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SAMMANFATTNING 
 
 
Detta är en undersökning gällande metallslöjdens del i trä- och metallslöjdämnet i 
grundskolan. Vi har undersökt hur stor del metallslöjden har i undervisningen, varför den har 
den delen, samt hur stor del den bör ha. Vi har undersökt detta genom observationer av 
slöjdlokaler, intervjuer och en enkätundersökning med verksamma trä- och metallslöjdlärare 
inom Umeå kommun. Vi har även studerat läroplaner och kursplaner med syfte att utröna hur 
dessa uttryckt metallslöjd i slöjdundervisningen. Litteratur med historisk anknytning till 
metall och metallslöjd har också studerats för att kunna ge läsaren en förståelse för metallens 
roll genom historien. Det vi kom fram till med undersökningen var att metallslöjden har en 
mindre del i trä- och metallslöjdundervisningen än vad träslöjd har. Vi kom även fram till att 
den borde ha en större del än vad den har, och att metallslöjdens omfattning till störst del 
beror på vad trä- och metallslöjdläraren har för intresse, kunskaper och erfarenheter av metall.   
 
 
Sökord: Hantverk, Träslöjd, Kulturarv. 
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1. INLEDNING 
 
 

Under vår lärarutbildning, närmare bestämt trä- och metallslöjdinriktningen, kände vi 

återkommande att delen metallslöjd ofta var sekundär. Detta främst under vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen, då vi ute i Umeå kommuns grundskolor såg att 

metallslöjden fick lite utrymme i elevernas utbildning, samt att utrustning (verktyg, maskiner) 

och material ofta varit ringa i jämförelse med träslöjdens material och utrustning. 

 

Men även vår metallutbildning inom trä- och metallslöjden på lärarutbildningen upplevde vi 

hade mindre utrymme än träslöjdutbildningen. Under vår utbildning (vilken utgick ifrån det 

gamla poängsystemet då en termin var 20 poäng) läste vi 40 poäng inriktning trä- och 

metallslöjd och 20 poäng fördjupning trä- och metalldesign. Under dessa kurser, vilka 

gemensamt utgör vår trä- och metallslöjdsutbildning, var poängen fördelade så som följer: 40 

poäng träslöjd, 10 poäng verksamhetsförlagd utbildning och 10 poäng metallslöjd. Dessa 

siffror stärker vår upplevelse av fördelningen. 

 

Vi upplevde det dock som att vår metallutbildningsdel trots detta hade större plats i trä- och 

metallslöjdundervisningen än vad den hade ute i de grundskolor där vi utförde vår 

verksamhetsförlagda utbildning. 

 

Under vår metallinriktning läste vi ett stycke ur Hans Perssons uppsats1 vid Stockholms 

lärarhögskola, där han skriver om metallslöjdens utveckling genom tiden. Vi såg i detta ett 

mönster: att metallslöjden tappat sitt fäste. Och redan då kände vi ett intresse för ämnet, 

eftersom vi inte riktigt kunde finna några argument i vår diskussion till varför metallslöjden 

hade det utrymme som vi upplevde att den hade i skolslöjden.  

 

När vi sedan blickar tillbaka på vår egen skolgång och den slöjdundervisning vi haft, känns 

samma mönster igen även där. Antingen utgjorde utrustningen för metallslöjden enbart en 

liten del av trä- och metallslöjdsalen, och undervisningen utövades i lika liten utsträckning, 

eller så bedrevs helt enkelt metallslöjdsundervisningen i tekniksalen, och då under detta 

ämnets namn, det vill säga: teknik.  

                                                
1    Persson, Hans, 2000, Metallslöjd – ett hantverkligt ämne i skolans tjänst, Stockholm, Lärarhögskolan. 
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Alltså fick metallslöjden enbart en avsevärt mindre del av slöjdundervisningen, eller så fick 

den ingen del alls, eftersom att det under tekniklektionerna fokuserades väldigt lite, eller 

ingenting, på just slöjd. 

 

Med vår undersökning vill vi ta reda på om våra upplevelser och erfarenheter av metallslöjden 

fortfarande stämmer överens med hur trä- och metallslöjdlärarna ser på ämnet och bedriver 

sin verksamhet, samt på vilka grunder de gör detta.  

 

Det som gör detta uppsatsämne angeläget för oss som blivande lärare i trä- och metallslöjd, är 

att det påverkar vår möjlighet att styra vad vi lägger in i undervisningen. Om vi i framtiden, 

som trä- och metallslöjdlärare, skulle vilja planera in metallslöjd som en övervägande del i vår 

undervisning, känner vi att problem kan uppstå ifall enbart bristfällig metallslöjdsutrustning 

finns att tillgå, samt om det utav kollegor och skolledning inte anses som ett legitimt 

handlande.  

 

Vi ser det alltså som så; att desto mer metallslöjden får stå tillbaka, desto svårare blir det 

också att motivera dess existens, om det nu skulle finnas anledning till dess fortlevnad. Vilket 

vi också vill försöka reda ut. 

 

 
 
1.1. TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

 
De tidigare undersökningar vi funnit inom området, det vill säga metallslöjdens del i trä- och 

metallslöjden, har påträffats i form av ett par uppsatser. Både Anderssons2 samt Hugg och 

Sjöbloms3 uppsatser tar upp liknande problemformuleringar som våra, dock känner vi att 

deras undersökningar utfördes för tio respektive åtta år sedan, och därför går det ej att ta för 

givet att deras resultat kan hållas för gällande även idag. Situationen kan ha förändrats under 

                                                
2
    Andersson, Kent, 1998, Metallslöjd i grundskolan – Vad? Hur? Varför?, Umeå universitet, 

Lärarutbildningen. 
 
3    Hugg, Torbjörn & Sjöblom, Linda, 2000, En studie om metallslöjdens plats i grundskolans slöjdämne –   
      Slöjdlärarstudenters samt lärares syn på metallslöjd, Umeå universitet, Lärarutbildningen.   
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årens lopp och därmed anser vi att vår undersökning, om än den tar sig liknande uttryck, ändå 

har den legitimitet som krävs för att vara värd att genomföras.  

Vidare verkar både Hugg och Sjöblom samt Andersson uppleva bortfall av metallslöjd som 

enbart negativt vilket vi inte tar för självfallet utan istället tar med som en del av vår 

undersökning, alltså om det finns motiveringar för mer/mycket eller lite/ingen metallslöjd.  

Hugg och Sjöbloms uppsats tar även upp lärarstudenters syn på metallslöjden, något som vår 

undersökning inte riktar sig mot. 

 

Ytterliggare två uppsatser som inriktar sig mot metallslöjd i skolan är Helena Örtemyrs4, samt 

Peter Olssons5 uppsatser vilka främst koncentrerar sig mot en viss teknik inom metallslöjd 

och inte mot metallslöjdens del i trä- och metallslöjden, vilket vår undersökning gör. 

 

Hans Perssons uppsats6 fokuserar främst på metallslöjdens historia i svenska skolan och 

varför barn i skolan skall få ta del av en hantverklig verksamhet, och inte så mycket om hur 

situationen ser ut gällande metallslöjdens del i trä- och metallslöjden, alltså hur, varför och på 

vilka grunder den bedrivs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
    Örtemyr, Helena, 2006, Smide – Att smida tillsammans med elever i grundskolan, Umeå universitet,  

      Lärarutbildningen. 
 
5    Olsson, Peter, 1999, Smide i grundskolan, Umeå universitet, Lärarutbildningen. 
 
6    Persson, Hans, 2000, Metallslöjd – ett hantverkligt ämne i skolans tjänst, Stockholm, Lärarhögskolan.  
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2. SYFTE 

 
Det övergripande syftet med vår uppsats är att undersöka i hur stor utsträckning lärarna inom 

trä- och metallslöjden i grundskolan låter metallslöjden ta del i undervisningen, och varför 

metallslöjden får den del av undervisningen som den får. Men även utreda ifall metallslöjden 

bör ha större eller mindre utrymme i skolslöjden än vad den har idag, samt även belysa hur 

det har sett ut med metallslöjd inom ämnet trä- och metallslöjd genom historien. 

 

 

 

2.1.    FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur stor plats har metallslöjden inom trä- och metallslöjdundervisningen i 

grundskolan? 

 

• Behövs metallslöjd som en del i skolslöjden för att eleverna skall nå upp till 

kursmålen? 

 

• Fyller metallslöjden någon funktion inom slöjdämnet som inte träslöjden fyller? 

 

• På vilka sätt påverkar olika ramfaktorer, såsom ekonomi, lokaler, tid, skolledning, 

samt lärarens roll, metallslöjden? 
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3. METOD 
 

Vi valde att göra en kvantitativ enkätundersökning med tjugo stycken informanter, trä- och 

metallslöjdlärare inom Umeå kommuns grundskolor. Detta med avsikt att nå en något större 

grupp och därigenom få en bredd i vår information.7 Det föreföll naturligt att söka få en vidare 

bredd på vårt undersökningsstoff, eftersom större möjlighet då finns för att nå svar närmre 

sanningen än om man endast skulle samla in information ifrån någon/några enstaka 

skola/skolors metallslöjdsituation. 

 

Innan vi utförde den ordinarie enkätundersökningen, genomfördes en provrunda med en 

testgrupp bestående av fem distansstuderande trä- och metallslöjdlärarstudenter, vilka för 

tillfället bedrev sina studier i trä- och metallslöjdsalarna vid Umeå universitet. Dessa studenter 

har alla sedan tidigare arbetat ett antal år som just trä- och metallslöjdlärare innan de 

bestämde sig för att inleda sin lärarutbildning för att få en lärarexamen.  

 

Provrundan visade att enkätformuläret fungerade bra bortsett från vissa smärre frågetecken 

angående ifyllningen av vissa frågor, vilka åtgärdades genom omformuleringar innan vi 

fortskred med vår undersökning.  

 

Urvalet till enkätundersökningen skedde genom att vi under två dagars tid åkte runt och 

personligen gjorde förfrågningar om trä- och metallslöjdlärarna i fråga skulle vilja fylla i en 

enkät. Vi valde att dela ut enkäterna personligen för att på så sätt undvika ett större bortfall, 

samt för att knyta kontakter inför de intervjuer vi även valde att använda oss av som metod. 

 

Av de totalt tjugo enkäter som delades ut, återkom arton stycken inom loppet av fjorton dagar. 

Vår intention att undvika bortfall genom att personligen besöka alla informanter lyckades 

således, eftersom det bortfall vilket ändå uppstod dock är att betrakta som ringa i förhållande 

till totalen. Vi anser att de arton enkäter som returnerats till oss fullständigt korrekt ifyllda ger 

oss en tillräcklig grund för att kunna komma fram till ett rättvisande resultat.    

 

                                                
7 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, 2006, Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala, Kunskapsföretaget, 

s. 30. 
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Vilka skolor vi besökte skedde slumpvis beroende på vilka av lärarna som fanns på plats vid 

tidpunkten för besöken. Vi begränsade vår undersökning till enbart kommunala grundskolor, 

detta för att komma bort från en undersökande jämförelse mellan kommunala skolor och 

friskolor. Vi ville alltså styra diskussionen från en jämförelse mellan olika former av skolor 

och de olika förutsättningar som finns dem emellan, till kärnan för vårt undersökningsområde: 

trä- och metallslöjdsalen och de yrkesverksamma lärarna som håller till där.  

 

Totalt besökte vi 24 grundskolor. Enkäten bestod av åtta sidor med femton kryssfrågor, samt 

ett följebrev där vi förklarar vad syftet med vår uppsats, tillika enkätundersökningen, är. Även 

Kursplan 20008 för ämnet slöjd, bifogades med enkäten. 

 

Vi valde även att använda oss av kvalitativa intervjuer som komplement till 

enkätundersökningen och observationerna. Detta för att få mer djupgående information9, men 

även för att ge informanterna möjlighet att dela med sig mer uttömmande av sina erfarenheter 

och synpunkter på metallslöjdens roll för dem själva och deras undervisning. Därigenom ge 

en stabilare grund för undersökningen, och därmed möjligheten att få ta del av ett djup som 

kanske inte kommit fram av enkätundersökningen och observationerna. 

 

De intervjuade trä- och metallslöjdlärarna, fyra till antalet, lottades fram bland de grundskolor 

vi tidigare besökt. Alla de tillfrågade lärarna tackade ja till att låta sig djupintervjuas. 

Intervjuerna baserades på tio stycken grundfrågor, vilka användes som ett löst hållet manus 

för att hålla oss till ämnet. Utifrån dessa grundfrågor improviserades sedan följdfrågor på 

plats beroende på vad den intervjuade svarade på de grundläggande frågorna. Grundfrågorna 

ställdes inte i exakt samma följd vid de olika intervjutillfällena utan anpassades efter den 

riktning som intervjun tog, frågorna ställdes där de bäst passade in i samtalet. 

 

Tre av de fyra intervjuerna tog plats i trä- och metallslöjdsalen på den besökta skolan, den 

fjärde genomfördes på ett café i centrala Umeå.  

Intervjuerna dokumenterades på kassettband och transkriberades sedan över till pappersform 

                                                
8

   Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
 
9    Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, 2006, Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala, Kunskapsföretaget,   
      s. 41. 
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för att kunna ge en så god överblick som möjligt vid skrivandet av uppsatsen.  

För alla informanter som deltog i undersökningen klargjordes att medverkandet i 

undersökningen är konfidentiell och materialet från intervjuerna kommer att förstöras efter att 

undersökningen är klar. 

 

Vi läste även igenom kursplanerna för slöjd i Lgr6210, Lgr6911, Lgr8012, Lpo9413 samt 

Kursplan 200014, med fokus på metallslöjd. Detta för att sedan kunna tolka och beskriva 

dessa, samt relatera dem till vårt sammanhang, det vill säga det underlag vi samlat in genom 

våra intervjuer, observationer och vår enkätundersökning. En jämförelse kursplanerna emellan 

utfördes också för att vi bättre skulle kunna förstå skillnaderna och likheterna mellan det 

underlag utifrån vilket trä- och metallslöjdundervisningen bedrivits, det vill säga en 

komparativ undersökning.15  

 

Litteratur angående metallslöjdens del i trä- och metallslöjdundervisningen har eftersökts, 

men inte påträffats i någon större utsträckning än i någon enstaka artikel16. Förutom denna 

artikel och tidigare nämnda läroplaner har även litteratur studerats beträffande metallen som 

material historiskt, för att vi genom detta skulle kunna få en bild av vad metallen utgör som 

kulturarv.  

 

Enkätbesöken kombinerades även med att vi observerade vilka slags lokaler, samt verktyg 

och maskiner som fanns att tillgå för metallslöjd på varje skola och i vilket skick dessa befann 

sig i. Det vill säga: vilka förutsättningar som fanns för metallslöjd. 

