att slöjd ska bedrivas från år 1. De som visade störst intresse var 

naturligt nog slöjdlärarna, men inte ens de slogs för sin saks skull och tryckte på en tidigare 

start i ämnet. Vi förstår samtidigt att tid är en bristvara inom skolan och i spartider kan det 

vara svårt att motivera ett förslag som kommer att kosta pengar. Men skolan skall, som det 

står i Lpo 94, sträva mot en allsidig utveckling hos eleverna, vi anser dock att detta inte sker i 

fall man utesluter den praktiskt/estetiska undervisningen under skolans två första år.

Kan det vara på det viset att brist på intresset beror på många nya lärare? Som nyexaminerad 

lärare kan det ta tid innan man känner sig varm i kläderna. Det tar tid att lära sig rutiner på 

skolan och på så vis kan det ta tid att bryta dem. På samma vis kan det finnas de som jobbat 

under en längre tid och känner ovilja att bryta invanda mönster när de har några få år kvar att 

jobba. Detta är naturligtvis spekulationer, men visst kan det vara på detta sätt. Vi hoppas dock 

att skolor idag är öppna för förändringar och motiverar sin personal till att förändra till det 

bättre. Skolan inte är statisk utan alltid under förändring, med eleverna i fokus. 

Kanske kan det vara så enkelt att vi förbisett de som är nöjda med hur upplägget kring 

slöjdämnet ser ut idag. Vi har genom att arbeta med detta examensarbete, sett att vi glömt 
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lägga fokus på de som tycker att dagens undervisning inom slöjdämnet är tillfredställande, till 

och med de som anser det vara fullt tillräckligt. Kan det vara på det viset att det är vi som vill 

skapa en utopi genom att starta tidigare med slöjdämnet? Kanske lär sig eleverna snabbare 

och bättre genom att vara äldre?

En insikt vi har kommit till under detta arbete är att om vi vill sträva mot en förändring i 

skolan gällande fördelningen av ämnestimmar, kommer vi förmodligen mötas av en ljum 

inställning av våra medarbetare. Detta sagt om vi möts av lärare med samma inställning som 

våra informanter. Förhoppningen är att vi orkar stå på oss och stå för våra åsikter samt att vi 

möter en skolledning som gärna ser drivande pedagoger med eleven i fokus. Det gäller dock 

att man vågar gå mot strömmen och att vår övertygelse är stark nog. Ander Marner (2004) 

menar att slöjden måste förändra sig för att kunna finnas kvar i framtiden. Har vi inte visat på 

en sådan förändring? Eller har vi bara skrapat lite på ytan?

Avslutningsvis vill vi dock peka på de informanter som var positiva och såg möjligheter med 

en tidigare start av slöjdämnet. Kanske sådde vi ett frö hos just dessa att driva frågan framåt. 

Vår förhoppning är att pedagogerna åtminstone fick en tankeställare gällande att de har 

möjlighet till att påverka hur elevernas vardag i skolan ser ut.

Med tanke på slöjdens historia och den tradition slöjden bär på vill vi visa på värdet med att 

bevara ämnet och föra dess tradition vidare. Slöjden kan minska klyftorna mellan generationer 

då samma tillvägagångssätt användes i slöjden av elevernas mor- och farföräldrar. Slöjden 

kan ge eleverna kunskaper och verktyg till att själva skapa, att känna stolthet över att tillverka 

föremål med sina egna händer.

Slöjd från år 1, en önskedröm? 

Vi hoppas att vi med vårt examensarbete i form av våra enkät- och intervjufrågor, väckt ett 

intresse för att starta tidigare med slöjdämnet. Om inte annat kan en diskussion lärare emellan 

utmynna i en större förståelse för den betydelse slöjden har på de flesta elever. Vi hoppas 

även att vi i vår framtida yrkesroll vågar stå för vår övertygelse och kan få andra pedagoger 

att se fördelen med en tidigare start av slöjdämnet. Vi hoppas att lärarna inser, att svårigheter 

är till för att övervinnas och att slöjden är anpassningsbar till elever i alla åldrar. Vi anser att 

slöjd är en rättighet som berör alla elever i dagens skola, från förskoleklass till år 9. 
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Med stöd av vårt resultat menar vi att slöjd borde införas i år 1, men att i år 1 och 2 eventuellt 

byta namn till ”skapande verksamhet”. Detta innefattar all verksamhet där man får arbeta med 

händerna. Detta för att slöjden inte ska bli uppdelad i hårda och mjuka material, utan att man 

skapar en samverkan mellan dem. Det kan ta bort den värdering som ligger i ordet slöjd och 

underlätta ett samarbete mellan olika ämnesgrupper, samt ge en tidigare introduktion i 

slöjdämnena. Ytterligare ett argument för en tidigare start av slöjdämnet är att göra 

övergången från förskola till förskoleklass och sedan vidare till skolan smidigare för eleverna. 

