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Sammanfattning 
 
Detta är ett arbete om grundskolämnena teknik och trä/metallslöjds möjligheter att samverka 
med varandra i någon utsträckning. Där ett samarbetes för och nackdelar synliggörs. 
En del av arbetet granskar även hur pass traditionell eller teknologiinriktad trä/metallslöjden 
som bedrivas i grundskolan bör vara Metoden för att söka svar består av litteraturstudier inom 
berörda områden, samt intervjuer med lärare som undervisar inom de berörda ämnena. 
Intervjuerna har skett enligt kvalitativ metod baserat på följande frågeställningar: 
•Vilka fördelar kan man som lärare inom trä/metallslöjd eller teknikämnet dra/påvisa, genom 
ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet? 
•Vilka nackdelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd eller teknikämnet dra/påvisa, 
genom ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet?  
Även en tredje frågeställning besvaras i arbetet, denna genom litteraturstudierna. Tredje 
frågeställning lyder: 
•Hur bör vi i framtiden bedriva slöjdundervisningen, i avseende på balansen mellan 
traditionell eller teknologiinriktad slöjd? 
Syftet med arbetet kan nog enklast beskrivas, att få fram för och nackdelarna med ett 
samarbete/samverkan mellan ämnena teknik och trä/metallslöjd i grundskolan. Samt att se i 
vilken utsträckning ett eventuellt samarbete kan vara lämpligt och varför det i sådana fall är 
så. Resultatet skall kunna ge stöd åt lärare inom de berörda ämnena, och förhoppningsvis få 
dem att se fördelar med ett samarbete i någon form. Då resultatdelen visar att ett samarbete är  
lämpligt för båda ämnenas räkning så hoppas jag att fler lärare tar chansen och 
förhoppningsvis når lite längre i sin undervisning. Sista frågeställningens svar blev ganska 
intressant och ibland motsägande, beroende på vem som få uttrycka sig angående frågan. En 
del människor anser att den traditionella slöjden är förlegad och inte har något som helst värde 
i dagens skola eller samhälle, utan förespråkar istället en starkt teknologiinriktad slöjd som i 
viss utsträckning t o m bör vara yrkesförberedande. Andra menar på raka motsatsen och ser 
tydliga fördelar med den traditionella slöjden. Sen finns det givetvis dem som är mera 
neutrala i sin uppfattning och anser att den rätta balansen finns någonstans mitt emellan.  
 
Synliggöra estetiska ämnen, Slöjdämnet, Teknikämnet, Ämneskombination 
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1. Inledning 
 

Hur vi människor uppfattar trä/metallslöjdens och teknikämnets grad av relevans i 

grundskolan är väldigt olika från person till person. Detsamma gäller hur vi anser att vi har 

haft nytta av kunskaperna som ämnena bidragit med, senare i livet. En del föräldrar anser att 

ämnena är ganska oviktiga, och nöjer sig med att sina barn undervisas i teknik under kortare 

perioder under läsår 7-9. Det samma gäller för trä/metallslöjden, flertalet föräldrar anser att 

slöjdens roll i skolan är lite passé.  

Även bland skolforskare, pedagoger och allehanda fackmän inblandade i skolans 

uppbyggnad, ser man denna splittrade uppfattning angående ämnenas relevans och framtid i 

det svenska skolsystemet. Debatten förs i flertalet tidskrifter, och ibland även på 

debattprogram i tv.  

Undervisningen i teknik beskrivs som mer eller mindre kaotisk med 

skolledningar som inte tar teknikämnet på allvar och med lärare vars behörighet 

vilar på en mycket vag grund.1 

Jag är själv av en helt annan uppfattning rörande ämnenas relevans. Vi människor lever i ett 

teknikbaserat samhälle, så har det varit i flera hundra år och kommer med all säkerhet att 

fortsätta vara. Utan goda kunskaper och färdigheter inom teknik så kan man snabbt få det 

problematiskt i vardagliga situationer. För 10-15 år sedan var det inte så vanligt att något 

behärskade en dator, nu klarar du dig snart inte utan en. Dagligen uppfinns det världen över, 

hundratals små tekniska föremål med olika finesser som alla är ämnade att göra vår vardag 

lite enklare, säkrare eller bättre på något sätt.  

 

Människan har alltid strävat efter att trygga och förbättra sina livsvillkor genom 

att på olika sätt förändra sin fysiska omgivning. De metoder hon då använt är i 

vidaste mening teknik.2  

 

Om man då inte klarar av att handskas med de tekniska innovationerna så får dessa snabbt 

motsatt effekt då de har blivit en naturlig det i samhällets vardag, och det gamla systemet är 

                                                 
1 Asker Anna. (2002).  Skarp kritik mot skolundervisning. Svenska Dagbladet. 2 februari. S.6 

 
2 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. S.112. 
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förkastat. Därför är det så oerhört viktigt att hålla sig ajour med de tekniska innovationerna 

som slingrar sig in i samhället. I kursplanen för teknikämnet står att läsa följande:  

 

 Samhället och våra livsmönster präglas i allt högre grad av användandet av 

tekniska föremål, som i sin tur ofta ingår i tekniska system. Att så långt som 

möjligt göra vardagstekniken begriplig och synlig är därför ytterligare ett syfte. 

Detta innefattar alltifrån de enklaste redskapen i hemmet till moderna apparater 

och komplicerade transportsystem. Tekniska kunskaper blir i allt högre grad en 

förutsättning för att kunna bemästra och använda den teknik som omger oss. 

Som medborgare i ett modernt samhälle behöver man en grundläggande teknisk 

kompetens, som man dessutom ständigt måste kunna utvidga och anpassa. I 

denna kompetens ingår såväl kunskap om den tekniska utvecklingens roll i ett 

historiskt perspektiv som viss vana att reflektera över och praktiskt lösa tekniska 

problem. 3  

 

 När det gäller trä/metallslöjden så anser jag att ämnet utgör en verkligt viktig byggsten i 

skolans uppgift, att fostra goda samhällsmedborgare, detta på grund av alla de praktiska 

färdigheter som ämnet ger som sedan vanligtvis kommer till nytta i vardagslivet. Jag tycker 

även att ämnet befinner sig på en ohotad position bland skolämnena när det gäller att förmedla 

en genuin och bestående ”jag kan” upplevelse, något som anses vara en av grundstenarna till 

ett gott självförtroende.  

Bristande självförtroende och tillit till den egna förmågan att klara av olika problem kan leda 

till en problematisk skolgång, vilket i sin tur kan leda till problem i framtida skolgång och 

efterkommande arbetsliv. 