                                                
10   Kungliga skolöverstyrelsen, 1962,  Läroplan för grundskolan, Lgr 62,  Kungliga skolöverstyrelsens   
      skriftserie 60. 
 
11   Skolöverstyrelsen, 1969,  Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Stockholm,   
      Svenska utbildningsförlaget Liber AB.  
 
12   Skolöverstyrelsen, 1980, Läroplan för grundskolan, Lgr 80,  Stockholm, Liber utbildningsförlaget  
      Stockholm. 
 
13    Utbildningsdepartementet, 1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 

Lpo 94, Stockholm, Skolverket, kursplanen för ämnet slöjd.  
 
14    Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
 
15    Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, 2006, Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala,  
       Kunskapsföretaget, s. 65. 
16   Hedström, Hasse, 1994, Utbildningen i metall förlorar mark, Slöjdforum nr 5/94, Stockholm,   
       Lärarförbundet. 
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3.1.  KÄLLKRITIK 
 

Det kan vara svårt att särskilja vilket kapitel var och en av författarna av denna uppsats 

skrivit, då vi skrivit allt tillsammans och aldrig var för sig. 

 

De undersökningsmetoder vi använt oss av för att utröna metallslöjdens varande eller icke 

varande i grundskolan, det vill säga intervjuer, enkätundersökning och observationer, är att 

anse som tillförlitliga då dessa utförts enligt gällande regler. Underlaget är dock inte att anse 

som generellt då det är förhållandevis litet för att kunna överblicka Sverige som helhet, och 

begränsar sig enbart till ett geografiskt läge i landet: Umeå kommun.  

 

Den litteratur vi använt oss av bedöms som tillförlitlig, eftersom den i samtliga 

förekommande fall är författad eller utgiven av universitet, seriösa föreningar eller förbund 

med inriktning mot antingen slöjd eller metall. När det gäller metall som historiskt kulturarv 

har den litteratur som påträffats inom området varit omfattande, och därmed tillräckligt 

objektiv för att kunna ge en god överblick av ämnet. 

 
 
3.2.  DISPOSITION 
 

Uppsatsen tar sin början med en förklaring av slöjd som begrepp utifrån ett par olika källor, 

dels Nationalencyklopedin, dels Marléne Johansson.17 Därefter redovisas resultatet av våra 

egna undersökningar, inledningsvis med en inblick i metallens historik ur både ett kulturellt 

perspektiv, men även ur en skolslöjdstraditionell synvinkel.  

 

Begreppsförklaringen samt genomgången av metallslöjdens historia och metallen som 

kulturarv i Sverige är tänkt att ge läsaren en förståelse för metallens roll, och därmed också en 

god grund för fortsatt läsning av uppsatsen. 

 

Sedermera redovisas resultaten av de observationer vi gjort från de 24 skolor vi besökt. Därpå 

följer resultatet av enkätundersökningen och vidare resultatet av de fyra djupintervjuer vi 
                                                
17 Johansson, Marléne, 2002, Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande        

redskap, Göteborg, Acta universitatis gothoburgensis. 
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genomfört. Resultatdelen avrundas med en komparativ undersökning mellan styrdokumenten 

för ämnet slöjd i Lgr 62, Lgr69, Lgr80, Lpo94 och Kursplan 2000 med fokus på metallslöjd. 

 

Avslutningsvis följer en diskussion där vi reflekterar över vår undersökning och våra resultat, 

samt konsekvenserna av dessa. Både för och nackdelar dryftas, likväl som att vi både blickar 

bakåt mot igår, framåt mot morgondagen samt diskuterar vår samtida situation. 

 

 

4. RESULTAT 

 
4.1.  LITTERATURGENOMGÅNG 
 
4.1.1. BEGREPPET SLÖJD 

 

Nationalencyklopedin beskriver termen slöjd enligt följande: 

 

slöjd subst. ~en ~er  

ORDLED: slöjd-en 

• hantverk eller handarbete särsk. om bearbetning av trä; ofta om verksamhet av (mer el. 

mindre) hobbykaraktär; spec. som skolämne: slöjdlärare; slöjdredskap; hemslöjd; 

metallslöjd; textilslöjd; träslöjd; ~ är hans främsta hobby 

BET.NYANS: om resultatet: vacker samisk ~ 

HIST.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. slöghþ 'yrkesskicklighet; hantverksarbete; 

konst', till slögher 'yrkesskicklig'; trol. besl. med 2slå18 

      

Slöjd har i grundskolan 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 

                                                
18   Nationalencyklopedin, sökord: slöjd, www.ne.se. (2008-05-07) 
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material. Genom att delta i hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt får de 

kunskaper om vägen från råmaterial till bruksvara. Slöjdlärare utbildas inom 

grundskollärarprogrammet vid universiteten i Stockholm, Göteborg, Linköping och 

Uppsala (2005).19 

 

Slöjd, i äldre språkbruk alla former av tillverkning från manufaktur till icke yrkesmässigt 

handarbete. I dag används slöjd främst i betydelsen hemslöjd och skolslöjd (införd som 

skolämne i Sverige 1878). I början av seklet kallades konsthantverk och 

industriformgivning konstslöjd.20 

 

Angående termen ”slöjda” säger Nationalencyklopedin vidare: 

 

slöj`da verb ~de ~t  

ORDLED: slöjd-ar  

SUBST.: slöjdande; slöjd 

• (icke yrkesmässigt) tillverka (föremål) i trä: en vagga som morfar ~t 

KONSTR.: ~ ngt 

HIST.: sedan ca 160021 

 

Fortsättningsvis, om metallslöjd, säger Nationalencyklopedin: 

 

metall`slöjd subst. ~en  

ORDLED: met-all--slöjd-en 

• bearbetning för hand av metaller spec. som skolämne 

HIST.: sedan 187422 

 

                                                
19   Nationalencyklopedin, sökord: slöjd, www.ne.se. (2008-05-07) 
 
20   Ibid. 
 
21   Nationalencyklopedin, sökord: slöjda, www.ne.se. (2008-05-07) 
 
22   Nationalencyklopedin, sökord: metallslöjd, www.ne.se. (2008-05-07) 
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Marléne Johansson beskriver inledningsvis i sin bok termen slöjd såsom följer, dels utifrån 

Svenska akademiens ordbok från 1981, men även med hänvisning till Linnéa Lindfors och 

Otto Salomon: 

 

Både Svenska akademiens ordbok, 1981, och Otto Salomon beskriver slöjd som ett gammalt 

fornsvenskt ord som härstammar från ordet slöghÞ, vilket innebär slughet, flitighet, 

skicklighet, kunnighet och klokhet, samt av slögher, som står för att vara händig, flink, 

hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, skicklig, fyndig och påhittig. Dessa menar Otto 

Salomon är två rent nordiska ord, vilka har sitt ursprung ifrån isländskans sloegd, och som 

finns nämnda i den äldsta svenska skriften ifrån mitten av trettonhundratalet, östgötalagen.23 

 

Linnea Lindfors formulerar slöjd som något som avser slöjdarbete i hemmet, yrkesmässigt 

slöjdande, konstnärligt slöjdande eller som en benämning för utbildning i olika material i 

slöjdundervisning.24  

 

Angående begreppet slöjd sade Otto Salomon, i sitt invigningstal på Nääs den 13 juni 1880, 

att slöjdande inte har någonting att göra med ett yrkesmässigt sysslande utan handlar en 

fritidssysselsättning. Därmed kan inte en snickare, svarvare, smed eller bokbindare gå under 

den benämningen, i och med att dessa utövar hantverket som ett yrke.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Johansson, Marléne, 2002, Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande 

redskap, Göteborg, Acta universitatis gothoburgensis, s. 2. 
24   Ibid. 
25   Ibid. 
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4.1.2. HISTORIK 

 

KULTURARV 

 

Järnet uppträder vid sidan om bronsen vid 500-400 f Kr, under den tidsålder som vi i Sverige 

betecknar som vår järnålder. Metallens exklusivitet är märkbar med tanke på att den främst 

användes till smyckestillverkning. Från och med cirka ett sekel före Kristus börjar man istället 

främst använda metallen för vapen- och redskapstillverkning, men en viss produktion av 

exempelvis bältesspännen och diverse smycken kvarstår dock. 

 

Under medeltiden var den mest framträdande formen för järn från Sverige det så kallade 

osmundjärnet, vilket skeppades ut på fat. Detta järn var av speciell kvalitet och utvanns 

antagligen alltid ifrån bergmalm. Järnet framställdes genom att man med hjälp av ved eller kol 

hettade upp och reducerade malmen utan att smälta den. Slutprodukten av denna process var i 

stor utsträckning blandad med slagg, vilket gjorde att man var tvungen att rena den genom 

upprepad uppvärmning och hamring. Från och med 1100-talet gjordes detta arbete lättare 

genom att man började använda sig av blästerugnar och hammare drivna av vattenkraft. 

 

På Gustav Vasas initiativ utfördes på 1500-talet en förvandling av metoderna för 

järnframställning och man byggde upp en stångjärnsindustri, för denna nya exportprodukt.  

För att kunna förändra tackjärn till smidbart stångjärn infördes under 1600-talet nya metoder, 

bland annat tysk- och vallonsmidet, och vid 1700-talets början förmodas Sverige ha funnits 

stå för en tredjedel av Europas sammanslagna produktion av järn, och Sveriges järnindustri 

stod för 75 procent av hela exporten i landet.26 

 

Järnet har varit en av vårt lands viktigaste exportprodukter under århundraden. I Sveriges 

industriella utveckling har järnhanteringen bidragit som en väsentlig funktion, och givit form 

åt såväl livsbetingelser som åt de sociala förhållandena.27 Under 1800-talet växte även nya 

branscher inom industrin fram och dessa kunde då dra nytta av järnbrukets kunskaper och 

                                                
26 Nyström, Bengt (red.) m. fl, 1996, Hantverk i Sverige, Helsingborg, LTs förlag, s. 281. 
27 Hildebrand, Karl-Gustaf (och Jernkontoret), 1987, Svenskt järn – Sexton- och sjuttonhundratal, 

Exportindustri före industrialismen, Södertälje, tryckt med bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, s. 7. 
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erfarenheter angående marknadsföring och organisation. En stor del av våra större företag 

inom skogs- och verkstadsindustrin har sitt ursprung i svensk järnhantering.28  

 

Sedan 1850-talet har det hänt åtskilligt med den tekniska utvecklingen, bland annat 

introducerades nya metoder för stålbearbetning, där svenskarna Göran Fredrik Göransson och 

Johan Fredrik Lundin befann sig i täten. Även en fransman, Paul Héroult, sökte sig till 

Sverige för att utveckla sin ljusbågsugn, vilken idag är helt dominerande. Då tog en ny 

industriell epok sin början och förändrade inte enbart stålindustrin, utan banade även väg för 

massproduktion.29 

 

Men hantverket upphörde ingalunda i och med det industriella genombrottet i slutet av 1800-

talet, hantverk och småindustrier kom även fortsättningsvis att spela en betydelsefull roll i det 

svenska näringslivet. Men det var större företag med många sysselsatta och där produktionen 

till stor del var mekanisk som dominerade många branscher. De mindre och halvstora 

företagen kompletterade de större företagen på marknaden, detta bland annat i form av 

underleverantörer och serviceföretag.  

 

Kvalitetstillverkning i liten skala innebar fortfarande ett stort värde för de mindre 

hantverksanknutna företagen. Trots detta hade de gamla hantverken förändrats till sin natur. 

Flertalet av de gamla yrkena var borta, såsom bleck- och plåtslagare, förgyllare, gelbgjutare, 

guld- och silversmed, kopparslagare, konstgjutare, tenngjutare och smeder, och med dem 

också de traditionella arbetsmetoderna. Både gesällsystemet och lärlingsorganisationen hade i 

praktiken upphört, den första några decennier innan den andra. Det ursprungliga hantverket 

som ännu använder sig av traditionella arbetsmetoder återstår egentligen endast som 

konsthantverk, och idag sker, till skillnad från tidigare, småproduktion och tillverkning på helt 

annan grund och ofta med hjälp av avancerade och tekniska metoder.30  

 

                                                
28 Hildebrand, Karl-Gustaf (och Jernkontoret), 1987, Svenskt järn – Sexton- och sjuttonhundratal, 

Exportindustri före industrialismen, Södertälje, tryckt med bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs 
stiftelse, s. 7. 

 
29 Berg, Bertil, 2004, Järn- och stålframställning – utvecklingen i Sverige 1850 till 2000 Del 1, tryckning: 

Edita, s. 5.  
30 Nyström, Bengt (red.) m. fl, 1996, Hantverk i Sverige, Helsingborg, LTs förlag, s. 25. 
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En gång i tiden var Sverige världens största exportör av stål, och därmed har stålet i Sverige 

också stolta traditioner att förvalta. Den första branschorganisation i världen för järnbruk var 

troligtvis Jernkontoret31, till vilket arbetare, finansiärer och uppfinnare från hela Europa 

vallfärdade för att göra verklighet av sina visioner.  

 

Nu är det inte längre enbart produktionens kvantitet som är central inom stålindustrin i 

Sverige, utan även att kunna anpassa sig till ständigt förändrade situationer. Detta har den 

svenska stålindustrin lyckats med och står idag att finna bland de främsta vad gäller 

produktivitet, kvalitet och låg resursanvändning.32 

 

 

METALLSLÖJDEN I SKOLAN 

 
Arbetets vikt för fostran och undervisning stärktes i Europa under mitten av 1700-talet. I och 

med detta skulle klassrummen vara utrustade med slöjdutrustning, exempelvis hyvelbänkar 

och knyppeldynor och böcker, för att barnen skulle kunna arbeta med sina handarbeten 

samtidigt som de lärde sig att skriva, räkna och sjunga. Tanken med detta var att barnen skulle 

utveckla både tanke, känsla och händighet.  

 

Argument för arbetets positiva följder gjorde att man etablerade arbetsstugor, där 

arbetstillfällen ordnades för fattighjon och fattigbarn för att ”bevara dem från sysslolöshetens 

faror”. Redan 1776 undervisade man på Gustavsbergs barnhus i slöjd utifrån två centrala 

grunder: Yrkesförberedande och utvecklandet av barnens händighet.  