Vår åsikt innan vi startade med detta arbete var att det inte borde finnas många negativa 

aspekter med en tidigare start av slöjdämnet. Men med facit i hand och med många 

informanters tankar och funderingar har vår syn på saken blivit vidgad. Vi har också full 

förståelse för att vår åsikt kommer att kunna förändras i vår fortsatta yrkesroll. 

Omständigheter på våra framtida arbetsplatser kan få oss att förändra tankar kring när slöjden 

bör starta i skolan. Kanske är vår nutida åsikt naiv? Men med de erfarenheter vi har nu kan vi 

fortfarande stå för vår åsikt gällande en tidigare start i ämnet. Men vi förstår även de aspekter 

som säger att det finns hinder. Att till exempel slöjdlärarna får axla ett tungt ansvar gällande 

planering och upplägg av slöjdlektioner vid tillfällen där ett samarbete ägt rum med 

klasslärare. 

Slutreflektion

För att vi ska kunna erbjuda våra elever den bästa utbildning de har rätt till, behöver vi ge dem 

en varierad undervisning. Vi anser att i en varierad undervisning ingår slöjd för alla elever. 

Vi som pedagoger kan inte enbart bygga vår undervisning på elevernas intressen. Till det är vi 

i viss mån styrda av läroplanen. Vi måste istället väcka våra elevers intresse inom det 

praktiska skolarbetet. Genom att visa på vilka produkter man kan producera genom att 

utveckla sig inom slöjdens olika moment, kan man kanske sporra eleverna till att utveckla sig 

själva. Marner (2004) menar att det finns många företag i Sverige som bland annat grundar 

sin verksamhet på personal som är kunnig inom ett slöjdämne. Detta samtidigt som man visar 

på att det finns många sätt att skapa på och att ett sätt inte behöver vara det rätta, många vägar 

kan man ta för att komma till ett mål.
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Som vi tidigare nämnt, bör vi spinna vidare på de kunskaper eleverna redan har när de 

kommer från förskolan. Det är lätt att glömma bort färdigheter och kunskaper när man är ung. 

Repetition är något elever ägnar större delen av sin skolgång åt, att repetera skrivning, räkning 

mm. Varför skulle slöjdkunskaper fungera på ett annat sätt? 

Vi kan som lärare inte tvinga våra elever att lära sig något. Vi kan bara öppna dörrar till 

kunskap och hoppas att våra elever väljer att ta steget in. Genom att erbjuda slöjd till eleverna 

tidigt, kan vi med olika undervisningsformer förhoppningsvis förmå dem att lära sig mer och 

kanske även bättre. Variation är en bra morot för att locka våra elever till mer kunskap. 

Är det inte det som är den huvudsakliga meningen med vårt arbete som lärare?!

Vår ämnessyn från våra egna erfarenheter av ämnet i grundskolan, var en av anledningarna till 

att vi valde detta ämnesområde. Vi har sett att intresset för att starta tidigare med slöjdämnet 

finns, men motivationen är för svag för att pedagogerna ska orka driva frågan framåt. 

Okunskapen i frågan har även en stor del i varför inte fler skolor startar tidigare än i år 3 med 

slöjd. Många lärare tror att de inte har något att säga till om gällande hur ämnestimmarna 

fördelas över årskurserna. Men med den nya lärarutbildningen lär sig studenterna kanske att ta 

mer utrymme, våga stå för sina åsikter och driva frågor som de anser vara viktiga för 

elevernas allsidiga utveckling.
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Otryckta källor

Intervjuer

Sex individuella bandinspelade intervjuer och en ej inspelad intervju med pedagoger, utförda i 

Västerbotten av Maria Forsström under november månad 2006.