Dessa argument vill jag försvara med följande citat hämtat ur den nationella läroplanen för 

ämnet slöjd. 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar 

kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa 

problem. Detta kommer till uttryck i slöjdprocessen, som startar i en idé och 

resulterar i en färdig produkt. Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till att 

                                                 
3 Ibid.  
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stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en 

beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet. 4 

 

2. Problem 

Min inspiration till att göra detta arbete har varit att jag vill hitta en slags lösning på följande 

problem: 

Både slöjdämnet och teknikämnet är minoritetsämnen eller så kallade ”B-ämnen” i skolan. 

Om ämnena ansågs viktigare av både elever, lärare föräldrar och samhället överlag så skulle 

det nog kunna bli så att det frisattes mer tid och pengar till undervisning av dessa ämnen i 

skolan. Detta skulle så småningom kunna leda till att vi fick fler elever i skolorna intresserade 

av teknik och slöjd, detta skulle troligtvis leda till att flera läste vidare inom områdena på 

högskolor och universitet. Detta behövs för att erhålla ett tekniskt och hantverksmässigt 

konkurrenskraftigt samhälle även i framtiden. 

3. Bakgrund 
 
Jag har utbildat mig till 2-ämneslärare med trä/metallslöjd som huvudämne och biologi som 

andraämne. Jag har alltså ingen utbildning inom teknikämnet, och mina kunskaper inom 

ämnet kan därför ses som rent intressemässigt självlärda och inte alls akademiskt grundade. 

På grund av detta så ligger fokus i detta arbete mer på trä/metallslöjden än på teknikämnet.  

4. Begrepp 

För att förklara begreppet slöjd och dess innebörd följer här två olika alternativ. Den ena är en 

mera djupgående version skriven av Seija Kojonkoski-Rännäli. Hon har försökt rensa bort alla 

felaktigheter i begreppet slöjd som har uppstått under alla de år begreppet har funnits. 

Kojonkoski-Rännälis sammanfattning för begreppet innefattar allt det hon tycker slöjd består 

av, ger och utvecklar. Det andra alternativet är den beskrivning som finns att läsa i 

uppslagsverket Nationalencyklopedin. Där redogörs även ordet teknik i dess olika former.  

                                                 
4 ibid. S.91. 
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4.1 Så här säger uppslagsverket Nationalencyklopedin 
 
Nationalencyklopedin skriver bl.a. följande om teknik: 

teknik, sammanfattande benämning på alla människors metoder att 

tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål. 

Föreställningen att all teknik är tillämpad naturvetenskap är missvisande. 

Naturvetenskaplig kunskap har ofta uppstått ur tillämpad teknik. 

Nationalencyklopedin säger bl.a. följande om slöjd: 

slöjd, i grundskolan har s. en garanterad undervisningstid, som lärarna själva 

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

textilslöjd som trä- och metallslöjd, vilket ger eleverna erfarenheter av skapande 

arbete i både mjuka och hårda material. Genom att delta i hela 

produktionsprocessen från idé till färdig produkt får de kunskaper om vägen från 

råmaterial till bruksvara. Slöjdlärare utbildas inom grundskollärarprogrammet 

vid universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå och Uppsala (1994). 

 

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. Det första seminariet för 

slöjdlärare startades på Nääs 1874 

 

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 

 

slöjd, hantverk eller handarbete särsk. om bearbetning av trä; ofta om 

verksamhet av (mer eller mindre) hobbykaraktär; 
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 Ordet slöjd kommer från det gamla ordet "slug", eller ”slög spec. som 

skolämne.5 

 

4.2 Så här säger Seija Kojonkoski-Rännäli 
 

1) Intentionen att utföra handarbete är en grundfunktion hos människan. Att 

göra någonting med händerna är motiverande för att det är en naturlig del av 

tillvaron, bygga, värna och sköta. Det märks bl.a. på att handarbete som 

produktionsmetod inte försvunnit trots att människan inte längre är tvungen att 

använda sig därav, det är inte heller ekonomisk lönsamhet med att producera för 

hand, trots detta finns handarbete kvar i vår högteknologiska tid. 6  

Att den första delen av Kojonkoski-Rännälis citat är riktigt, tycker jag att man dagligen kan se 

bevis på runtomkring i samhället. Alla de populära inredningsprogram som på TV omarbetar 

varenda detalj i våra hem och hela tiden söker nya spännande kreativa lösningar på problem 

man själv avsiktligt har skapat. Människan tycks ha en slags inre drivkraft att få hålla på att 

arbeta och skapa med sina sinnen och sin kropp. 

 

2) Att göra för hand eller handarbetets teknik, där är det människans 

kroppslighet eller händerna som utför en undersökande informationssökning och 

händerna är i direkt kontakt med det material man tillverkar av. Handarbetets 

teknik tillåter också användning av maskiner och hjälpverktyg så länge man 

direkt med händerna styr materialet eller bearbetningsmaskinerna. 

 

3) En synlig del av handarbete är det konkreta föremålet. Ur föremålet kan vi 

läsa hur processens alla steg har lyckats. Handarbete betyder förutom själva 

tillverkningen, också planering av estetiska funktioner och tekniska lösningar. 

Handarbete är således mångsidigt kunnande och görande, ett så kallat 

                                                 
5 Nationalencyklopedin sökord: teknik, slöjd www.ne.se  (2005-06-02) 
6 Kojonkoski-Rännäli, Seija. (1995). Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi.  

Vasa akademi . S. 67-68 
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självförverkligande arbete. Resultatet påverkar människans jag bild och reglerar 

självkänslan.7 

Här tycker jag att Kojonkoski-Rännäli på ett bra sätt lyckats lyfta fram att den produkt som 

man själv har skapat genom handarbete har kraftfulla egenskaper att stärka den enskilda 

individens självkänsla och en kraftfull ”jag kan” stolthet.  

 

4) Vad som är ännu viktigare är att man inom handarbete sysslar med 

idékläckning och bearbetning, skapande problemlösning samt förvandling av 

planer till verklighet. När hela denna process sker hos en och samma person kan 

man tala om helhets/holistiskt görande. När handarbete får vara av den typen 

förutsätter och övar den människans andliga, förståndsmässiga, fysiska och 

motoriska förmågor och färdigheter. 

 

5) Handarbete och erfarenheter man uppnår i samband därmed föder i 

människan inre kvalifikationer. De är andliga och fysiska förmågor och 

egenskaper. Eftersom handarbete mångsidigt aktiverar människans förmågor 

utvecklar den även människans alla personlighetsområden. 

 

6) En kvalifikation eller förmåga som speciellt betonas är praktiskt 

förnuft/förstånd. Den förmågan innebär att man kan bedöma sakers inbördes 

förhållande till varandra och till helheten, kunna se orsaker till händelser och 

förutse deras följder. Det praktiska förnuftet övas vid handarbete och kommer 

till användning vid beslutstagande i frågor som måste göras på vägen för att 

uppnå processens mål. Det kan vara frågor om den konkreta produkten, 

tillverkningssäten eller användningsändamålen. I vår tid ger den moderna 

teknologin möjligheter som gör att det är speciellt viktigt att kunna bedöma och 

ta ställning, för att inte människans och hela jordens framtid skall vara hotad.8 

 

Kojonkoski har enligt mig gjort en mycket djupgående och bra skildring av slöjdens 

egenskaper. Om man jämför med uppslagsverkets version så ser man att dess version av 

förklaring är mycket tunn. Tyvärr så tror jag att många motståndare till slöjden i den svenska 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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skolan endast ser på slöjden enligt uppslagsverkets modell, och helt eller delvis missar alla bra 

och ofta unika kunskaper som slöjden förmedlar enligt till exempel Kojonkoskis citat ovan.  