 

Försök till att lägga in arbetsanknytning i den framväxande folkskolan gjordes under 1800-

talets första hälft, på både privat och offentligt initiativ. Dessa delar i folkskolans 

undervisning var ofta grundade med utgångspunkt i utilismen [att så många som möjligt 

                                                
31 ”Jernkontoret - den svenska stålindustrins branschorganisation - grundades 1747 och ägs sedan dess av de 

svenska stålföretagen”, http://www.jernkontoret.se/jernkontoret/syfte_och_bakgrund/index.php, 2008-05-08. 
32 Berg, Bertil, 2004, Järn- och stålframställning – utvecklingen i Sverige 1850 till 2000 Del 1, tryckning: 

Edita, s. 5.  
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skulle vara så lyckliga som möjligt], och därmed var tanken att barnen skulle lära sig sådant 

som skulle kunna komma dem till fördel i sitt fortsatta liv.33  

 

Därför undervisades det i slöjd av antingen hantverkare eller specifika slöjdlärare. 1815 gavs 

det på förslag i riksdagen att slöjd skulle bli ett ämne i folkskolan. En motivering till detta 

som lades fram av förslagsställaren var att det skulle fördelas lika i skolan mellan ”folkvett 

och bokvett”.34 Förslaget avvisades som många andra idéer gällande slöjdens del i folkskolan, 

eftersom den [slöjden] ofta kopplades samman med arbetsstugornas uppgift att snarare vara 

vårdande än pedagogisk.35 

 

Bland de åsikter som rörde slöjdundervisningen på 1850-talet var det främst två riktningar 

som utmärkte sig: Dels att kroppsarbete och slöjd skulle vara en del av folkskolan och 

undervisas av utsedda lärare, men även den uppfattningen att slöjden skulle vara på frivillig 

basis, bedriven utanför skolan och med koppling till verkstäder.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33   Hartman, Per, 1984, Slöjd för arbete eller fritid? Stockholm, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, s. 

7-13 
34   Ibid. 
35   Ibid. 
36 Ibid. 
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1872 inrättades en slöjdskola för pojkar på orten Nääs, där undervisning bedrevs i en mängd 

olika hantverk. Det var Otto Salomon som var studieledare vid slöjdseminariet på Nääs och 

han kom så småningom på, utifrån en studie med jämförelser mellan olika slöjdarter han 

publicerat 188437, att träslöjden var den bäst lämpade formen för slöjd ur 

uppfostringssynpunkt.38 

 

                                                
37 Otto Salomon skriver:  

      ”Då olika slöjdarter sins emellan jämföras, visar sig träslöjden vara den för uppfostringsändamål 

lämpligaste.”...”Slöjdarten skall [kunna leva upp till ett antal prövopunkter vilka allesammans skall kunna 

härledas till slöjdundervisningens angivna ändamål och allmänna uppfostringssyfte]: 

       1. vara av beskaffenhet att tillvinna sig barnens intresse, 

       2. lämna användbar arbetsprodukt, 

       3. bibringa allmän handafärdighet, 

       4. befordra ordning och noggrannhet, 

       5. tillåta renlighet och snygghet, 

       6. motsvara de arbetandes förmåga och kroppslig styrka, 

       7. vara i någon mån estetiskt bildande, 

       8. förmå stärka och utveckla kroppskrafterna, 

       9. åstadkomma motvikt mot stillasittandet, 

       10. lämpa sig för en metodisk framställning.” 

       ...”En prövning av de till undervisningsämne föreslagna olika slöjdarterna inför här uppställda punkter 

kommer att utfalla ungefärligen i enlighet med följande tabell [vilken ej redovisas i sin helhet här]. En 

blick på denna tabell torde klargöra, hurusom, långt ifrån alla eller flera av dessa föreslagna slöjdarter 

kunna anses lika användbara, då frågan gäller en harmoniskt avvägd, formell utbildning, det i själva 

verket blott finnes en enda, nämligen den såsom snickerislöjd betecknade, vilken förmår uppfylla samtliga 

här antydda fordringar. Fullt följdriktigt bleve alltså att , med uteslutande av alla övriga slöjdgrenar, 

ensamt åt densamma bereda plats på skolans läroschema.” 

Salomon, Otto, 1884, Ur vår tids forskning – Om slöjden såsom uppfostringsmedel, Stockholm, Stiftelsen Lars 

Hiertas Minne, Samson & Wallin, s. 72-76. 

Otto Salomon ansåg i denna jämförelse mellan slöjdarter att metallslöjden ej uppfyllde de kriterier som han satt 

upp tillräckligt för att låta den ta plats ifrån bland andra snickerislöjden, vilken uppfyllde alla kriterier. 

Exempelvis så ansåg Salomon enklare metallslöjd såsom smutsig och ej estetiskt bildande, samt smide som ett 

arbetsområde vilket inte uppfyllde ett enda av de ovan nämnda kriterierna till fullo.  

       

38  Hartman, Sven G, m fl, 1995, Handens pedagogik – Kulturarv och utveckling i skolslöjden, Linköpings   
universitet. s. 95. 
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Folkskolorna i Göteborg och Stockolm anordnade utbildning i metallslöjd, den förstnämnde 

från 1870-talet, och i huvudstaden från 1880-talet. I det amerikanska, brittiska, tyska och 

ryska skolsystemet hade metallslöjden vid samma tidpunkt en mycket framträdande roll. 

Ungefär 1910 gav den svenska utredningen kring folkundervisningen förslag på att i 

folkskolans högre klasser införa metallslöjd. 

 

I och med detta inleddes 1914 utbildningen i metallslöjd på Nääs, och ett stall byggdes 

invändigt om för att passa ändamålet och fick därmed namnet Smedjenääs. Kurserna som 

hölls i metallslöjd hade inledningsvis betydligt färre deltagare än den motsvarande i träslöjd. 

Med tiden ändrades dock detta och antalet deltagare ökade gradvis vilket också höjde statusen 

för metallslöjden och den blev allt vanligare ute i landets skolor.39  

 

Smedjenääs blev med tiden för litet och under 1950-talet blev man tvungen utöka 

verksamheten, och i och med detta började man också bedriva kurser i Alingsås och 

Göteborg, samt i Tollered som låg nära intill Nääs. En modellserie togs under 1890-talet fram 

i Göteborgs skolor, och det var utifrån erfarenheter av dessa man inledningsvis stödde sig på 

gällande undervisningen i metallslöjd. De arbetsövningar som deltagarna i kurserna fick ägna 

sig åt var omväxlande, bland annat enklare smide, borrning, sammansättningar, trådarbete, 

filning, mejsling och bockning av plåt.40 

 

Gunnar Nilsson, överlärare på Nääs, utvecklade under sommarmånaderna 1920 fram en serie 

av moment för undervisning i metallslöjd, där tillverkning av olika nyttoföremål premierades, 

såsom ljusstakar, spiskrokar, hyllbeslag, med mera. Man försökte att kontinuerligt hitta nya 

föremål att tillverka.41 

 

Under 1920-talet var hamring, svartbränning och vridning av metallen i fokus, medan det 

under 1930-talet, när funktionalistiska vindar blåste, var det populärt med enklare 
                                                
39

   Hartman, Sven G, m fl, 1995, Handens pedagogik – Kulturarv och utveckling i skolslöjden, Linköpings    
       universitet. s. 95.  
40   Ibid. s. 96. 
41

   Ibid.  
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formgivning av produkterna, till exempel trådarbeten och ytbehandling. Även materialet för 

metallslöjd utvidgades under 30-talet och man började använda bleckplåt, koppar, tenn och 

mässing vid sidan av stålet och järnet. På 30-talet fann metallslöjden sin egentliga form, och 

grundtanken med denna var att deltagarna skulle formge egna produkter, med utrymme för 

kreativitet och fantasi, som sammanlänkades till olika tekniker.42  

 

På Nääs fanns det två utmärkande inriktningar av undervisande lärare, å ena sidan de som 

hade metallslöjd som huvudsakligt ämne, å andra sidan träslöjdslärare vilka ville utvidga sitt 

fält och förkovra sig även i metallslöjd. Det var ofta metallarbetare med stor erfarenhet, 

exempelvis silversmeder, som kom till Nääs och vid sidan av lärarna delade med sig av sina 

kunskaper och gjorde därmed vistelsen på Smedjenääs mycket lärorik. Däremot upplevdes 

kurserna som tyngande och hektiska ur betygs- och övningssynpunkt.43 

 

 

4.1.3. JÄMFÖRELSE MELLAN KURSPLANER    

 

1955 inrättades en undervisningsplan, vilken för slöjdämnet innebar att det blev ett 

obligatorium från och med år tre. Innan dess hade slöjden haft en yrkesförberedande roll, men 

i och med undervisningsplanen 1955 skulle istället slöjdämnet fylla en fostrande roll.44  

 

Läroplanen för grundskolan vilken inrättades 1962, Lgr 6245, innefattades slöjd i de estetisk-

praktiska ämnenas sfär, det vill säga tillsammans med musik, teckning, hemkunskap, 

barnavård och gymnastik. Tidigare hade ämnet slöjd fungerat som enbart ett praktiskt ämne.46 

I Lgr 62 finns det många exempel på produkter och tekniker nämnda både gällande olika 

åldrar på eleverna och de olika material som slöjden skall inkludera.  

                                                
42

  Hartman, Sven G, m fl, 1995, Handens pedagogik – Kulturarv och utveckling i skolslöjden, Linköpings 
universitet. s. 97. 

43 Ibid. 
44 Hartman, Per, 1984, Slöjd för arbete eller fritid? Stockholm, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan,     

s. 37-43.  
45 Kungliga skolöverstyrelsen, 1962, Läroplan för grundskolan, Lgr 62, Kungliga skolöverstyrelsens skriftserie 

60. 
46 Hartman, Per, 1984, Slöjd för arbete eller fritid? Stockholm, Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan,    

s. 51. 
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Metallslöjden omnämns ett flertal gånger löpande i hela texten, och i lika stor utsträckning 

som träslöjd och textilslöjd. Gällande år, eller stadier, säger Lgr 62 inget om metallslöjd för 

lågstadiet, utan riktar sig där mot arbete i trä och andra material. Däremot har metallslöjd både 

i mellan- och högstadiet en egen kolumn med angivna arbetsområden, vilka beskriver 

lämpliga moment och tekniker för åldrarna. Emaljering ingår inte i metallslöjden utan 

betecknas som del i ”andra material” tillsammans med läder, skinn, papp, papper och plast.  

 

Lgr 62 betonar även att hänsyn skall tas till elevens egna önskemål, om detta går att 

genomföra med motivering utifrån undervisningens syfte. Det sägs: ”Som exempel kan 

nämnas, att de som valt den tekniska linjen, bör få ägna sig åt mera tekniska 

arbetsuppgifter”.47 Nämns gör även att ”Alltför tidskrävande uppgifter bör emellertid 

undvikas, särskilt på lägre stadier, där eleverna snabbt vill se resultat”.48 Det står även att läsa 

att undervisningen fördelaktligen kan konkretiseras med studiebesök vid olika inrättningar, 

bland andra industrier. 

 

Till skillnad från Lgr 62 betonar den efterföljande läroplanen för grundskolan, Lgr 6949, inte 

metallslöjden lika tydligt som en del i trä- och metallslöjdundervisningen. Den nämner istället 

metallslöjden främst som ett komplement till träslöjden eller ett alternativ för de elever som så 

önskar, men ”Materialen bör fortfarande i första hand vara textil respektive trä”.50 

 

Angående metallslöjd i Lgr 69 tycks den inkludera metallen i högre grad som ett 

kompletterande material, tillsammans med exempelvis papp och plast, än som ett 

huvudmaterial tillsammans med trä, vilket skolämnets titel antyder: ... och vid undervisningen 

i den senare [trä- och metallslöjd] huvudsakligen trä, allt i den omfattning och på det sätt som 

bäst tjänar undervisningens syfte. Beträffande bruket av andra material, t e x bark, läder, 

skinn, papp, papper, emalj, plast och metall, bör uppmärksammas att de används i lämplig 

omfattning, kan tjäna till att berika undervisningen, men att allt för stor variation i fråga om 

material kan skapa både pedagogiska och organisatoriska problem”.51 Ovan nämnda stycke 

gäller årskurserna tre och fyra, och denna bild av metallslöjdens roll i skolslöjden styrks även 

                                                
47  Kungliga skolöverstyrelsen, 1962, Läroplan för grundskolan, Lgr 62, Kungliga skolöverstyrelsens skriftserie    
      60. s. 329. 
48 Ibid. 
49 Skolöverstyrelsen, 1969, Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Stockholm, Svenska utbildningsförlaget Liber 

AB. 
50 Ibid. s. 158. 
51 Ibid. s. 157. 
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i supplementet för ämnet slöjd i Lgr 69 där samma sak sägs gällande dessa årskurser. I 

supplementet vidareutvecklas även dessa tankegångar genom att man för årskurserna fem och 

sex nämner metallslöjdens del som följande: ”Även i dessa årskurser bör arbetsmaterialet 

främst vara trä. Olika slag av metaller kan dock få en ökad användning i undervisningen, 

oftast då som delelement vid framställning av något träföremål, t e x stänkskärmar till träbil, 

köl till segelbåt, eller arbeten med trä- och metalltråd”.52 

 

I den läroplan för grundskolan som inrättades 1980, Lgr 8053, står det inte mycket alls 

utskrivet gällande vilket material som skall fokuseras i trä- och metallslöjden eller med vilka 

arbetsmetoder och tekniker dessa material skall bearbetas. Kulturarv och hantverkstraditioner 

betonas däremot, samt att eleverna skall utveckla sin skapande förmåga, förstå det mänskliga 

och ekonomiska värdet i att kunna bearbeta material samt lära sig använda olika material och 

arbetsmetoder.54 Metallslöjden är i Lgr 80 alltså inte omnämnd i någon större utsträckning, 

men därmed inte heller påtalad varken mer eller mindre än övriga material.  

 

Detsamma gäller den läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna, Lpo 9455, vilken fastställdes 1994, samt Kursplan 200056. Inte heller i denna 

läroplan och kursplan nämns materialen i någon större utsträckning, metall lika lite som de 

övriga. Även här omnämns kulturarv och hantverkstradition som en karaktäristisk del i 

slöjdämnet, dock har den utvecklats till att omfatta även ett internationellt perspektiv.  

 

Något som däremot i denna kursplan för ämnet slöjd möjligtvis går att härleda till metallslöjd 

står att läsa under stycket ”Ämnets uppbyggnad och karaktär”, där det sägs: ”Eleven får 

genom att arbeta med såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd erfarenhet av skapande arbete 

i både mjuka och hårda material”.57  Med ”hårda material” kan metallen naturligt inräknas 

eftersom den i jämförelse med trä, textil och andra material, är förhållandevis hård att arbeta 

med. 