Enkät

Enkät besvarad av 22 lärare vid två skolor i Västerbotten under november månad 2006.



Enkätundersökning Bilaga 1

1. Är du: Grundskollärare

Fritidspedagog

Annat………………..

2. Med begreppet slöjd avser jag främst: Verksamhet som bedrivs i slöjdsal.
(flera svarsalternativ kan anges)

 Verksamhet i både hårda och mjuka materiel

Verksamhet som endast slöjdläraren kan bedriva.

Verksamhet som alla pedagoger kan bedriva.

Annat………………..

3. På vår skola har vi slöjd från år 3, Det är av tradition
 därför att:

Skolledningen har beslutat det.

Vet ej

Annat……………….

4. Vad tror du att det kan vara för Elevernas motorik är inte tillräckligt utvecklad.
hinder med att ha slöjd från år 1?

Elevernas koncentrationsförmåga är bristfällig.

Tiden behövs till läs- och skrivinlärning.

Annat ……………….

5. I timplanen har slöjdämnet 330 timmar Ja, med ökad ålder kan man införa svårare moment.
att fördela i grundskolan, år 1-9. Om slöjd 
införs från år 1, istället för år 3, kommer Ja, eftersom att varje slöjdtillfälle blir kortare, då .
kvaliteten då att försämras mot hur den är idag? timmarna ska fördelas över 2 år till

Nej, genom att börja med slöjd redan i år 1, blir 
eleverna snabbare bekanta med slöjdens olika former.

Annat…………………

6. Anser du att man måste ha slöjd i Ja
slöjdsalar med en slöjdlärare?

Nej

Motivera varför………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

7. Vilken sorts slöjd skulle du föredra Slöjd i hårda material.
om slöjd fanns från år 1?

Slöjd i mjuka material.

Både hårda och mjuka material.

Inget av ovanstående.

8. Om du fick bestämma, skulle du då Ja
införa slöjd från år 1?

Nej

Motivera varför………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….



Bilaga 2
Enkätundersökning

Vi är två lärarstudenter vid Umeå Universitet som håller på att skriva vårt examensarbete. 
Eftersom vi båda har inriktningen ”estetisk kommunikation” har vi valt att skriva om ämnet 
slöjd. Det vi båda upptäckt på våra verksamhetsförlagda utbildningar, är att det saknas slöjd 
på schemat för de flesta som går i år 1 och att slöjden börjar oftast i år 3. Rubriken på vårt 
examensarbete är ”Slöjd från år ett, en önskedröm eller en möjlighet?” och vi hoppas på att Ni 
kan hjälpa oss med svaret.

Vad vi vill undersöka är vad Ni har för tankar kring slöjdstarten. Enkäten är naturligtvis valfri 
och anonym. Har ni några frågor kan Ni maila oss på eonmia99@fceduc.umu.se eller 
maafom03@fceduc.umu.se

Tack på förhand!

Maria Eriksson och Maria Forsström



Bilaga 3

Intervjufrågor

1. Är du slöjdlärare eller klasslärare?

2. Om man skulle införa slöjd från år ett, vilka möjligheter kan du se?  

3. Ser du några hinder i att introducera slöjdämnet från år 1? Vilka?

4. Eftersom det finns 330 timmar att disponera till slöjdämnet under grundskoletiden, skulle 

det försvinna timmar från de högre årskurserna om man börjar med slöjd i år 1. 

5. Ser du detta som ett problem?

6. Om man skulle vara tvungen att ta bort timmar från ett annat ämne för att ge slöjden större 

utrymme, vilket tycker du att det skulle vara? Varför?

7. Kan slöjd vara ett komplement till andra ämnen, vilka?

8.  Kan andra ämnen vara komplement till slöjden, vilka?

9. Tror du att kvaliteten på slöjden blir sämre om det blir mer timmar i de yngre åldrarna?

10. Anser du att man bör bedriva slöjdämnet i en slöjdsal, eller går det lika bra att börja i 

klassrummet?

11. Skulle ett samarbete mellan slöjdlärare och klasslärare vara möjligt/önskvärt?

En fråga till bara slöjdlärarna:

12. Om slöjd skulle införas från år 1, skulle ni då starta med samma moment som ni nu gör i 

år 3?