 

4.3 Likheter mellan ämnena 

Jag vill i detta arbete försöka visa på likheterna mellan trä/metallslöjden och teknikämnet. 

Likheter som skulle kunna lyfta fram tänkbara fördelar att samverka ämnena 

Om man bara tittar på orden teknik och slöjds egentliga innebörd, så är det till en början svårt 

att se några likheter. Men när man granskar ämnenas respektive kursplaner, så ser man snabbt 

likheter. Framförallt är det lätt att dra paralleller mellan ämnenas uppnående mål som finns 

dikterade för år 5 och år 9. 

Att kunna värdera och bedöma formgivning och funktion är ett återkommande 

behov i det dagliga livet. Utbildningen i slöjd syftar till att skapa medvetenhet 

om estetiska värden och att utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning 

och konstruktion påverkar en produkts funktion och hållbarhet. Utbildningen 

inom slöjdämnet syftar även till att ge kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor 

och att skapa medvetenhet om vikten av resurshushållning.9 

Jag tycker att det är lätt att se på likheter mellan första meningen i ovanstående 

citat hämtat från Nationella kursplanen i slöjd och Nationella kursplanen i 

tekniks, Mål att sträva mot: 

 

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven – utvecklar 

förmågan att reflektera över, bedöma och värdera konsekvenserna av olika 

teknikval, – utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna 

ställningstaganden och praktisk handling, -utvecklar intresset för teknik och sin 

förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor. 10 

Vidare i kursplanen under stycket, Ämnets karaktär och uppbyggnad, anges följande: 

                                                 
9Skolverket. (2000). a.a. S.91. 
10ibid. S.113. 
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Den tekniska kulturen vilar i hög grad på det praktiska arbetets 

kunskapstraditioner. Dessa har utvecklats i hem och hushåll, hantverk och 

industri och en rad andra sammanhang. Genom att följa teknikens historiska 

utveckling ökar ämnet möjligheterna att förstå dagens komplicerade tekniska 

företeelser och sammanhang. Att själv praktiskt pröva, observera och konstruera 

är ett fruktbart sätt att närma sig teknikens primära frågor om mål och 

möjligheter och att erövra en förståelse som är svår att nå på annat sätt. 11 

Att i ovanstående citat inte se likheter mellan ämnena är för mig mycket svårt. Slöjdens kultur 

vilar också i allra högsta grad på det praktiska arbetets kunskapstraditioner. En 

kunskapstradition som utvecklats i hem och hushåll, hantverk och industri och en rad andra 

sammanhang. Detsamma gäller för resten av citatet, jag ser det fullt möjligt att byta ut ordet 

teknik och ersätta det med ”slöjd” och få en fullt trovärdig förklaring av slöjdämnets karaktär 

och uppbyggnad. 

Det gör mig dock förvånad att författarna själva inte ser/nämner likheterna med slöjdämnet 

utan istället binder det till ämnen såsom naturvetenskap och samhällsvetenskap i första hand.  

I och för sig så framhåller de även att det finns tydliga skillnader mellan dessa ämnen och 

teknikämnet. Jag finner det dock ändå konstigt att det inte görs några försök att visa på 

likheterna mellan ämnena i någon av kursplanerna. I stycket Ämnets karaktär och 

uppbyggnad, står att läsa följande angående detta: 

För att man skall kunna förstå tekniken och dess betydelse måste den också 

relateras till kunskap från andra områden, såsom naturvetenskap och 

samhällsvetenskap. Samtidigt finns tydliga skillnader. Naturvetarens drivkraft är 

nyfikenhet på naturen och samhällsvetarens är nyfikenhet på samhället, medan 

teknikerns utmaning är människors olösta praktiska problem. Teknikens historia 

öppnar vägen till en djupare förståelse såväl av teknikens villkor som – ibland 

på ett mycket påtagligt sätt – av många skeden i den övriga historien. Teknik 

utvecklas också i samspel med de sköna konsterna. Överhuvudtaget är tekniken 

en mötesplats för idéer och kunskaper av de mest skiftande ursprung, något som 

har karakteriserat den sedan äldsta tider. Utifrån ett praktiskt och undersökande 

arbete åskådliggörs både den tekniska utvecklingsprocessen – 

                                                 
11 ibid S.113.  
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problemidentifiering, idé, planering, konstruktion, utprövning och modifiering – 

och hur den teknik som omger oss är länkad till olika och ofta inbördes 

beroende system. 12 

I ovanstående citat står även att ”teknikernas utmaning är människors olösta praktiska 

problem”. Detta får mig snabbt att tänka på slöjdens praktiska ursprung, och att vara ”slög” 

som i sig innebär att vara händig och duktig på att lösa praktiska problem. Listan med likheter 

mellan ämnena kan som synes, göras nästan oändlig. Men det är så klart slutligen upp till den 

enskilde betraktaren att avgöra vad som kan anses vara en likhet och inte. 

I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1994) kan man uttyda en vilja att man som lärare skall 

lära eleverna att ta ansvar men samtidigt inte vara rädd att ta initiativ. Förmågan att lösa 

problem, antingen självständigt eller tillsammans med andra i grupp värderas också högt. 

Ibland står informationen/budskapet att läsa ”mellan raderna”, men det är också explicit 

uttryckt såsom i citatet nedan. 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall 

få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 13  

Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och 

meningsfull kunskapsutveckling i enighet med läroplanens värdegrund, mål och 

riktlinjer. 14
 

 

Ovanstående citat är ytterligare ett bra exempel på dikterat stöd till samverkan mellan ämnen 

inom grundskolan. Skolverket har här ovan visat sitt medhåll till att samverkan mellan ämnen 

tom är nödvändigt för att möjliggöra en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling. Något 

som jag anser är mycket viktigt för den enskilda individen. Jag tror starkt på både slöjdens 

och teknikens förmåga att göra just detta, särskilt om dessa är i samverkan med varandra. 

Undervisningen uppfattas ofta som meningsfull om den kan sättas i anknytning till 

                                                 
12 ibid S.113. 
 
13 Utbildningsdepartementet. (2000). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. Stockholm: Fritzes. S.21 
14 ibid. S.6 
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verklighetstrogna problem. Detta är förhållandevis lätt att skapa sådana situationer inom de 

båda ämnena slöjd och teknik, i motsats till en del andra oftast mer teoretiska ämnen i skolan. 