                                                
52 Skolöverstyrelsen, 1969, Läroplan för grundskolan, Lgr 69 – supplement för ämnet Slöjd, Stockholm, 

Svenska utbildningsförlaget Liber AB, s. 8.  
53 Skolöverstyrelsen, 1980, Läroplan för grundskolan, Lgr 80, Stockholm, Liber utbildningsförlaget. 
54 Ibid. s. 129. 
55 Utbildningsdepartementet, 1994, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna, 

Lpo 94, Stockholm, Skolverket, kursplanen för ämnet slöjd. 
56

   Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
57   Ibid. 
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Det förefaller alltså som att den syn på metallslöjd vilken Lgr 62 beskriver som en likvärdig 

och naturlig del i trä- och metallslöjden, mer eller mindre tappar fäste fram till den tiden då 

Lgr 69 inrättas och metallslöjden fortsättningsvis börjar betraktas som ett kompletterande 

material istället för den likställda andra halvan av trä- och metallslöjden. I Lgr 80 , Lpo 94 och 

Kursplan 2000 nämns materialen knappt alls, utan det som betonas är främst utav mer 

allmängiltig art, det vill säga sådana kunskaper och färdigheter som man utifrån egen tolkning 

kan härleda till olika material, tekniker och arbetsområden.     

 

 

4.2.     OBSERVATIONER 

 

Utifrån de observationer vi gjorde i samband med både utlämningen av enkäterna och 

intervjubesöken var det särskilt följande iakttagelser vi lade märke till: I många av fallen så 

består metallslöjdsalen inte av någon egentlig sal, utan snarare ett litet ”bås” i utkanten av trä- 

och metallslöjdsalen. I dessa fall är metallsalen ofta mindre utrustad vad gäller material, 

verktyg och maskiner.  

 

En fråga som väcktes under bearbetningen av vårt observationsmaterial är huruvida det är så 

att man har lite material, verktyg och maskiner på grund av den ringa yta man har till 

förfogande för metallslöjd, eller om det kan vara så att man har en liten yta till förfogande för 

metallslöjd på grund av att man har för lite utrustning för att motivera en utvidgning av 

metalldelen i trä- och metallslöjdsalen. Ett så kallat ”hönan eller ägget”-dilemma, vilket vi 

inte kommer att försöka utreda här. 

 

En viktig sak att göra uppmärksam är att det ingalunda är så att det ser ut så på alla skolor, 

utan enligt vad vi uppmärksammat kan det skilja sig väsentligt mellan olika skolor vilka 

förutsättningar, det vill säga material, verktyg, maskiner och lokaler, som finns att tillgå för 

metallslöjd. Vissa skolor har liten lokal och nästintill obefintligt med utrustning, medan andra 

kan ha utrustning likvärdig ett mindre metallbearbetningsföretag. 
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Ofta såg vi att de skolor i kommunen som är ”äldre” och/eller sträcker sig upp mot 

grundskolans senare år, har både större och bättre utrustade lokaler för metallslöjd, eftersom 

det ibland finns en tekniksal att nyttja. De tekniksalar vi observerat, dels genom våra besök, 

men även under vår egen skolgång, är många gånger utrustade med metallsvarvar, svetsar, 

planslipar, ässja, städ med mera. Sådan utrustning som kan vara svår att få att samsas med all 

övrig utrustning i en trä- och metallslöjdsal då denna sal ofta är begränsad till ett mindre antal 

kvadratmetrar, om man tar i beaktning den yta som sådan utrustning, exempelvis en planslip 

eller metallsvarv ur både praktisk men även ur säkerhetssynpunkt, kräver. 

 

Det material som behövs för att kunna slöjda i metall skiljer sig, vad vi har sett, inte nämnvärt 

gällande kvalitet och mängd ifrån det material som finns att tillgå för träslöjd om man jämför 

inom varje skolas slöjdsal. Det vill säga: har man bristfälligt med trämaterial i sin slöjdsal har 

man oftast också dåligt med metallmaterial, och vice versa. 

 

Platsen för förvaring utav metallmaterialet är många gånger förlagd i metallrummet, vilket gör 

att den lilla yta som är verklighet i många av fallen, krymps ytterliggare. Dessutom såg vi vid 

ett par tillfällen att metallrummet användes som förvaring av annat material, ej tillhörande 

metallslöjd. Exempelvis en bordsskiva som i stort sett täckte upp hela 

metallbearbetningsbänken, med tillhörande bänkverktyg. 
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4.3.     ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

4.3.1.    HUR STOR PLATS HAR METALLSLÖJDEN INOM TRÄ- OCH 

             METALLSLÖJDUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLAN? 

 

Av de trä- och metallslöjdlärare som deltagit i vår enkätundersökning, 18 stycken av 20 

tillfrågade, så medger 17 stycken av dem att de ägnar en mindre del av sin undervisning åt 

metallslöjd i förhållande till träslöjd. En av dessa 18 informanter svarade att han ägnade en 

lika stor del av sin undervisning åt metallslöjd, som åt träslöjd.  

 

På frågan om hur stor procentuell del av ett läsår som uppskattningsvis ägnas åt metallslöjd, 

utföll medelvärdet bland de 18 informanterna som 17,5 procent metallslöjd per läsår.  

Svaren fördelades58 mellan sju olika kategorier: fem, tio, 15, 20, 25, 30 och 50 procent.  

Där grupperna med tio, 15 och 20 procent utkristalliserade sig med flest svar. Fem stycken av 

lärarna hade svarat tio procent, tre av dem 15 procent och fyra av dem 20 procent. 

 

En av informanterna angav att han uppskattningsvis ägnade 50 procent av tiden per läsår åt 

metallslöjd, och en annan av dem 30 procent per läsår. Två stycken av deltagarna i 

undersökningen svarade att metallslöjden tillskrevs 25 procent av läsårets tid. Två av de 

tillfrågade trä- och metallslöjdlärarna uppskattade på denna fråga sin metallslöjdundervisning 

till fem procent av läsårets hela tid. 

 

Angående dessa uppskattningar av hur tiden ägnas åt metallslöjd per läsår så värderade 

informanterna den avsatta tiden för metallslöjd som följande: Ingen av de tillfrågade tyckte att 

de ägnade mycket tid åt metallslöjd, medan svaren var fördelade tämligen jämt mellan 

kategorierna lagom och lite. tio stycken av trä- och metallslöjdlärarna ansåg sig ägna lite tid 

till metallslöjd och åtta av dem menade att undervisningen i metallslöjd ägnades en lagom del 

av läsåret. 

 

                                                
58 Utan att vi kategoriserat frågan genom att sätta ut svarsalternativ angående detta i enkäten. 
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När det sedan gäller frågan om huruvida informanterna skulle vilja att metallslöjden hade 

större utrymme i deras undervisning svarade tolv av de 18 tillfrågade att de skulle vilja ägna 

mer tid åt metallundervisning, och sex stycken svarade att de inte skulle vilja ägna mer tid åt 

metallslöjd. De sex informanterna som svarade att de inte vill ägna mer tid åt metallslöjd är 

jämnt fördelade över nästan alla grupper.  

 

Majoriteten (nio av tio) av de trä- och metallslöjdlärarna som angav att de ägnade fem till 15 

procent av sitt läsår till metallslöjd, svarade att de skulle vilja ha mer metallslöjdundervisning 

än vad de har idag. Men i övrigt går det ej att se några givna mönster i svarsfördelningen, då 

även läraren med toppnoteringen på 50 procent anger att han skulle vilja ägna mer tid till 

metallslöjd.  

  

 

4.3.2.    BEHÖVS METALLSLÖJD SOM EN DEL I SKOLSLÖJDEN FÖR ATT    

             ELEVERNA SKALL NÅ UPP TILL KURSMÅLEN? 

 

Av de tillfrågade 18 informanterna i enkätundersökningen ansåg den ena halvan, nio stycken, 

att kursplanen för slöjd59 är tydlig, och de övriga nio informanterna ansåg den som otydlig. 

Den information som denna fråga gav är sekundär i förhållande till vår undersökning. Det 

frågan hade som egentligt syfte var att få informanterna att läsa den bifogade kursplanen 

innan de svarade på frågorna, vilket gör att resultatet av frågan inte egentligen är relevant. 

 

Beträffande frågan ifall de tillfrågade trä- och metallslöjdlärarna tycker att kursplanen inriktar 

sig specifikt mot trä- eller metallslöjd eller inget av dem, svarade 16 av dem att de ansåg att 

kursplanen ej riktade sig mot någon av slöjdkategorierna specifikt. Två av informanterna 

menade att kursplanen för ämnet slöjd riktade sig specifikt mot trä. 

 

Gällande frågan ifall trä- och metallslöjdlärarna ansåg att metallslöjden behövs som en del i 

skolslöjden för att eleverna skall kunna nå upp till kursmålen, besvarade de frågan med 

                                                
59 Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
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följande fördelning: 13 av dem svarade att ja, metallslöjden behövs för att eleverna skall nå 

upp till kursmålen, medan fem stycken svarade att nej, metallslöjden behövs inte för att 

eleverna skall nå upp till kursmålen.  

 

 

4.3.3.    FYLLER METALLSLÖJDEN NÅGON FUNKTION INOM SLÖJDÄMNET 

       SOM INTE TRÄSLÖJDEN FYLLER? 

 

Angående frågan ifall metallslöjden fyller någon funktion inom slöjdämnet, för eleverna, som 

inte träslöjden fyller, svarar en majoritet (16 av 18) av informanterna Ja. De resterande två av 

trä- och metallslöjdlärarna tyckte inte att metallslöjden fyller någon funktion som träslöjden 

inte fyller. 

 

När det gäller den grupp som ansåg metallslöjden som funktionsfyllande, fick dessa även 

ange inom vilka kategorier60 för lärande som de ansåg att metallslöjden fyllde en funktion 

inom. Dessa kategorier hade vi hämtat och fritt översatt från Kursplan 2000 i slöjd61, från 

stycket Mål att sträva mot.  

 

De svarsalternativ som utmärkte sig med flest svar var: ”Arbetsmetoder, verktyg, redskap, 

tekniker och material”, ”Handlingsberedskap för det dagliga livets behov” och ”Kännedom 

om kulturarv och slöjdtraditioner”. Den förstnämnda av dessa kategorier fick 16 röster, 

respektive nio röster vardera till de två efterföljande kategorierna. Det var alltså inom dessa 

tre kategorier informanterna ansåg att metallslöjden fyller störst funktion gentemot träslöjden. 

 

Näst efter dessa svarsalternativ angav fem av trä- och metallslöjdlärarna ”Förmåga att kunna 

göra och motivera estetiska, etiska och funktionella ställningstaganden” som ett område där 

metallslöjden utmärker en särskild funktion. Även ”Kunskaper och lust till kreativt skapande” 

ansågs fylla en funktion i samma omfattning som ovan nämnda.  

 

                                                
60 Se den fullständiga frågan i vår bifogade enkät, fråga tolv. 
61 Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
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Vidare fick alternativen ”Självkänsla och tilltro till den egna förmågan”, samt ”Intresse för 

skapande och manuellt arbete” fyra ifyllda svar vardera. Alternativet ”Kunna reflektera och 

bedöma arbetsprocesser och produkter” fylldes i av tre stycken lärare. De svarsalternativ som 

kryssades för i minst utsträckning var ”Självständigt kunna planera sitt arbete” och ”Ansvar 

för det egna lärandet”. Dessa fylldes i utav två informanter vardera.  

 

Under svarsalternativet ”annat” angav en av trä- och metallslöjdlärarna att han satt sina övriga 

markeringar vi de svarsalternativ där han ansåg metallslöjden som ett ”... komplement som 

utvidgar elevernas perspektiv. Träslöjden fyller också samma funktion, men det blir bättre 

med både och”. Denne informant hade satt sina svarsmarkeringar vid alternativen: 

”Kunskaper och lust till kreativt skapande”, ”Arbetsmetoder, verktyg, redskap, tekniker och 

material” samt ”Förmåga att kunna utföra och motivera estetiska, etiska och funktionella 

ställningstaganden.” Noteras bör att inget av de svarsalternativ som fanns till förfogande 

lämnades helt utan svar. 

 

 

 

4.3.4.    PÅ VILKET SÄTT PÅVERKAR OLIKA RAMFAKTORER, SÅSOM 

       EKONOMI, LOKALER, TID, SKOLLEDNING, SAMT LÄRARENS   

       ROLL METALLSLÖJDEN? 

  

De lärare som svarade att de skulle vilja att metallslöjd hade större utrymme i deras 

undervisning, fick även i enkäten fylla i en följdfråga som mer preciserade vilka faktorer som 

hindrade dem från att idag utvidga sin metallslöjdundervisning. De kategorier inom vilka 

lärarna kunde välja att sätta ut sina svar inom var ”ekonomi”, ”lokaler/utrymme”, 

”skolledning”, ”tid”, samt ”deras egen, lärarens, roll”. 

 

Inom var och en av dessa fem kategorier kunde sedan informanterna välja mellan ett antal 

olika alternativ för vad som bäst passade ihop med deras verklighet. Informanterna hade inom 

dessa kategorier möjlighet att markera valfritt antal av alternativen som de kände stämde 

överens med sin situation, eller välja att lämna kategorin helt utan svar.62  

                                                
62 Se den fullständiga frågan i vår bifogade enkät, fråga nio. 



   27 

Kategorin ”ekonomi” valde nio stycken av informanterna att sätta en eller flera kryss inom. 

Samtliga av dessa nio ansåg att de hade otillräcklig tillgång av utrustning/maskiner för att 

kunna utvidga sin metallslöjdundervisning. tre av dessa tyckte även att de hade otillräckligt 

med verktyg, och ytterligare två av dessa ansåg sig ha en för liten tillgång till material för en 

utökad metallslöjd. 

 

Vidare inom gruppen av de lärare som skulle vilja utvidga undervisningen i metallslöjd så var 

det även inom kategorin ”lokaler/utrymme” nio stycken informanter som menade att detta var 

till hinder för dem. Av dessa var det fyra som bedömde att storleken på deras lokaler gjorde 

att de inte kunde bedriva undervisning i samma utsträckning i både träslöjd och metallslöjd 

utan att undervisningen tappade i kvalitet.  

 

Sju av informanterna ansåg sig inte ha möjlighet till någon större del metallslöjd än vad de 

hade idag, trots vilja, på grund av lokalernas litenhet och ur säkerhetssynpunkt. Tre av de nio 

som svarat att lokalerna innebar problem för en vidgad undervisning i metallslöjd menade att 

lokalerna var för små för att kunna bedriva metallslöjd utan att träslöjdundervisningen fick stå 

tillbaka.  

 

Under kategorin ”skolledningen” ansåg elva av de tillfrågade trä- och metallslöjdlärarna att 

just skolledningen ställde till med svårigheter för deras intention att expandera metallslöjden i 

undervisningen. De två påståenden inom denna kategori som ledde till mest igenkännande var 

att ”skolledningen har liten inblick i trä- och metallslöjdundervisningen” och ”skolledningen 

visar lite intresse för hur trä- och metallslöjdundervisningen bedrivs”. Det förstnämnda 

alternativet markerades sju gånger, och det senare alternativet fem gånger. 