 
5. Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om samverkan mellan teknikämnet och 

trä/metallslöjden är lämpligt eller ej. Med lämpligt eller ej menar jag förundrat om det kan 

finnas faktorer som påverkar ett samarbete till den grad att det ena eller det andra ämnet lider 

så stora förluster att det inte kan anses fördelaktigt med ett samarbete. Jag försöker med andra 

ord finna om fördelarna väger över nackdelarna. Även att finna svar på varför det är/inte är så, 

och i vilken utsträckning ett eventuellt samarbete/samverkan är lämpligt. Jag har för avsikt att 

finna så konkreta bevis som möjligt, och gärna kunna redovisa ett antal exempel på lämpliga 

samverkansområden. 

Jag är även intresserad av att finna en för framtiden lämplig balans på hur pass traditionell 

eller tekniskt inriktad slöjden bör vara. Resultatet av min rapport skall kunna användas av 

lärare inom teknikämnet eller slöjdämnet eller båda delarna som stöd vid funderingar inom 

mitt problemområde.  

6. Frågeställning 
 

• Frågeställning 1. 

 

Vilka fördelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd och/eller teknikämnet dra/påvisa, 

genom ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet?  

• Frågeställning 2. 

Vilka nackdelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd och/eller teknikämnet dra/påvisa, 

genom ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet?  

• Frågeställning 3. 

Hur bör vi i framtiden bedriva slöjdundervisningen, i avseende på balansen mellan traditionell 

eller teknologiinriktad slöjd? 
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7. Metod 

De arbetsmetoder som jag använt mig av i detta arbete grundar sig i två olika moment, 

intervjudelen och litteraturdelen. 

Intervjudelen, där jag har genomfört kvalitativa intervjuer med lärare inom de berörda 

områdena teknik och trä/metallslöjd. Anledningen till att jag har använt mig av en kvalitativ 

intervju form istället för en kvantitativ beror på mina frågors karaktär. Jag tror inte att det 

skulle vara möjligt att få fram några för rapporten givande svar genom en kvantitativ 

undersökning. Detta genom att jag baserat på tidigare erfarenheter av olika intervjuformer sett 

att jag lyckats få fram bättre och djupare svar genom diskussioner och längre dialoger med de 

intervjuade. Intervjuerna har skett med hjälp av en diktafon för ljudupptagning.  

Litteraturdelen: Litteraturstudier inom området teknisk eller traditionell slöjd ligger till grund 

för att söka svar till frågeställning 3. Litteratur har sökts på olika håll, t ex bibliotek, 

tidskrifter, Internet och efter rekommendationer av insatta inom området. I detta fall i form av 

Pro-Gradu arbete från Åbo akademi. 

7.1 Genomförande 

Efter ett på telefon tidigare förutbestämt lämpligt tillfälle för intervjuerna, har dessa skett i 

enrum. Vanligtvis lärarens klassrum, men även personalrum har förekommit där dessa har 

varit tomma eller av annan anledning bättre lämpat för en intervju med ljudupptagning. 

Samtal har sedan förts med den intervjuade läraren, med en ungefärlig genomsnitts tid på 30 

minuter. Samtalet har spelats in med hjälp av en diktafon efter ett muntligt medgivande av 

den intervjuade. Den intervjuade har även fotograferats digitalt, även det efter medgivande 

från den intervjuade. Intervjuerna har flutit på mycket bra med god respons av den 

intervjuade. Samtliga har tyckt att området har varit både intressant och relevant. Jag som 

författare till arbetet är mycket nöjd med både förfarande och utkomsten av samtliga 

intervjuer. 
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8. Resultat 
 
Kapitel 8 innehåller resultatet av mitt arbete. I avsnitt 8.1 behandlas resultatet av min 

huvudsakliga litteraturbehandling, pro-gradu arbetet Traditionell eller teknologiinriktad slöjd. 

Därefter kommer två stycken exempel på arbetsområden (avsnitt 8.2) som vid 

intervjutillfällena visat sig lämpliga som samverkansprojekt mellan ämnena teknik och 

trä/metallslöjd. Avsnitt 8.3 är en sammanfattning av resultaten, både från intervjuerna och 

litteraturen. Avsnitt 8.4 analyserar resultatet och visar på problem som kan ha tänkas påverkat 

utkomsten av resultatet. 

 

8.1 Litteratur och tidigare forskning. Traditionell eller 
teknologiinriktad slöjd? 

Att det inte bara är jag som undrar vilken roll skolslöjden skall ha i skolan idag märks snabbt 

när man är ute på skolor runt om i samhället. Alla slöjdlärare som jag har mött har haft sina 

egna idéer och tankar angående vad som är viktigt att eleverna lär sig.  

Vissa lärare anser att den kulturbevarande eller traditionella biten med tillverkning av 

kulturella föremål och tekniker som det viktigaste. Andra lärare vill framhäva en mer 

industriliknande slöjd med moderna arbetsmetoder, nya avancerade maskiner och mestadels 

färdigtillverkat virke som den rätta vägen, (den teknologiinriktade delen.) Alla möjliga 

variationer på balansgång mellan dem båda har förekommet på de skolor som jag har besökt. 

 Den läroplan som vi idag följer Lpo-94, (Utbildningsdepartementet, 1994) främjar även ett 

sådant individuellt planerande av slöjden, så länge läraren kan kontrollera att eleverna når de 

dikterade målen.  

Men vad är då målet med den svenska skolslöjden, vad är det som är viktigt? Och för vem är 

det viktigt? Jag tror att detta blir en ytterst individuell fråga, i alla fall om man tittar tillbaka 

på vad man själv har haft nytta av här i livet. Vilka kunskaper som kan komma till 

användning senare i livet är ju omöjligt att säkert förutspå.  

 I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1994) visar författarna på några av de olika 

kunskapsformerna som finns. Där förtydligas också att de alla hör ihop och samspelar med 

varandra, och på något sätt är beroende av varandra.    
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Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former 

–såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 

blir till en helhet. 15  

 

Om det överhuvudtaget är kunskaperna som är det viktiga med slöjden i skolan är en fråga 

som jag av och till funderat starkt över. Det verkar som om vissa elever drar större nytta av 

det som finns ”mellan raderna” i slöjdämnet. Med detta menar jag saker såsom det 

”andningshål” slöjden bidrar med i den annars så teoretiska skoldagen, känslan att få jobba 

med händerna i naturliga material. Chansen att vistas i en kreativt skapande miljö etc. Det kan 

inte kallas kunskaper i ordets rätta bemärkelse, men är troligtvis viktiga faktorer som bidar till 

att ämnet uppfattat som så positivt av eleverna. Detta kan man se i Skolverkets nationella 

utvärdering av slöjdämnet 2003: ”När eleverna beskriver slöjdämnet med några få ord 

framställs ämnet av de flesta i mycket positiva ordalag.”16 . 

Vidare i Skolverkets utvärdering finner man ytterligare fakta som stärker mina påståenden. 

 

Eleverna trivs i slöjden! 63 procent uppger att det under varje slöjdlektion är en 

trevlig positiv stämning, medan endast 6 procent upplever detta sällan eller 

aldrig. Vidare analys av trivselfrågorna stödjer den positiva bilden. Enligt en 

majoritet av eleverna stämmer det mycket bra att de känner sig trygga (58 %) 

och att det är bra stämning i slöjdsalen (61 %). Att samtidigt få arbeta och prata 

är också något som är kännetecknande för slöjdämnet (95 %) och som kan antas 

bidra till elevernas trivsel. 78 procent av eleverna anger att de känner 

arbetsglädje i slöjden.17 

  

 

I en artikel på Lärarförbundets hemsida säger universitetslektor Jan Sjögren följande: 

 

                                                 
15. Utbildningsdepartementet, (1994) Lpo-94.  S. 21 
16 Skolverket, (2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Stockholm: Skolverket. S.34 
17 ibid. S. 35-36 
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- Slöjden i en vidare mening fanns i bondesamhället därför att man behövde 

prylar och själv måste kunna tillverka bruksföremål i trä, metall och textila 

material. I dag behöver vi inte fler saker. Skälet till att slöjda är inte att 

producera prylar. Det är någonting annat, någonting som sitter djupt i 

människan. 18 

 

Jag kan inte annat än hålla med honom, det finns något speciellt med slöjdandet. Något som 

är svårt att sätta ord på egentligen. Den delen anser jag kommer genom den traditionella typen 

av slöjden, hantverket, ljudet av trä som bearbetas, lukten av färskt trä, kontakten med 

materialet och hela atmosfären som uppstår i en miljö där kreativt handarbete äger rum. Det är 

svårt att i detta fall motivera eller förklara vad det är som eleverna lär sig, vilken nytta det har. 

Jag tror det handlar om välbefinnande i generell form, och det kan vara svårt att förklara med 

ord, det måste upplevas. Det gäller bara att läraren kan hålla en god balansgång mellan det 

traditionella hantverket och mera tekniska och moderna arbetsmetoder, för att uppnå något 

som nästan kan liknas vid det ”gyllene snittet”. 

 

Om man ser på ämnets roll ur ett historiskt perspektiv så har det hänt en hel del, men bara om 

man tittar på de stora frågorna. Med de ”stora frågorna” syftar jag på att slöjdens 

huvudsakliga syfte numera inte är att eleverna lär sig tillverka föremål för att hålla 

hushållsekonomin på en hållbar nivå. Eller att lära sig bemästra slöjdverktyg och tekniker 

såsom hyvling, sinkning och svarning med mera. Och visst är slöjdandet för att underhålla 

hushållet borta sedan länge, men kanske är ändå inte slöjden helt i nivå med 

samhällsutvecklingen? 

Eventuellt skulle man kunna utveckla slöjdämnet till att bli någonting mer, ett lite större och 

mer betydelsefullt ämne eller kanske att man slår sig ihop med teknikämnet i någon 

utsträckning för att synas lite bättre och nå längre i undervisningen? 

I en sådan sammanslagning eller genom samverkan mellan ämnena så drar båda ämnena nytta 

av varandra och elevernas lärande når längre. Ämnenas likheter och olikheter bidrar onekligen 

med mycket positivt och lite eller inget negativt. 

 

Redaktörerna Kananoja, Kari och Parikka (1997) säger att ny teknologi 

möjliggör skapande, uppfinningsförmåga och ett konstruktivistiskt 

                                                 
18 Thors Hugosson, Christina. (2001) Det man har gjort har man lärt. www.lararförbundet.se. (2005-04-23)  
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undervisningsgrepp precis lika som förespråkarna för den progressiva 

pedagogiken affischerade. Vår omgivning idag innehåller mycket teknologi och 

framtiden kommer också att göra det, härifrån kan och bör uppfostrare hämta 

planeringsgrunder till undervisningen. Redaktörerna anser att 

teknologiundervisning bättre än t.ex träslöjd kan utveckla förmågorna som är 

uppräknade i början av detta stycke. Kananoja menar att motpart till 

teknologiundervisningen är slöjd. En slöjd som utvecklar handafärdighet anses 

onödig och föråldrad i ett näringsliv i utveckling eftersom många industriländer 

har gått ifrån den gamla produktionskulturen (tillverka för hand). Företrädare för 

traditionell slöjd som främst har förekommit i Norden har försvarat behovet av 

traditionell slöjd med motiveringar som: värna om vårt kulturarv, utveckling av 

handafärdighet, vardagsteknologi som vardagen kräver, utveckling av hela 

personligheten eller dylikt. En startpunkt för teknisk slöjd har varit att fostra 

med sikte på arbete. Arbetet har ändrats mot mera vetenskaps- eller teoribetonad 

riktning, slöjden borde följa samma riktning om den vill behålla sin ställning 

som skolämne.(Kananoja 1997, 7) 19 

 

I dessa citat ser man tydligt den diskussion som sker i Finland träda fram. Då menar jag 

diskussionen om att slöjden i skolan borde matchas med de kunskapsbehov som finns ute i 

näringslivet. Något som jag inte anser vara lämpligt i någon större utsträckning. Jag tycker att 

det är en uppgift som bör skötas av gymnasiala eller andra yrkesförberedande studier  

 

Genom integrering mellan slöjdundervisningen och andra ämnen ges eleverna 

möjlighet att tillämpa teorier i praktiken och därigenom se sammanhang. 

Slöjdundervisningen kan redan i grundskolan ge en god grund för vidare 

yrkesutbildning genom att utveckla de färdigheter och förmågor som krävs av en 

framgångsrik yrkesutövare ss kreativitet, problemlösningsförmåga, förmåga att 

förstå samband mellan teori och praktik, praktiska färdigheter och 

kvalitetsmedvetenhet. 20  

                                                 
19 Asplund Kjell, Lax Mikael. (1999) Traditionell eller teknologiinriktad slöjd?  (Opublicerad avhandling 
progradu). Vasa: Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning.S.14  
20 Hemming, G-L. (1996). Slöjdundervisningen – en grund för yrkesutbildning. Ingår i Geber E. & Porko M.  
(red.) Slöjd i utveckling från förskola till vuxenutbildning.  Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. S.102 
 
19  Asplund, Lax. (1999) a.a. S.1 
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Citaten ovan visar som tidigare nämnt på lite olika argument som har förts fram och i Finland.  

Många anser där att man redan i grundskolan skall vara mer sammanlänkad med arbetslivet. 

Skolslöjden skall enligt exempelvis Kananoja, på något sätt kunna vara yrkesförberedande 

eller visa på olika arbeten som finns inom områdena trä/metallslöjd, elektronik och teknik. 