 

En av informanterna tyckte att trä- och metallslöjden uppfattades som ett lågprioriterat ämne 

av skolledningen, vilket innebar problem för dennes vilja att utvidga metallslöjdsdelen. Även 

alternativet att ”metallslöjden ses som lågprioriterat inom trä- och metallslöjden” fylldes i av 

en informant. 
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Gällande kategorin ”tid” och på vilket/vilka sätt den påverkar en utökning av metallslöjd har 

nio av trä- och metallslöjdlärarna påtalat den som ett problem. Sju av dem menade att det 

fanns för lite tid för att kunna undervisa i samma utsträckning i både träslöjd och metallslöjd 

och samtidigt behålla kvaliteten i undervisningen. Av de nio informanterna menade två 

stycken istället att tiden är för ringa för att kunna bedriva metallslöjd utan att 

träslöjdundervisningen får stå tillbaka. 

 

I den sista kategorin, ”Din, lärarens roll”, inom denna specificerande fråga svarade sju av 

informanterna att deras egen roll påverkade deras undervisning i metallslöjd. Tre av dessa sju 

kände att de ej hade tillräckligt med kunskaper i metallslöjd för att kunna känna sig säker på 

att undervisa i det. En av trä- och metallslöjdlärarna medgav att han hade dåliga erfarenheter 

av undervisning i metallslöjd, vilket gjorde att han tvekade inför att undervisa i det.  

 

Inom denna kategori fick vi även in ett flertal svar under alternativet ”annat”, där tre av 

informanterna fick skriva ned sådana saker som de tyckte låg på deras ansvar, men som 

ändock hindrade en utvidgning av metallslöjden i deras undervisning. De svar vi fick in var 

att en av informanterna ansåg att metallslöjd kräver mindre grupper, en annan medgav att han 

ej påtalat problemet och drivit frågan eftersom han visste att man ofta ”stöter på patrull när 

det gäller lokalproblem”, och därmed ansåg han att ansvaret låg på hans bord.  En annan av 

informanterna ansåg att det är ”lärarens intresseinriktning som styr (valet av material)”.  

 

När det gäller lärarens egen inverkan på hur stor del metallslöjden har i dennes trä- och 

metallundervisning, ansåg vi att det även var viktigt att utröna något om informanternas 

bakgrund gällande utbildning och erfarenheter av de två olika materialen. Med grund i detta 

fick informanterna också svara på ett antal frågor gällande detta63. 

 

På den inledande frågan rörande huruvida deras utbildning var fokuserad gentemot trä eller 

metall, svarade tio (av de tolv som skulle vilja att metallslöjden hade ett större utrymme i 

deras undervisning) att deras utbildning var inriktad mer mot trä, medan två svarade att deras 

utbildning var mer inriktad mot metall.  

                                                
63 Se de fullständiga frågorna i vår bifogade enkät, fråga ett till fyra. 
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Nästföljande fråga tog upp ifall informanterna kände att den metallundervisning som de erhöll 

under sina lärarstudier vägde lika gentemot den undervisning som gavs i träslöjd. På denna 

fråga svarade sju av dem Ja, undervisningen vägde lika. Medan fem stycken svarade att Nej, 

undervisningen i metallslöjd vägde inte lika mot den som gavs i träslöjd.  

 

Därefter ville vi reda ut ifall de tillfrågade trä- och metallslöjdlärarna (vilka ville ha mer 

metallslöjd i sin undervisning) ansåg att den undervisning som gavs i metallslöjd under deras 

lärarstudier gav dem ett tryggt underlag för att själva kunna bedriva undervisning i 

metallslöjd. Åtta av dessa tolv tyckte att den gav ett tryggt underlag, medan fyra menade att 

den inte gjort det. 

 

På frågan om vilket material, trä eller metall, som lärarna ansåg sig ha mest erfarenhet av 

sedan tidigare (studier borträknat) angav ingen att de hade mer erfarenhet av metall, utan 

samtliga visade sig ha större erfarenhet av trä. Även alternativet ”lika mycket” (erfarenhet) 

förblev omarkerat. 

 

Även de lärare som svarat Nej på frågan om de skulle vilja att metallslöjden hade större 

utrymme i deras undervisning64 (sex informanter av de sammanlagda 18), fick specificera 

vilka faktorer som gjorde att de inte ville att metallslöjden skulle ha mer utrymme i deras 

undervisning än den har idag.  

 

De kategorier vilka lärarna kunde välja att sätta ut sina svar inom var samma som för de som 

ville ha mer metallslöjd, det vill säga: ”ekonomi”, ”lokaler/utrymme”, ”skolledning”, ”tid”, 

samt ”deras egen, lärarens, roll”.  

 

Ett tillägg till dessa gjordes även i deras fall, i form av ett ytterligare svarsalternativ, 

nämligen: ”Den metallslöjdundervisning jag bedriver idag är tillräcklig för att kunna ge 

eleverna den kunskap som behövs i metallslöjd”.  

 

                                                
64 Se den fullständiga frågan i vår bifogade enkät, fråga åtta. 
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Under kategorin ”din, lärarens, roll” lades det även till två svarsalternativ, detta för att frågan 

skulle ha bättre möjlighet att spegla den situation som lärarna möjligtvis befinner sig i.  

 

Fyra stycken av de sex informanter som känner att de ej vill ha mer metallslöjd än vad de har 

idag, anser att den metallslöjdundervisning vilken de bedriver idag är tillräcklig för att kunna 

ge eleverna den kunskap som behövs i metallslöjd. Hälften av dessa fyra, det vill säga två, har 

ej angett någon annan anledning än just denna som orsak till sin ovilja att utöka 

metallslöjdundervisningen. 

 

En av informanterna angav att ”ekonomi” hörde till en av anledningarna att han inte ville 

utöka sin metallslöjd. Som precisering till detta angav han att det fanns otillräckligt med 

material, och under ”annat” i denna kategori, även att materialet för metallslöjd medför en 

”hög kostnad”. 

 

Gällande ”lokaler/utrymme” ansåg även där en informant att detta var en orsak till att han inte 

skulle vilja utvidga sin metallundervisning. Detta på grund av att lokalerna var för små för att 

kunna bedriva både träslöjd och metallslöjd, i samma utsträckning med bibehållen kvalitet i 

undervisningen. Denne angav även att det ur säkerhetssynpunkt var för små lokaler för att 

kunna bedriva metallslöjd i någon större utsträckning. 

 

Även när det rör ”skolledningen” och dess inverkan på metallslöjden, är det en informant som 

tycker att det förestår som en faktor vilken gör att han inte vill utöka sin metallundervisning. 

Denne anser att trä- och metallslöjden uppfattas som ett lågprioriterat ämne av skolledningen, 

att skolledningen har dålig inblick i trä- och metallslöjdundervisningen, samt att 

skolledningen visar ringa intresse för hur trä- och metallslöjdundervisningen bedrivs. 

 

När det kommer till kategorin ”tid” har tre informanter känt att tiden innebär att de inte vill ge 

metallslöjden mer utrymme i undervisningen. Dessa tre har samtliga angett samma 

svarsalternativ som specifikation i kategorin: ”För lite tid för att kunna bedriva träslöjd och 

metallslöjd i samma utsträckning, och behålla kvaliteten i undervisningen”. 
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”Din, lärarens, roll” är den kategori inom vilken vi fick in flest angivna svarsalternativ ifrån 

den grupp som ej ville utöka utrymmet för metallslöjden i sin undervisning. Det var tre 

stycken informanter som svarade att denna kategori påverkade deras val att inte ha mer 

metallslöjd än idag.  

 

Samtliga av dem angav som orsak till detta att ”metall är ett mindre tacksamt material än trä 

för eleverna att arbeta med, därför prioriteras träslöjd”. En av dessa ansåg även att 

”träslöjdkunskaper är viktigare än metallslöjdkunskaper, och därför prioriteras träslöjden”. En 

informant markerade alternativet ”annat” och skrev där att ”både trä och metall har 

konkurrens av övriga material, såsom skinn, läder, plast etc. Jag ser inte materialvalet som 

viktigt för att nå slöjdens mål”. 

 

De trä- och metallslöjdlärare som ej vill expandera metallslöjden i sin undervisning svarade 

på bakgrundfrågorna enligt följande: Samtliga av de sex informanterna angav att under deras 

utbildning hade fokus lagts mer på träslöjd än på metallslöjd. Av dessa sex tyckte fyra att den 

metallslöjdundervisningen vägde lika mot träslöjdundervisningen, medan två stycken menade 

motsatsen, det vill säga att träslöjdundervisningen vägde över. 

 

Angående frågan om metallslöjdundervisningen under informanternas lärarstudier givit dem 

ett tryggt underlag för att själva kunna bedriva metallslöjdundervisning svarade hälften (tre 

stycken) av dessa sex informanter ja, och den andra halvan (resterande tre) nej.  

Gällande erfarenheter, bortsett från studier, anger fem av de sex informanterna att de har mer 

erfarenhet av trä, medan en medger sig ha lika stor erfarenhet av både trä och metall. 
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4.4.     INTERVJUER 

 

Följande avsnitt bygger på sammanfattningar utav de för vårt syfte viktigaste resultaten av de 

djupintervjuer vi utfört med fyra trä- och metallslöjdlärare inom grundskolan i Umeå 

kommun.  

 

4.4.1.    DJUPINTERVJU MED TRÄ- OCH METALLSLÖJDLÄRARE ETT 

 

För sju år sedan tog vår första intervjuade trä- och metallslöjdlärare examen. Han undervisar i 

grundskolans senare år, men har tidigare även arbetat med barn i yngre åldrar. Den trä- och 

metallslöjdlärarutbildning som han gick innebar mycket praktiskt arbete, han uppger sig ha 

läst 60-80 poäng slöjd, varav han den första terminen enbart arbetade med handverktyg, och 

började först använda maskiner under den andra terminen.  

 

Metallslöjd var inget de ägnade sig åt i någon större skala under första året, utan i 

förekommande fall bestod det i exempelvis att bocka en plåtlåda eller liknande. Antagningen 

till utbildningen var grundad på dels godkänt i kärnämnena, men också på arbetsprover. För 

träslöjden gällde det i detta fall att använda eggverktyg, samt att snida till ”en graciös och 

spänstig form”. Arbetsprovet i metall gick ut på att av bleckplåt bocka till ett pannunderlägg, 

samt klippa till ben så att det skulle kunna stå. 

 

Gällande denne intervjupersonens bakgrund berättade han att han på gymnasiet gick på 

byggprogrammet, inriktat mot trä. I hans undervisning anger han att metallslöjd: ...”är en 

känslig fråga för våran skola och för mig. Det är ju någonting som jag har försökt att strida för 

att vi skall få igång, men det finns ju inte mycket pengar. Vi har väldigt dålig ekonomi på 

våran skola”. 

 

Eleverna i intervjupersonens undervisning arbetar för tillfället mest med plåt, koppar och 

mässing och knackar skålar. Angående utökning av metallverksamheten säger han att: ”... just 

svetsning och smide framförallt, vi har en ässja, men den har vi inte fått igång. Så det är vad 

jag hoppas på.” Metallslöjdlokaler har han bra förutsättningar för, eftersom det finns en 

tekniksal att tillgå. Men svets och svarv har han ingen tillgång till i nuläget eftersom ”... han 
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skeppa ju iväg allt, han som var innan mig.”  

 

Vi diskuterade även fortbildning och på det området ansåg han att det absolut skulle vara 

aktuellt för honom, men att den fortbildning som finns tillgänglig är de flesta gånger riktad 

mot träslöjd. Vår intervjuperson menade angående metallens hårdhet, och att det kan vara 

något tungarbetat, att det förvisso kan vara så, men: ”Det finns ju tunnare plåtar, och om man 

begränsar, så nog tycker jag att de [eleverna] bör få känna på både verktyg och material för 

metallen även i yngre åldrar.” 

 

Han tycker däremot att svetsning är mer en ”högstadiegrej” och detta bör man vänta med till 

år sju. Smide kan han tänka sig att arbeta med även i yngre åldrar, i alla fall från och med 

sjätte klass. Angående om skaderisken kan vara ett hinder för mer metallslöjd svarade han: 

”Inte hos mig, utan det är ekonomin som bromsar helt enkelt. Jag vill ha en bra svets, men 

som det är nu har jag knappt råd med material”.  

 

På frågan om varför metallslöjden skall ingå i trä- och metallslöjdämnet, svarade han något 

trevande att varken ”trä- eller metallsidan tar ut varandra, utan komplettera varandra otroligt 

bra.” Han anger även att man har enormt mycket nytta av metallkunskap i det praktiska livet.  

 

När vi lade fram hypotesen att lägga ner träslöjdundervisning till fördel för 

metallslöjdundervisning medger han att: ”Absolut, nog skulle det gå om man skulle vilja. 

Men jag vill absolut inte vara utan träsidan för det är nog den jag är personligen mest 

intresserad av, och mest kunnig inom ... så det är väl en liten hållhake där också”. Han anger 

att han skulle vilja att hans metallslöjdundervisning var fördelad 50/50, men att det inte är 

möjligt att få ihop det på grund av skolans ekonomi. ”Detta i kombination med att jag känner 

mig lite osäker, vilket ju också är en ekonomisk fråga i och med att fortbildningen också 

kostar”. 

 

I intervjuns slutskede ville han även förespråka metallen som material: ”Det är ju enormt, 

alltså materialet i metall, det är helt beständigt. På det sättet är ju trä betydligt sämre 

egentligen. Man klarar sig ju inte utan metall, det går inte.”   
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4.4.2.    DJUPINTERVJU MED TRÄ- OCH METALLSLÖJDLÄRARE TVÅ 
 

Denne trä- och metallslöjdlärare undervisar i år sex till nio, gick trätekniskt program på 

gymnasiet och har arbetat som grundskollärare i ämnet under tio års tid. Innan sina 

lärarstudier arbetade han en tid på ett snickeri. Han har även varit aktiv gällande utformandet 

av trä- och metallslöjdsalen i en ny skola i kommunen, där han i framtiden också kommer att 

arbeta. 

 

När det gäller metallarbeten var han helt oerfaren då han inledde sina lärarstudier. När han 

tänker tillbaka på denna del i utbildningen tycker han att den var rolig, men väldigt 

komprimerad, det var mycket som skulle göras under kort tid. Arbetsproverna som skulle 

avklaras före han fick inleda sina trä- och metallärarstudier innebar inga trä- eller 

metalltekniska prover, utan ”... det var mer som ett estetiskt prov där man skulle 'måla höst', 

för att se om man hade någon koll överhuvudtaget”.  