 I Sverige sker ju detta först när man har valt gymnasielinje och skolslöjden i grundskolan har 

här i Sverige inga intentioner att på något sätt vara yrkesförberedande heller. Det tycker jag i 

och försäg är rätt och riktigt. Men samtidigt så tror jag att man med fördel under vissa 

perioder skulle kunna försöka väcka intresse för teknik och slöjd. Skolan borde visa på olika 

yrken som finns inom dessa områden, och berätta lite vad dessa innebär, i avseende på 

utbildning, kunskaper osv. 

 

 En undersökning har gjorts i Vasa regionen av studenter vid Åbo akademi, (Traditionell eller 

teknologiinriktad slöjd? Asplund & Lax 1999) med avsikten att ta reda på vad företagarna 

tycker är viktiga kunskaper att eleverna lär sig i skolslöjden. Där för man en öppen diskussion 

om ett ämne som kallas ”Tekniskslöjd”. 

 

Teknisk slöjd är ett brett område som ger läraren möjlighet att i sin undervisning 

ta fram arbetsområden av mycket varierande slag, vilket resulterat i att skolorna 

profilerat sig i olika riktningar. Läroplanen från 1994 ger läraren stor frihet att 

betona det han personligen anser vara av värde för att eleverna skall fostras med 

sikte på grundskolans mål. Det är ganska självklart att en prioritering måste ske 

eftersom timresurserna, skolans utrustning och lärarkompetens är orsaker till att 

man inte kan behandla tekniska slöjdens hela område.21 

 

Författarna till Pro-Gradu arbetet Traditionell eller teknologiinriktad slöjd? Kjell Asplund och 

Mikael Lax, är precis som mig intresserade av att ta reda på vad man bör prioritera i sin 

undervisning som slöjdlärare. Vidare så söker de även svar på vad som är rätt balans mellan 

den traditionella och den teknologiska slöjden. Asplund och Lax lägger dock i sitt arbete 

större vikt vid att ta reda på vad företagarna, dvs. de framtida arbetsgivarna tycker är viktigt 

att eleverna, dvs. de framtida anställda lär sig i skolan, än vad jag har gjort. Jag tror att det 

beror på det tidigare nämnda finländska synsättet att grundskolan kan/bör vara 
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yrkesförberedande. Jag drar dock gärna nytta av resultatet i deras undersökning då jag ser att 

stora likheter/paralleller kan dras mellan deras ”målgrupp” företagare/arbetsgivare och min 

egen, individens och samhällets efterfrågan och behov i allmänhet. 

 

Kyrö har i en artikel i (Textiiliopettaja 4/98) påstått att slöjdens/handarbetets  

betydelse växer i den postmoderna brytningstiden. I vårt kunskaps- och 

faktabetonade samhälle börjar vi ha brist på personer med praktiska färdigheter. 

I brytningen förändras samhällets karaktär eftersom förhållandena omkring 

förändras. Samhället kan inte längre ha framgång med hjälp av gamla 

funktionsmodeller. För slöjdens del innebär förändringarna möjlighet att hitta en 

egen profil och ett eget ansvarsområde. En produktion som baserar sig på 

handarbete, där man effektivt kan använda råmaterial vid tillverkning 

av hållbara och långlivade produkter skapar arbete. Handarbete som 

produktionsform kommer att bli ett betydelsefullt försörjningssätt vilket medför 

att handarbetet på nytt aktualiseras efter att ha varit betydelselös som 

produktionsform under modern tid. 22 

Citatet ovan är en stark motsättning mot tidigare citat. Kyrö är av en annan uppfattning 

angående den traditionella slöjdens och hantverkets plats i framtidens skola och samhälle. Att 

det finns så här stora motsättningar i hur man spår slöjdens framtid tyder på en stor osäkerhet 

tycker jag. Och det troligaste alternativet är att sanningen ligger någonstans mitt emellan den 

traditionella och teknologiinriktade slöjden. Man skall inte behöva tappa något område av 

slöjden eller tekniken bara för att man samverkar dem emellanåt. Om man ”blockläser” 

ämnena i samverkan med varandra, så finns det även tid då man som ex slöjdlärare kan ägna 

sig åt de mera traditionella arbetsområdena. Det som gör det lite svårt att hitta en perfekt 

balansgång mellan ämnena tror jag är tidsbristen, och i viss mån även ekonomiska faktorer. 

Det påståendet har även visat sig sant bland de lärare som jag har intervjuat. (Se bilagan)  

Både slöjdämnet och teknikämnet är dock båda av sådan natur att användandet av exempelvis 

återvunnet material och skrot inte bara är klart fördelaktigt ur en ekonomisk synvinkel, utan 

även kan anses som fördelaktigt ur en rent undervisningsmässig/didaktisk synvinkel. 

 

                                                 
22 ibid. S.14 
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8.2 Exempel  
 
Här följer exempel på två olika arbetsområden som jag har dokumenterat vid mina 

intervjubesök på skolorna. Enligt de intervjuade lärarna så har arbetsområdena varit mycket 

lämpliga som samverkansprojekt mellan ämnena teknik och trä/metallslöjd.  

Här ser vi (Bild 1) ett exempel på 

lämpligt samarbetsprojekt mellan 

ämnena teknik och trä/metallslöjd. 

Metallriddaren har kropp 

tillverkad i metallslöjden, mantel 

gjord på textilslöjden och 

glödlampan och dess koppling är 

gjord på tekniken. Flertalet av 

teknikerna inblandade i 

tillverkningsfasen hör hemma 

under både teknikämnet och 

trä/metallslöjden. Kostnaden för en 

liknande gubbe är oerhört låg, då 

det mesta kan klassas som skrot 

eller spill material.  

 Just denna är gjord av en elev i år 

6 på en skola i norrbotten. 

Bild 1.Skola i Norrbotten 2005 

Metallfigur. Samverkansuppgift mellan   

ämnena teknik och trä/metallslöjd.             

Foto av R. Bellander 
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Bild 2. Skola i Norrbotten 2005. ”Dundretbjörnens fartfyllda färd”. Tävlingsbidrag till tävlingen Teknikåttan.                   

Foto av R. Bellander 

Det ovan avbildade projektet är ett bra exempel på vad ett gott samarbete mellan ämnena 

teknik och trä/metallslöjd kan leda till. ”Dundretbjörnens fartfyllda färd” vann en stor 

deltävling i tävlingen Teknikåttan, och tog klass 8A från Tallbackaskolan vidare till 

riksfinalen i Uppsala. De tekniska uträkningarna har gjorts på tekniklektionerna, med 

utväxlingsförhållanden, friktionskoefficient och flera energiomvandlingar som de stora 

problemområdena. Nästan hela projektet har sedan tillverkats på trä/metallslöjdlektionerna, 

med inverkan av bildämnet och textilslöjden. Även till detta exempel har merparten av 

materialet hittats i spill eller skrotlådor, och har således varit bra ur en ekonomisk synvinkel. 
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8.3 Resultatsammanfattning 
 
(Vilka fördelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd eller teknikämnet dra/påvisa, genom 

ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet?) 

  

På frågeställning 1, kan man i bilaga 1 uttyda att samtliga intervjuade lärare tycker att ett 

samarbete mellan ämnena är högst lämpligt. Detta stämmer i lika hög grad oavsett om läraren 

är lärare i trä/metallslöjd eller undervisar inom teknikämnet. 

Samtliga intervjuade lärare ser klara likheter mellan ämnenas mål i kursplanerna, vilket gör 

att en samverkan känns extra lämpligt. Övriga tänkbara fördelar som nämnts av de intervjuade 

lyder bland annat: Det är som lärare roligt att få göra någonting nytt, något som man inte 

riktigt vet vad det skall bli eller leda till.  

Lokalbrist är ett ofta förekommande problem för båda ämnena, men mest för tekniken. Om 

man jobbar i samverkan med varandra så brukar man få större ytor till sitt förfogande. Även 

andra begränsande ramfaktorer kan motverkas genom samverkan, t.ex. ekonomiska sådana. 

En av de intervjuade hade mycket goda erfarenheter från att ha bedrivit en samverkan mellan 

ämnena könssegregerad. Han uppfattade det som att tjejerna tidigare hade blivit hämmade att 

killarnas framfusiga uppförande. När han nu bedriver undervisningen könssegregerad så har 

både tjejerna och killarna nått mycket längre med sina projekt, och samtidigt haft oerhört kul. 

 

(Vilka nackdelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd eller teknikämnet dra/påvisa, 

genom ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet?) 

 

På frågeställning 2, kan man i bilaga 1 uttyda att samtliga lärare har svårt att se några 

egentliga nackdelar med ett samarbete. Dock finns det tydliga förbihåll från bådas sidor. En 

slags fingervisning av dessa förbihåll i komprimerad form lyder: 

   Tid är den huvudsakliga fienden vid samverkan mellan olika ämnen. Finns det inte tid blir 

det lätt motsatt verkan, i alla fall för den ena parten. Till exempel om den ena parten har valt 

att ta hjälp av det andra ämnet i ett projekt kan detta uppstå Det måste finnas tid till att planera 

samverkansmomentet gemensamt. Finns inte det blir det klara stressmoment för den som får 

frekventa oplanerade besök och extra arbetsuppgifter samtidigt som han/hon bedriver lektion 

inom det egna ämnet. 
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 (Hur bör vi i framtiden bedriva slöjdundervisningen, i avseende på balansen mellan 

traditionell eller teknologiinriktad slöjd?) 

På frågeställning 3, kan man efter tolkning av texten uttyda att både det traditionella och det 

teknologiinriktade inom slöjden kommer att behövas i framtiden. Kunskaperna kommer även 

i framtiden att vara till nytta både för individ, företag och samhället. Att finna en bra 

balansgång mellan dem båda delarna är upp till läraren. Mycket i svaren tyder på att ett 

samarbete med teknikämnet gör det lättare att uppnå en bra balans mellan delarna traditionell 

eller teknologiinriktad slöjd.  

8.4 Resultatanalys & Problem 
 

De kvalitativa intervjuer som har gjorts har varit relativt få till antalet, 5 st. Om resultatet hade 

sett annorlunda ut om deltagarantalet hade varit större är svårt att spekulera i. Genom att de 

svar som jag har fått har varit väldigt likartade i sin natur, så tror jag inte att ett större 

deltagande hade resulterat i någon större förändring av resultatet. Andra fördelar hade det 

dock troligtvis lett till, såsom ett större förråd på tänkbara samverkansprojekt/arbetsområden 

och allehanda erfarenheter från liknande samverkan.  

Det är dock glädjande att se att resultaten är genomgående positiva på frågeställning 1 och 2. 

Det har lett till en förstärkning av min uppfattning att ämnena har mycket att tjäna på en 

samverkan i någon utsträckning. Samtidigt har det även väckt nya frågor. De huvudsakliga av 

dessa är: Varför genomför inte fler lärare samverkansprojekt? Är tidsbristen verkligen den 

klämmande skon, eller är vi kanske för lata och bekväma? 

 

Den tredje frågeställningen har inte varit speciellt enkel att finna ett rakt svar på. Det beror 

mestadels på frågans natur, då den är av en sådan typ som kan besvaras väldigt olika beroende 

på vem man frågar. Alla har ju olika erfarenheter, tankar och funderingar inom området. Det 

känns dock skönt att se att de olika extremiteterna finns representerade. Allt från starkt 

teknikbaserad slöjd, till traditionellt baserad handverksslöjd förespråkas. Kanske då att det 

finns någon sund balans att finna mitt emellan?                                                                                                                     

9. Diskussion 
 
I resultat delen kan man uttyda att samtliga respondenter/lärare på fråga 1 anser att ett 

samarbete/samverkan mellan teknikämnet och slöjdämnet är högst lämpligt. Detta gäller 

oavsett om man är lärare inom det ena eller det andra ämnet, båda ämnena verkar ha mycket 
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att vinna på samverkan.  På fråga 2 så var det ingen som egentligen tyckte att det finns några 

verkliga nackdelar med en samverkan mellan ämnena. Man kan då snabbt bli förundrad för 

varför det ändå är så sällan planerad samverkan sker? 

 

Under april månad så hade vi svenskar besök av en amerikansk pedagog och tekniklärare vid 

namn Ed Sobey. Han har ställt ut sin interaktiva utställning ”Toy Tech” först i Stockholm, 

men nu även i Luleå. Där kommer Sobeys utställning att finnas att ta del av på Teknikens Hus 

en bra bit in på sommaren. Sobey är chef för Northwest Invention Center i delstaten 

Washington i USA. Dewey´s begrepp ”learning by doing” är något som Sobey starkt 

förespråkar, både i sin undervisning men även när han är ute och föreläser inom ämnet 

lärande. 

 

- Man utför inte konst genom att sitta still och lyssna, man utför inte sport 

genom att sitta stilla och man utför inte heller teknik och vetenskap genom att 

sitta still och lyssna. Vetenskap är att göra saker, Edison lämnade skolan i tredje 

klass och lärde sig allt genom att testa sig fram. 23 

 

Sobey siktar hela tiden på att ge eleverna en ”Aha” upplevelse under inlärningen. Det är ju då 

man lär sig något, när man har trevat fram i osäkerhet, för att sedan få till det och den där 

”Aha” känslan infinner sig. Han jobbar gärna med eleverna själva, men är säker på att hans 

metoder fungerar bättre om han kan föra över dem till andra lärare, som i sin tur kan lära en 

större massa. Sobey är lite bekymrad över den svenska skolans sätt att lära ut, och anser att 

skolan här är en plats för undervisning och inte inlärning.  