 

Intervjupersonens egen undervisning tar grund i obligatoriska metalluppgifter som eleverna 

skall genomföra, exempelvis att driva kopparskålar i år sju och emaljera i år nio. Det blir mest 

mindre arbeten i metallslöjd, såsom luffarslöjd, lödning eller liknande. Han anser att 

obligatoriska uppgifter är det sätt som är bäst att gå tillväga med då det gäller metallslöjd, att 

det inte går att släppa det fritt: ”... det skulle man aldrig kunna ro iland, men i trä går det 

hyfsat”.  

 

Angående elevernas attityd till metall anger han att de tycker det är kul och att det är populärt, 

eleverna känner att: ”... 'har jag gjort den här'? Alltså innan man börjar jobba med metall tror 

man att sånt där bara går att köpa”. Sedan säger han också att metallslöjd arbetsmiljömässigt 

är bättre både för lärare och elever i och med att man slipper mycket av dammet, ”det är ju 

många slöjdlärare som får problem av damm”.  

 

Hur mycket metallslöjd man som lärare bör inkludera i trä- och metallslöjdundervisningen 

anser han är helt upp till läraren själv att avgöra, eftersom han tycker att läroplanen ej tar upp 

något material specifikt. Dock anser han att då det gäller kulturarvet (som nämns i kursplanen 

för ämnet slöjd65) så motiverar det träslöjd mer än vad det motiverar metallslöjd.  

                                                
65 Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
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På skolan där denne intervjuade trä- och metallslöjdlärare är verksam finns en stor och 

välutrustad tekniksal, där det bland annat finns flera metallsvarvar, en planslip, svetsar med 

mera. Där bedrivs däremot ingen metallslöjd, utan endast teknikundervisning av lärare i 

naturorienterade ämnen. Vår intervjuperson medger att metallslöjden i mångt och mycket 

lagts över till teknikämnet där eleverna bland annat får svetsa och svarva i metall.  

 

På den skola där vår intervjuade lärare kommer att arbeta i framtiden skall ingen tekniksal 

byggas, och ”metallrummet” kommer att få ännu mindre plats i och med att trä- och 

metallslöjdsalen även den kommer att förminskas i förhållande till den sal han har tillgång till 

idag. Detta faktum gör att de elever som kommer att gå där får en betydligt mer avgränsad 

utbildning i metallhantverk. I formgivningen av denna nya skolas trä- och metallslöjdsal har 

denne lärare fått kämpa för att få tillgång till gas, för exempelvis svetsning.  

 

Det har även ifrågasatts av kommunen om det överhuvudtaget behövs ett metallslöjdsrum, 

medan behovet av träbearbetningsmaskiner som till exempel en bandsåg aldrig kommit på tal.  

Vår intervjuperson anser att det finns ett samband mellan den utbildning läraren själv får i 

metallslöjd och den undervisning han senare väljer att bedriva i ämnet, men han tycker ändå 

att man som lärare, trots en ringa utbildning i metallslöjd, kan känna sig trygg över att 

eleverna ändock besitter ett mindre kunnande i metall än läraren. 

 

Angående metallslöjdens berättigande i skolslöjden anser intervjupersonen att ”... slöjden är 

ju det enda ämnet i skolan som representerar den delen utav yrkeslivet där man jobbar med 

händerna, och om man har tänkt gå 'bygg' eller liknande vore det ju underligt om det enda på 

skolan som hantverksmässigt representerar den delen utav yrkeslivet bara är träinriktat”.    

 

 

4.4.3.    DJUPINTERVJU MED TRÄ- OCH METALLSLÖJDLÄRARE TRE 

 

Den tredje i följden av intervjuade trä- och metallslöjdlärare är den äldste av de intervjuade, 

och har varit verksam som lärare i närmare fyrtio år. Han undervisar från år tre till och med år 

nio. Innan han började arbeta som lärare arbetade han på ett snickeri, men han tyckte att detta 

med tiden blev monotont och kände därför att han ville studera vidare till lärare och därmed få 
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verka inom ett mer kreativt yrke.  

 

För att få komma in trä- och metallslöjdlärarutbildningen behövdes förkunskaper i både 

metall och trä. Förhållandena mellan dessa var fördelat på så sätt att man var tvungen att ha en 

ettårig metallyrkesutbildning, där det ingick mycket metallarbete såsom svetsning, svarvning, 

metallhyvling och arbete med handverktyg. De fick exempelvis tillverka skruvstycken och 

fräsa fram kugghjul: ”… Vi tillverkade vissa saker, men utgångspunkten var att vi skulle ha 

grunderna i metall helt enkelt”. För träslöjden fordrades det tre års yrkeserfarenhet. 

 

Angående fördelningen mellan träslöjd och metallslöjd under hans lärarstudier, erinrade han 

sig att det var likvärdigt mellan dessa, men att även kompletterande material som plast, papp 

och plexiglas ingick. I denne lärares undervisning i metallslöjd ingår obligatoriska uppgifter 

för eleverna i år fem till sju, exempelvis nyckelbrickor, visselpipor och lödning, där eleverna 

får lära sig klippa, fila, borra, stansa och sammanfoga metaller. Eleverna i år åtta till nio får 

själva välja om de vill genomföra något arbetsområde inom metallslöjd.  

 

När det gäller metallslöjd i år tre till fyra, så anser han att det säkerligen skulle fungera att 

undervisa i metallslöjd även där, men ”… det handlar bara om vilket intresse läraren i fråga 

har …det är ju lite svårare att jobba i metall, för där kan de ju inte handskas med materialet 

hur som helst. Där måste det bli rätt på en gång, men i en träkonstruktion går det ju alltid att 

limma och förändra. Den begränsningen tycker jag att metallen har. Man måste vara mycket 

mer välplanerad i metall”. 

 

När eleverna börjar med att slöjda i metall medger den intervjuade att det mest blir mindre 

arbeten, eftersom att han inte tycker att tiden räcker till för att utföra några större projekt inom 

metallområdet. Det är alltså tiden som är till störst hinder för mer metallslöjd i trä- och 

metallslöjdundervisningen på denna skola, varken skolledning eller ekonomi säger han har 

någon större inverkan på detta. Han uttryckte däremot att ”Det blir väldigt mycket inriktat på 

trä, och det beror ju på mig som lärare helt enkelt, helt klart. Kanske om man som lärare vore 

intresserad, skulle man plocka in större metallarbeten, inte vore det något problem. Men jag 

personligen tycker att det är för svårt, det tar sån tid att lära dem”.  

 

Han anser att man som lärare måste vara mycket mer välplanerad då det gäller 

metallslöjdarbeten än vid träslöjdarbeten: ”… det går inte att släppa en elev fri i metall, i alla 
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fall inte förrän i årskurs nio, eftersom det är så pass svårt”. Däremot säger han angående 

elevers attityder till metallslöjd att eleverna många gånger kan få en ”aha-upplevelse” av att 

arbeta med metall, ”… polera med lumpskiva och få upp en blank yta, det blir de fascinerade 

av”. 

 

Vår intervjuade trä- och metallslöjdlärare skulle i dagsläget inte vilja utöka metallslöjden i sin 

undervisning, och angående detta förklarar han sitt ställningstagande: ”Om man har en 

inriktning mot metall, då jobbar ju mer med metall. Det beror på vilka grundkunskaper läraren 

har, tycker jag, det är ju det som styr. Vilket material man jobbar med i slöjden är lite 

oväsentligt utan det är ju att man jobbar efter slöjdprocessen som är det viktiga, och då kan 

man ju jobba med papp och papper eller vilket material som helst”. 

 

Vidare anser han att metallslöjdens del i undervisningen till stor del beror på hur 

lärarutbildningen är konstruerad, och vad lärarstudenten i fråga har för erfarenheter av 

materialet sedan tidigare: ”Inriktas utbildningen på metall, då blir det ju mer metall i skolan. 

Och kommer det in en elev på utbildningen som har väldiga kunskaper i metall, kommer det 

att bli mycket metall i hans undervisning. Så enkelt tycker jag att det känns”.  

 

Vi kom även in på att fastighetsskötaren på skolan i fråga har en metallsvarv stående, vilken 

tidigare användes i teknikundervisningen. Angående detta ansåg trä- och metallslöjdläraren att 

svarvning i metall är en gammal metod i och med att detta idag styrs av CNC-maskiner.  

 

 

 

4.4.4.    DJUPINTERVJU MED TRÄ- OCH METALLSLÖJDLÄRARE FYRA 

 

Vår fjärde och sista intervjuade trä- och metallslöjdlärare bedriver sin verksamhet på en 

grundskola för lägre åldrar, det vill säga upp till år sex, och har arbetat där en längre tid. Innan 

han inledde sina lärarstudier arbetade även han på ett snickeri, dessförinnan hade han avslutat 

en fyraårig möbel- och inredningssnickarutbildning.  

 

Under tiden han arbetade på snickeriet så tillgodogjorde han sig sin metallpraktik då han 

under ett års tid stansade husvagnsplåtar. Denna ettåriga metallpraktik var ett obligatorium för 
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att kunna söka in till det slöjdlärarseminariet där han så småningom studerade till lärare. 

Anledningen till att han valde att utbilda sig till trä- och metallslöjdlärare var i första hand 

intresset för att snickra.  

 

Metallslöjdsdelen i hans trä- och metallslöjdlärarutbildning tycker han var mycket ringa, vad 

han kan minnas fick de exempelvis aldrig arbeta vid en metallsvarv, utan det var mest små 

arbeten såsom att bocka lite plåt och olika filningsövningar. Angående hans sammanlagda 

erfarenhet och utbildning säger han: ” … i princip har jag noll utbildning i metall”.  

 

Angående de förkunskaper lärarstudenterna innehade före studiernas start säger han: ”… alla 

som var där hade en förkunskap på ett eller annat sätt … vad man kunde när man gått ut 

utbildningen, hade ganska mycket att göra med vad man kunde innan, alltså vad man var 

inriktad mot”.  

 

Den undervisning han bedriver med sina elever är i stor utsträckning sammankopplat till 

obligatoriska arbetsområden där eleverna arbetar med mindre uppgifter. I år fyra får eleverna 

arbeta med bleckplåt, mässing- och koppartråd, samt löda. I år fem får de prova på 

kopparslagning och tenngjutning. Sedan i år sex får de öva på filning i samband med 

metallmaterial som aluminium och liknande i och med knivslöjden.  

 

Då det gäller frågan om i vilket år den intervjuade anser att metallslöjd bör introduceras för 

eleverna, menar han att år fyra är lämpligt, eftersom eleverna först då har den orken som 

krävs för att arbeta med materialet. Han tycker inte sig märka någon skillnad i elevernas 

attityd gällande första mötet med metall i jämförelse med första mötet med trä, utan eleverna 

tycker att metallen är ”spännande”. Han tror dock att elevernas inställning till metallslöjden 

kan ha en grund i deras erfarenheter av metallarbete hemifrån: ”De som kanske har en 

verkstad hemma där de kan stå och meka med mopeden eller cyklar, de är väldigt 

intresserade, medan de som bor i en lägenhet och aldrig har sett en vinkelslip … de är nästan 

rädda”. 

 

Angående metallokaler beskriver han sin som ” … ett kyffe, helt klart”. Fortsättningsvis 

understryker han att ”… ja, men det [metallrummet] är väl procentuellt till hur jag jobbar i 

metall”. Han skulle kunna tänka sig att utöka metallslöjden, men säger sig inte ha hittat några 
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riktigt bra uppgifter för detta. Dessutom är metall, enligt honom, mycket mer svårbearbetat 

och skaderisken är större.  

 

Han uttrycker även att tidsaspekten påverkar en utvidgning, eftersom han nyligen gått från 

100 till 80 minuter undervisningstid i varje klass, och att svarvning i trä är ett område som tar 

mycket tid i besittning. Därpå undrade vi ifall han inte skulle kunna plocka bort eller minska 

det området till fördel för metallslöjden, varpå han svarade: ”… det är väl inte lagstadgat, men 

det skall väl ändå vara så att alla skolor skall svarva i femman?”. Detta påstående visar på 

problemet med att lärare kan värdera det ena materialet högre än det andra, och inte vet vad 

den gällande Kursplan 2000 egentligen säger.  

 

Skolledning och ekonomi ser han däremot inte som något egentligt hinder, då han redan sedan 

tidigare har ganska mycket utrustning och material. Vi föreslog för honom att han skulle 

kunna minska på träslöjdområdet, och istället satsa på metallslöjd, på vilket han svarade: ” … 

absolut, men det är ju slöjdlärarens intresse då”.  Med detta menade han att han inte hade 

tillräckligt stort intresse för metallslöjd för att göra detta, och vidare sa han om svetsning att 

det inte heller blir så många svetsningstillfällen för eleverna, ” … eftersom jag inte är så 

hemma på den, så funkar det [svetsundervisning] inte så bra heller”.  

 

Han tycker att metallslöjden inom skolslöjden har ett berättigande eftersom: ”Slöjd är ju både 

konsthantverk och kulturtradition, och det är ju även metall, så de går ju hand i hand i alla fall. 

Som bondesamhället om man går så långt tillbaka i tiden, de var ju tvungen att kunna det, de 

skulle ju göra allting själva. Då hade de ju en smedja och lite verktyg, och det där håller ju på 

att dö ut. Nu är det bara att köpa allting på IKEA, så det är jättebra att barnen får se att man 

kan tillverka saker, även om det inte alltid blir tipptopp”.   
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 

 

Det som vår undersökning visar är att metallslöjden får en mindre del av undervisningen i trä- 

och metallslöjdämnet än vad träslöjden får. Utgår man från den siffra som vi fått fram 

gällande procentuell del av läsåret som uppskattningsvis ägnas åt metallslöjd, rör sig 

metallslöjdens del omkring 17,5 procent per läsår. Denna ungefärliga siffra har även sitt stöd 

utifrån de observationer vi gjort gällande lokaler i de skolor vi besökt.  

 

Även under de intervjuer vi utfört har det kommit fram att en siffra omkring 17,5 procent kan 

uppfattas som riktig. Bland andra så upplevde vår intervjuade trä- och metallslöjdlärare 

nummer fyra sitt metallslöjdrum som ett ”kyffe”, med hänvisning till rummets ringa storlek. 

Han uttryckte även att storleken på det rummet illustrerade i vilken omfattning han bedrev 

metallslöjdundervisning procentuellt per läsår. 

 

En intressant fråga att komma in på i detta läge är huruvida dessa 17,5 procent är en rimlig 

omfattning för ägnandet åt metallslöjd i grundskolans trä- och metallslöjdundervisning, eller 

om den bör utökas, förminskas eller helt tas bort? I våra undersökningar anser majoriteten av 

trä- och metallslöjdlärarna att metallslöjden behövs för att eleverna skall kunna nå upp till 

vissa av kursmålen.  

 

Av de fem informanter som anser att den inte behövs menar ändå alla utom en att 

metallslöjden fyller funktioner vilka inte träslöjden fyller i ämnet. De funktioner de anser att 

metallslöjden fyller ligger i samtliga fall inom de strävansmål som behandlar arbetsmetoder, 

redskap, verktyg, tekniker och material samt kulturarv, slöjdtraditioner och det dagliga livets 

behov.  

 

Dessa strävansmål finns klart inskrivna i Kursplan 2000 för ämnet slöjd, och därmed anser vi 

att även dessa, trots att de svarat att inte metallslöjden behövs, ändå motiverar metallslöjden 

som ett viktigt element för elevernas möjlighet att nå upp till de utsatta strävansmålen.  
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Nämnas bör att den trä- och metallslöjdlärare vilken vi intervjuade som andre man ansåg att 

”kulturarvet” som nämns i Kursplan 2000 för ämnet slöjd, syftar mest mot trä som material 

och inte mot metall, vilket vi utifrån vad vi läst och tidigare skrivit om metallens historik 

anser som orimligt. Visst har träbearbetning en stolt tradition i landet, men vi menar ändå att 

metallens kulturella värde inte på någon grund går att bortse ifrån i detta sammanhang.  

 

En åsikt som kom fram i våra intervjuer var att materialvalet inte alltid är så viktigt, utan det 

är att man arbetar utifrån ”slöjdprocessen” som är det väsentliga. Dock står det i Kursplan 

2000 att läsa att eleverna skall tillägna sig praktisk erfarenhet av olika verktyg och 

arbetsmetoder vid arbete med slöjdens olika material66. Vi anser att de färdigheter en elev lär 

sig i träslöjd inte alla gånger är generaliserbara till metallslöjden, vilket även de trä- och 

metallslöjdlärare som vi intervjuade påvisade genom att uttrycka metallmaterialets annorlunda 

karaktär i jämförelse med trämaterialets.  

 

Förutom att titeln på slöjdarten är ”trä- och metallslöjd”, anser vi att man utifrån dessa 

argument och synpunkter kan dra slutsatsen att metallslöjden naturligt skall ingå i ämnet, och 

ingalunda kan plockas bort helt. För att ytterliggare understryka detta kan vi bara hålla med en 

av de trä- och metallslöjdlärare vi intervjuade när denne sade att det skulle vara underligt om 

det ämne i skolan som representerar arbete med händerna enbart skulle vara inriktat mot trä.  

 

Det vi sedan frågar oss är i vilken omfattning metallslöjden skall bedrivas, räcker exempelvis 

de uppskattade 17,5 procent för att eleverna skall kunna tillgodogöra sig tillfredsställande 

kunskaper och erfarenheter av metallslöjd?  

 

Det som framgått av våra intervjuer är att den tid som avsätts för metallslöjd, många gånger 

handlar om vad vi skulle vilja beteckna som ”småslöjd”, det vill säga trådarbeten, 

skålslagning, lödning och emaljering (emaljering, vilket i Lgr 62 och Lgr 69 inte betecknas 

som metallslöjd, utan som ett eget material67).  

                                                
66  Under Mål att sträva mot. 
67  Kungliga skolöverstyrelsen, 1962, Läroplan för grundskolan, Lgr 62, Kungliga skolöverstyrelsens skriftserie      
      60. s. 329.   
      Skolöverstyrelsen, 1969, Läroplan för grundskolan, Lgr 69, Stockholm, Svenska utbildningsförlaget Liber   
      AB, s.157.  
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Det som går att fråga sig är vad eleverna lär sig av dessa arbetsområden? Ger dessa 

arbetsområden goda förutsättningar för eleverna att tillskansa sig de kunskaper i metall vilka 

trä- och metallslöjdarten i slöjdämnet har som syfte att erbjuda dem? Som vi tidigare nämnt 

ansåg majoriteten av dem som svarade på vår enkät att två av de strävansmål där 

metallslöjden fyller bärande funktioner gällande arbetsmetoder, redskap, verktyg, tekniker 

och material samt det dagliga livets behov.  

 

Är då de arbetsmetoder, verktyg, tekniker och material eleverna använder sig av i den så 

kallade ”småslöjden” verkligen tillräckligt generella för metallslöjd för att eleverna inte skall 

behöva utforska även andra arbetsområden inom metallslöjden? Vi anser att det inte är så, 

utan metallen som material har många sidor och en rik karaktär vilka i sin helhet inte kan 

sammanfattas inom ”småslöjdens” arbetsområden.  

 

Vad det dagliga livets behov sedan anbelangar kan man fråga sig: Hur många problem i det 

dagliga livet går att lösa utifrån de kunskaper man utvecklat genom att böja ståltråd, slå 

kopparskålar, emaljera och löda? Det vi vill belysa med dessa frågor är att det utbud inom 

metallslöjdområdet som eleverna många gånger erbjuds i trä- och metallslöjdundervisningen 

är grund och snuddar bara vid ytan av ett område som skulle kunna erbjuda så mycket mer.  

 

Eleverna får därmed inte möjlighet att erhålla någon större kunskap om metall, dess 

arbetsmetoder och verktyg och därmed inte heller varken intresse eller självförtroende nog för 

att själva utforska området eller ge sig i kast med problem i vardagen vilka kan innebära 

metallarbete av större och/eller mer komplicerad natur. 

 

Om eleverna däremot i trä- och metallslöjden (vilket är verklighet i vissa fall) har arbetat i 

större utsträckning med metall och använt sig av en mångfald olika metoder, exempelvis 

svetsning, smide, metallsvarvning eller slipning av eggverktyg, tror vi att de kan ha större 

möjligheter att utveckla ett intresse för området och klara vardagens metallbekymmer i och 

med det självförtroende de byggt upp genom den både fördjupade och breddade erfarenheten 

av arbete i metall. 
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Med stöd från detta ovan nämnda kan man rimligen påvisa att den undervisning som bedrivs i 

metallslöjd även borde innefatta större, mer omfattande, arbetsområden för att eleverna skall 

ha möjlighet att behärska metallområdet och därmed känna sig bekväma att handskas med 

materialet. För att detta scenario skulle gå att genomföra skulle det krävas att 

metallslöjdundervisningen fick ta en större del än cirka 17,5 procent av trä- och 

metallslöjdämnet. 

 

Varför har då metallslöjden en sådan relativt liten del i trä- och metallslöjdundervisningen?  

 

I Lgr 69 beskrivs metallen som ett kompletterande material, och just detta har både påtalats i 

våra intervjuer och enkätsvar. När vi läste Lgr 69 upptäckte vi att den läroplanen, som den 

beskriver förhållandet mellan trä och metall, förmedlar samma förhållande som råder mellan 

materialen i dagens trä- och metallslöjdundervisning.  

 

Den dessförinnan fastslagna läroplanen, Lgr 62, beskrev metallslöjden som en naturligt stor 

del av undervisningen, medan Lgr 80, Lpo 94 och Kursplan 2000  inte gör någon egentlig 

ansats till att beskriva förhållandet alls. Kan det vara så att den roll som slogs fast för 

metallslöjden i Lgr 69 sedan dess aldrig förändrats, eftersom en motsats aldrig påtalats i 

senare läroplaner och kursplan?  

 

En majoritet av enkätinformanterna ansåg att den tid de ägnade åt metallundervisning var för 

liten, men även att de skulle vilja utöka den tiden. Varför händer då inget, vad är det som 

hindrar dem? Samtliga ramfaktorer som vi tagit upp i undersökningen har framställts som 

hinder av informanterna. Det vi frågar oss är om det verkligen är så, eller om det blott är ett 

sätt för lärarna att förflytta skulden från sig själva? 

 

För trots att ramfaktorer såsom ekonomi, lokaler, tid och skolledning i olika utsträckning 

påverkar i vilket omfång metallslöjden får ta del av trä- och metallslöjdundervisningen, är det 

väl ändå slöjdläraren, tillsammans med sina elever, som väljer sitt undervisningsinnehåll? Det 

är den bilden vi tagit del av i våra intervjuer, det vill säga: Att om man som slöjdlärare skulle 

vilja, skulle också möjligheten finnas att välja bort en del av träslöjden till förmån för 

metallslöjden.  
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Alltså: det hinder som ramfaktorerna utgör är att de hindrar trä- och metallslöjdläraren från att 

bedriva både träslöjd och metallslöjd i så stor utsträckning som läraren skulle vilja. Detta är 

ett faktum som vår enkät också stödjer, då samtliga informanter menade (oavsett om de är för 

eller emot en utökning av metallslöjd i deras undervisning) att om metallslöjden skulle ha en 

större del av trä- och metallslöjdundervisningen så skulle antingen kvaliteten i undervisningen 

som helhet ta skada, eller så skulle träslöjdundervisningen få stå tillbaka.  

 

Ramfaktorernas begränsning ligger alltså inte i att den hindrar den ena eller den andra 

slöjdarten specifikt från att utökas, utan de gör att slöjdläraren tvingas välja mellan det ena 

eller det andra materialet. Varken lokaler, pengar eller tid är egentligen ”öronmärkta” till 

något materials fördel, utan det är läraren och eleverna som bestämmer till vad det skall 

nyttjas. 

 

Det som våra undersökningar tillsammans förmedlar är att trä- och metallslöjdlärarna skulle 

vilja utöka delen av metallslöjd i sin undervisning, men de är inte beredda att offra något för 

detta ändamål. De som inte vill utöka metallslöjden i sin undervisning vill heller inte göra 

detta av samma anledning som föregående grupp.  

 

Större delen av informanterna påtalade att skolledningen i de flesta fall både har liten inblick 

och visar lite intresse för hur trä- och metallslöjden bedrivs. Informanterna tyckte att detta var 

till bekymmer för en utvidgning av metallslöjden. Vi vill dock vända på det hela: Om nu 

skolledningen har liten inblick och visar litet intresse, borde det väl inte vara ett hinder, utan 

snarare till fördel eftersom trä- och metallslöjdläraren då har friare händer att bedriva 

undervisningen så som han/hon anser lämpligast?  

 

I vårt undersökningsmaterial påpekas återkommande att det är lärarens eget intresse som styr 

inriktningen på undervisningen. I enkäterna och intervjuerna går det även att utläsa att en 

tungt övervägande grupp (nästan samtliga) har både större erfarenhet av träarbete än av 

metallarbete innan sina lärarstudier, men även att deras studier främst var fokuserade mot 

träslöjd. Detta är ett resultat som också kommit fram i våra intervjuer där lärarna beskrivit sin 

utbildning i metallslöjd som antingen knapphändig eller rent utav obefintlig, och att detta 

påverkar deras undervisning. 
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Trots detta anser många av informanterna att deras utbildning gav ett tryggt underlag för 

undervisning i metallslöjd. Ändå väljer omkring hälften av våra informanter att se sina 

otillräckliga kunskaper som ett av de största problemen utifrån sin egen roll i undervisningen, 

eftersom detta gör att de inte känner sig säkra på att undervisa i metallslöjd. 

 

Vad kan detta bero på, har de glömt vad de lärde sig under sina studier eftersom de kanske 

inte hållit kunskaperna vid liv genom upprepad utövning?  Vi kan inte riktigt svara på detta, 

men av någon anledning verkar ”det trygga underlaget” för undervisning i metallslöjd 

försvagats från trä- och metallslöjdlärarnas utbildning fram till idag. Men däremot framstår 

det som att kompetensen i träslöjd förblivit beständig, eftersom större delen av verksamheten i 

dagens trä- och metallslöjdundervisning trots allt bedrivs med inriktning mot trä. 

 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att lärarna, på grund av deras kompetens- och 

intresseinriktning mot trä, inte är beredda att offra träslöjden till fördel för metallslöjden. Den 

slutsatsen har även tydligt uttalats i intervjuerna vi utfört, det vill säga att det är lärarens 

intresseinriktning som styr, och om läraren i fråga skulle ha ett intresse av metallslöjd, då 

skulle det heller inte vara något större problem att utvidga metallslöjden.  

 

Vad skulle då behöva ske för att en utökning av metallslöjden skulle kunna bli verklighet i 

grundskolans trä- och metallslöjdundervisning i framtiden?  

 

I en av våra intervjuer uttalade trä- och metallslöjdläraren att om lärarutbildningen inriktas 

mer mot metallslöjd, då blir det också mer metallslöjd i skolan. Utifrån vad vi kan utläsa i 

våra undersökningar, anser vi detta vara en av de viktigaste förutsättningarna för metallens 

fortlevnad och utvidgning.  

 

En ökad utbildning i metallslöjd skulle innebära en ökad kompetens, men även ett ökat 

intresse hos lärarna, vilket i sin tur skulle innebära att metallslöjden fick ta den delen av 

undervisningen som vi tidigare beskrivit som lämplig för att eleverna skall ha möjlighet att 

utveckla tillfredsställande kunskaper i metall och därmed också nå upp till de mål som 

fastställts i den gällande kursplanen68.  

                                                
68   Skolverket, 2000, Kursplaner och betygskriterier, grundskolan. Stockholm, Fritzes. 
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Under de intervjuer vi genomförde med trä- och metallslöjdlärare samtalade vi med dem om 

bland annat arbetsområden i metallslöjd, samt hur trygga de kände sig gällande undervisning i 

metallslöjd. Under dessa samtal kom vi i samtliga fall osökt in på frågan om fortbildning, där 

det underströks att detta var av stort intresse. Dock fick vi det förklarat för oss att de 

fortbildningskurser som erbjuds, många gånger är inriktade mot träslöjd. Det påpekades även 

att många av de kurser för fortbildning som finns är förlagda söderut, vilket gör att det innebär 

både ytterligare planering och ökade kostnader för att få det att fungera.  

 

En av de intervjuade poängterade att fortbildning främst är en fråga om ekonomi, eftersom det 

inte är gratis. I detta fall blir ekonomin ett synligt hinder för metallslöjdens utökning, eftersom 

fortbildning, oavsett slöjdart och materialinriktning, kan bli för dyrt för att det skall vara 

genomförbart. Det vill säga att läraren inte längre väljer mellan vilket material som skall 

fokuseras på, utan det handlar snarare om ett val mellan fortbildning över huvudtaget, 

gentemot något annat inköp som det kan finnas behov av i undervisningen. 

 

En annan av de intervjuade påpekade att när det gäller fortbildning inom trä- och 

metallslöjdarten är det många gånger upp till läraren själv att skaffa den. Detta eftersom 

skolledningen och kommunen gällande fortbildning många gånger väljer mer allmängiltiga 

kurser för lärarna, såsom studiedagar kring mobbing och medbestämmande. I det pågående 

Lärarlyftet är ännu inte slöjd ett prioriterat ämne. Även skolledningens påverkan på en 

eventuell utökning av metallslöjden synliggörs därmed, i och med att fortbildningens 

inriktning i detta fall inte väljs av läraren själv.  

 

Det vi tidigare kommit fram till, att det är läraren själv som har störst påverkan gällande 

omfattningen av metallslöjden i undervisningen, stämmer inte i detta fall eftersom läraren i 

fråga ej i lika stor utsträckning kan påverka fortbildningen. I detta fall är det ekonomi, 

skolledning och kommunen som många gånger styr. Av våra undersökningar kan vi se att 

fortbildning i metallslöjd är något som behövs och välkomnas av lärarna. Vi anser att det är en 

brist ifall fortbildning i metallslöjd inte prioriteras och/eller finns tillgänglig, då det tydligen 

finns ett behov.  

För att metallslöjden skall kunna få den del i trä- och metallslöjdundervisningen som vi 

tidigare beskrivit, skulle kanske ett förtydligande i läroplanen kunna vara av betydelse. Av vår 
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studie av läroplaner, kom vi fram till att den rådande Kursplan 2000, uttrycker sig vagt 

angående i vilken utsträckning olika material skall ingå.  

 

En i kursplanen tydligare beskrivning av vilka tekniker, metoder, maskiner, med mera, och i 

vilket omfång varje material skall fokuseras skulle innebära att (ifall metallslöjd skall ha en 

likvärdig del) de lärare som är intresserade av mer metallslöjd skulle ha ett bättre underlag för 

att motivera inköp av metallbearbetningsutrustning (och fortbildning), därmed få tillgång till 

ett större anslag per år och inte tvingas välja mellan träslöjd och metallslöjd i lika stor 

utsträckning. 

 

Dessutom skulle det också betyda att de lärare som inte är intresserade av metallslöjd skulle 

bli tvungna att ge metallslöjden mer tid och plats, vilket skulle innebära att eleverna fick 

möjlighet till en utökad utbildning i metallslöjd. Utifrån detta går det att påvisa vagheten i 

Kursplan 2000 som en svaghet. Men, det går även att se denna otydlighet som en styrka, då 

den ger lärarna fria händer att själva välja innehåll. Detta förutsätter dock, om man vill att det 

skall finnas en jämvikt slöjdarterna emellan, att lärarna inte enbart är intresserade av 

slöjdundervisning i ett material. 

 

En kursplansrevision69 pågår i skrivande stund, som har som avsikt att tydliggöra mål och 

kunskapskrav i grundskolan. Möjligen skulle denna revision kunna komma att innebära en 

tydligare kursplan i slöjdämnet.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69  Statens offentliga handlingar, SOU 2007:28, Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan - Förslag till nytt 

mål- och uppföljningssystem, Stockholm, Fritzes.  
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6. SLUTORD 
 
Så här i slutet av denna undersökning kan vi, som blivande trä- och metallslöjdlärare, 

konstatera att om vi skulle vilja att metallslöjden fick ta större plats i vår undervisning, skulle 

det inte vara omöjligt. Och om det någon gång i framtiden skulle behövas, så känner vi också 

att i och med detta arbete har vi förvärvat kunskaper och insikter som ger oss större möjlighet 

att kunna motivera metallslöjd. 

 

Trä- och metallslöjdlokalerna, som de ser ut idag, är många gånger mest utrustade mot 

träslöjd, vilket möjligen fordrar en eldsjäl för att förändra. Men, vill man utöka metallslöjden 

så är det egentligen bara en fråga engagemang, energi och hårt arbete. Detta eftersom det trots 

allt är vi, lärarna tillsammans med våra elever, som själva väljer vårt undervisningsinnehåll. 

Ingen annan. 

 

Utifrån vad vår undersökning visar angående metallslöjdens varande eller icke varande i 

slöjdämnet, står det också klart att metallslöjden är ett undervisningsinnehåll som bör/skall 

väljas och utvidgas. 

 

Avslutningsvis kan vi se en koppling mellan den del av metallslöjd som erbjudits i trä- och 

metallslöjdlärarutbildningen och den undervisning som bedrivs av trä- och metallslöjdlärare i 

många av de grundskolor där vi utfört våra undersökningar. Denna koppling består i att 

metallslöjdens del är underordnad träslöjden då det gäller omfång.  

 

Om det är så att metallslöjden alltid får ta en mindre del, gällande både tid, lokaler och 

utbildning, hur skall den då någonsin kunna utgöra den större del av undervisningen som den 

har befogenhet att göra?  
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(Varför/varför inte? Ramfaktorer?) 
 
Varför anser du att metallslöjden har ett berättigande i skolslöjden? 
(Kursplan? Kunskaper?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Till Dig, trä- och metallslöjdlärare inom Umeå kommun! 
Hej! 

Våra namn är Dennis Lundmark och Hampus Hammarström. Vi studerar till trä- och 

metallslöjdlärare vid Umeå universitet och håller just nu på att skriva vårt examensarbete.  

Vi behöver Er hjälp för att kunna sammanställa och slutföra vårt arbete, och därmed 

förhoppningsvis få vår lärarexamen klar till sommaren.   

 

Under vår egen skoltid och under lärarutbildningen tycker vi oss ha sett tendenser till att 

metallslöjden har en mindre del i undervisningen i förhållande till träslöjden. Därför vill vi 

undersöka hur det verkligen ligger till. Det är här Du, med Din erfarenhet, kommer in i bilden. 

 

För att undvika missförstånd vill vi börja med att förklara att vi definierar metallslöjd med all 

slöjd där man använder metall som huvudsakligt material. Det vill säga allt ifrån minsta 

trådarbete till större svetsprojekt. 

 

Vårt examensarbete behandlar alltså metallslöjdens varande eller icke varande inom trä- och 

metallslöjden i grundskolan. 

Det vi vill undersöka med denna enkät är hur stor del metallslöjden får i trä- och 

metallslöjdsundervisningen i grundskolan, samt varför den får den del den får, och om det 

finns något stöd för metallslöjd. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är av stor vikt för 

undersökningens kvalitet, att just Du besvarar frågeformuläret. Efter att du svarat på frågorna 

i vår enkät, ser vi gärna att du postar enkäten till oss i det bifogade kuvertet (porto betalt) så 

snart som möjligt, helst inom en vecka. 

 

Era svar behandlas konfidentiellt, enkäten är helt anonym! 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 
Umeå, 2008-04-07 
 
Dennis Lundmark 073-XXXXXXX 

Hampus Hammarström  070-XXXXXXX 
 

PS. Om du får några problem med frågorna eller vill veta mer, tveka inte att kontakta oss. DS. 



    

 

 

  

 

Fråga 1. 

Hur skulle du säga att fokus var lagd, materialmässigt, under dina trä- och 

metallslöjdlärarstudier? Ange på skalan med ett kryss (ex. om du hade större del 

metallslöjd under din utbildning, placera krysset närmre ”metall”). 

 

Mer på trä —————————————————————————— Mer på metall 

Fråga 2. 

Tycker du att den metallundervisning som gavs under dina trä- och metallärarstudier vägde 

lika mot den undervisning som gavs i träslöjd? 

Ja………….. � 

     Nej………....� 

Fråga 3. 

Anser du att den undervisning som gavs i metallslöjd under dina trä- och 

metallslöjdlärarstudier gav dig ett tryggt underlag för att själv kunna bedriva  

undervisning i metallslöjd? 

Ja………….. � 

Nej…………� 

Kön:     Man � Kvinna �  

Födelseår:       

Verksamma år som lärare:      

Undervisar du i något annat ämne, i sådana fall vilket?   

Utbildningslängd (terminer/år):     

Varav trä- och metallslöjdinriktning (terminer/år):    

Utbildningsort:      



    

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 4. 

Bortsett från dina studier, vilket av följande material skulle du säga att du har mest 

erfarenhet av?     

 

Trä………… � 

Metall……... � 

Lika mycket..� 

Fråga 5. 

Hur stor del av din undervisning ägnas åt metallslöjd i förhållande till träslöjd? 

 

Större………� 

Mindre……. � 

Lika……….. � 

Fråga 6. 

Hur stor del (procent) per läsår uppskattar du att du ägnar åt metallslöjd i din undervisning?

  

       % 

Fråga 7. 

Tycker du att det är:    Mycket……. � 

     Lite……….. � 

     Lagom……. � 



    

 

 

 

Fråga 8. 

Skulle du vilja att metallslöjd hade större utrymme i din undervisning?  

Om ”Nej” hoppa till fråga 10. Om ”Ja” hoppa över fråga 10. 

Ja………….. � 

Nej………... � 

Fråga 9. 

Vilket/vilka av följande faktorer anser du hindrar dig från att utvidga 

din metallslöjdundervisning? 

� Ekonomi  

    På vilket/vilka sätt:    � Otillräckligt med utrustning/maskiner  

    (ex. svets, metallsvarv, ässja o s v). 

� Otillräckligt med verktyg 

    (ex. plåtsaxar, bågfilar, filar o s v). 

� Otillräckligt med material 

    (ex. stål, plåt, koppar, mässing, stänger, o s v.)  

� Annat     

� Lokaler/utrymme 

    På vilket/vilka sätt:  � För små lokaler för att kunna bedriva träslöjd  

    OCH metallslöjd i samma utsträckning, med  

    bibehållen kvalitet i undervisningen. 

� För små lokaler för att kunna bedriva     

    metallslöjd i någon större utsträckning 

    ur säkerhetssynpunkt.  

� För små lokaler för att kunna bedriva  

    metallslöjd utan att träslöjdsundervisningen  

    får stå tillbaka. 

� Annat     



    

 

 

� Skolledningen 

På vilket/vilka sätt: � Trä- och metallslöjd uppfattas som ett   

     lågprioriterat ämne. 

 � Metallslöjden ses som lågprioriterat 

     inom trä- och metallslöjden. 

 � Skolledningen har liten inblick i trä-  

     och metallslöjdundervisningen. 

 � Skolledningen visar lite intresse för hur 

     trä- och metallslöjdundervisningen bedrivs. 

 � Annat     

� Tid 

    På vilket/vilka sätt:  � För lite tid för att kunna bedriva träslöjd  

    OCH metallslöjd i samma utsträckning, och  

    behålla kvaliteten i undervisningen. 

� För lite tid för att kunna bedriva metallslöjd  

    utan att träslöjdsundervisningen får stå tillbaka. 

� Annat     

� Din, lärarens, roll 

På vilket/vilka sätt: � Har ej tillräckligt med kunskaper för att känna   

    mig säker på att undervisa i metallslöjd. 

   � Har dåliga erfarenheter av undervisning i 

       metallslöjd, vilket gör att jag tvekar inför att 

    undervisa i det. 

� Annat     



    

 

Fråga 10. 

Vilket/vilka av följande faktorer tycker du ligger mest till grund till varför du inte vill ha 

mer metallslöjdundervisning än vad du har idag? 

� Den metallslöjdundervisning jag bedriver idag är tillräcklig för att kunna ge eleverna den 

    kunskap som behövs i metallslöjd.   

� Ekonomi  

    På vilket/vilka sätt:    � Otillräckligt med utrustning/maskiner  

    (ex. svets, metallsvarv, ässja o s v). 

� Otillräckligt med verktyg 

    (ex. plåtsaxar, bågfilar, filar o s v). 

� Otillräckligt med material 

    (ex. stål, plåt, koppar, mässing, stänger, o s v.)  

� Annat     

� Lokaler/utrymme 

    På vilket/vilka sätt:  � För små lokaler för att kunna bedriva träslöjd  

    OCH metallslöjd i samma utsträckning, med  

    bibehållen kvalitet i undervisningen som helhet. 

� För små lokaler för att kunna bedriva  

    metallslöjd i någon större utsträckning ur  

    säkerhetssynpunkt.  

� För små lokaler för att kunna bedriva  

    metallslöjd utan att träslöjdsundervisningen får  

    stå tillbaka. 

� Annat     



    

 

 

 

� Skolledningen 

På vilket/vilka sätt: � Trä- och metallslöjd uppfattas som ett   

     lågprioriterat ämne. 

 � Metallslöjden ses som lågprioriterat 

     inom trä- och metallslöjden. 

 � Skolledningen har dålig inblick i trä-  

     och metallslöjdundervisningen. 

 � Skolledningen visar lite intresse för hur 

     trä- och metallslöjdundervisningen bedrivs. 

 � Annat     

� Tid 

    På vilket/vilka sätt:  � För lite tid för att kunna bedriva träslöjd  

    OCH metallslöjd i samma utsträckning, och  

    behålla kvaliteten i undervisningen. 

� För lite tid för att kunna bedriva metallslöjd  

    utan att träslöjdsundervisningen får stå tillbaka. 

� Annat     

� Din, lärarens, roll 

På vilket/vilka sätt: � Har ej tillräckligt med kunskaper för att känna  

    mig säker på att undervisa i metallslöjd. 

   � Har dåliga erfarenheter av undervisning i 

    metallslöjd. 

� Metall är ett mindre tacksamt material än trä för 

    eleverna att arbeta med, därför prioriteras  

    träslöjd.  

� Träslöjdskunskaper är viktigare än metallslöjds- 

    kunskaper, därför prioriteras träslöjden. 

� Annat     



    

 

 

 

 

 

 

Fråga 11. 

Fyller metallslöjden någon funktion inom slöjdämnet som inte träslöjden fyller, för 

eleverna? Om ”Nej” hoppa över fråga 12. 

Ja………….. �  

Nej………... �  

Fråga 12. 

Inom vilket/vilka områden fyller metallslöjden någon funktion inom slöjdämnet som inte 

träslöjden fyller, för eleverna? 

 

� Självkänsla och tilltro till den egna förmågan. 

� Kunskaper och lust till kreativt skapande. 

� Självständigt kunna planera sitt arbete. 

� Arbetsmetoder, verktyg, redskap, tekniker och 

    material. 

� Ansvar för det egna lärandet. 

� Kunna reflektera och bedöma arbetsprocesser  

    och produkter. 

� Handlingsberedskap för det dagliga livets behov. 

� Intresse för skapande och manuellt arbete.  

� Kännedom om kulturarv och slöjdtraditioner. 

� Förmåga att kunna utföra och motivera  

estetiska, etiska och funktionella    

ställningstaganden. 

� Annat    

     



    

 

 

  

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

Dennis & Hampus 
 

 
 
 
 
 
 

Fråga 13. 

Anser Du att kursplanen är tydlig, gällande undervisningsinnehållet, i trä- och metallslöjd? 

 

Ja………….. �  

Nej………... �  

Fråga 14. 

Skulle Du säga att kursplanen inriktar sig specifikt mot någon av slöjdkategorierna? 

 

Trä………… �  

Metall……... �  

     Ingetdera…...� 

Fråga 15. 

Anser Du att metallslöjden behövs som en del i skolslöjden för att eleverna skall nå upp till 

kursmålen? 

Ja………….. �  

Nej………... �  