 

Så fort man börjar mäta resultaten blir lärarna oroliga för att deras elever inte 

ska klara målen och tänker: ”Jag måste lära dem något” och då är läroböcker 

bekväma. Men barnen måste inspireras att ställa frågorna och sedan själva hitta 

svaren. 24 

 

                                                 
23

 Köjs, Anders.(2005)., Lär lärare att lära barn. Norrbottens Kuriren.13 april S.13 

 
24 ibid 
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Jag skulle önska att fler av våra politiker inblandade i skolplanering och budgetering insåg 

värdet i det som Ed Sobey har att säga. Kanske har vi mycket att vinna genom att t.ex. flera 

lärare och rektorer fick gå på hans föreläsningar eller fick se på och deltaga i hans interaktiva 

utställningar. Jag tror fler på så sätt skulle få upp ögonen för ”handens intelligens”. 

 

Det kan ibland kännas svårt att se i vilken riktning den svenska skolan kommer att utvecklas. 

Tänker då på alla de beslut som fattas på riksdagsnivå, som sedan kritiseras så skarpt av både 

lärare, elever, föräldrar och företag. Under 60-70-talet var teknikämnet och trä/metallslöjden 

viktiga ämnen i den svenska skolan. Ämnen som det för tiden ganska rika skolväsendet 

satsade både tid och pengar i. Samhället hade då, precis som idag ett stort behov av duktiga 

arbetare inom den verkstadstekniska fronten. I början på 80-talet hände det någonting. Inte 

kanske så mycket i arbetslivet, men i skolorna. Detta skedde ganska precis då den då nya 

läroplanen Lgr 80 trädde i kraft. Till en början så avrustades tekniksalarna på sina maskiner, 

för att så småning om helt försvinna eller bli ombyggda till lekhall för dagisverksamheten 

eller något annat som ansågs mer nödvändigt vid den tiden. För slöjdämnet var det mer så att 

budgeten för undervisningen hela tiden minskade, som var den största förändringen. 

 

Det är säker lätt att försvara dessa omstruktureringar med att tiderna förändras, samhället 

förändras. Men har behoven förändrats? Och i sådana fall till vilken grad? . Visst kan jag hålla 

med om att omstruktureringar krävs inom ämnena, så ska det vara med ämnen i skolan, dem 

måsta hållas adapterade till den rådande samhällsbilden för att överhuvudtaget vara 

berättigande att existera.  

 

Ett samhälle förmedlar alltid till följande generation de kunskaper och 

färdigheter som anses viktiga och självklara. 25  

 

 

 

I vårt grannland Finland så ser det lite annorlunda ut på vissa plan idag, med både trä/metall 

slöjden och teknikämnet jämfört med Sverige. Deras trä/metall slöjd innefattar även 

elektronik. Denna elektronik är praktiskt baserad och innebär ex. att lära sig koppla kontakter 

och armaturer av olika slag, samt allmänna kunskaper i elsäkerhet, hur man byter säkringar 

                                                 
25 Asplund, Lax. (1999) a.a. S.1 
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etc. Det är dock upp till läraren hur djupt han/hon avser att gå i ämnet, alltefter hur 

läroplanens direktiv tolkas.  

 

Teknikämnet i Finland är lite mer kopplat till industrins och den allmänna arbetsmarknadens 

behov av tekniskt kunnande, än den svenska varianten, där man i Sverige ägnar sig mer åt 

teoretiska studier följda av praktiska experiment i miniatyr eller andra gestaltande figurer.  

Huruvida varken slöjd eller teknik bör vara ämnen som är yrkesförberedande i någon form 

tåls att diskuteras. Jag själv är som tidigare nämnt av den uppfattningen att man som lärare 

skall vara beredd på att ge gestaltande exempel på när de förvärvda kunskaperna kan komma 

till användning i livet. Och då även kunna visa på yrkesgrupper där man behöver de 

kunskaper, som vi t ex lär ut i slöjden. 

 

 Mina erfarenheter och en av de intervjuade (se bilagan) säger att det är otroligt lätt att 

motivera och inspirera sina elever i både teknikämnet och slöjdämnet. Dels genom att det är 

så praktiskt tydligt att se kunskaperna komma till nytta i olika situationer, men även för att det 

är så roligt att jobba med båda ämnena, både för läraren och eleverna. Ett ämne där det både 

är roligt och stimulerande att arbeta och som samtidigt kan ge eleverna ”Aha” upplevelser 

måste vara en oslagbar kombination, i alla fall när det gäller inlärning hos elever, och en 

förmåga att kunna ge eleverna ”Aha” upplevelser bör kanske även ses som en didaktisk 

kompetens hos läraren? 
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Bilaga  
 

 Intervjuer 

 

Här följer lätt redigerade versioner av mina intervjuer som jag gjort med lärare verksamma på 

olika skolor i en kommun belägen i Norrbotten. Redigeringen innebär att min del av samtalet, 

samt stycken där ämnet inte behandlas utan samtalet har hamnat på ”sidospår” har tagits bort. 

 

Intervjuerna har skett i enrum och diktafon har använts vid röstupptagningarna. 

 

Frågeställning vid intervjutillfällena: 

 

Frågeställning: 1) Vilka fördelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd eller teknikämnet 

dra/påvisa, genom ett samarbete med teknikämnet eller 

 trä/metallslöjdämnet? 
 
 

Frågeställning: 2) Vilka nackdelar kan man som lärare inom trä/metall slöjd eller teknikämnet 

dra/påvisa, genom ett samarbete med teknikämnet eller trä/metallslöjdämnet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeställning 1. 
 
 
”Jag tycker det är lätt att påvisa fördelar med samverkan mellan ämnena på grund av 

ämnenas likheter, även om jag inte är helt insatt med teknikämnets kursplan i detalj så här på 

rak arm.” 

 

”Jag tycker det är helkul när det kommer någon från exempelvis bilden eller om 

historieläraren kommer med förslag på att vi skall köra ett tema ihop. Helt plötsligt blir det 

lite nytt. Och det kan bli precis vad som helst. Vi har kört många samarbeten, och varje gång 

har det blivit någonting nytt och roligt. 

Och så länkar man ihop ämnena på ett sånt sätt att eleverna ser en röd tråd, att allt hänger 

ihop på något sätt.” 

 

”Tekniken skulle kunna ha en stor kompletterande roll till slöjden. Men allt som man inte 

avsätter tid eller pengar till tenderar till att bli värdelöst, det blir ingenting av det. Om du har 

ett elevens val, som inte du har några medel för, utan det bara blir ett tärande ämne. Det 

kostar bara. Och det är svårt för lärare inom ämnena slöjd och teknik. De är kostsamma 

ämnen att bedriva, och hur bedriver man dem utan pengar? Om en sak inte kostar någonting, 

så är det heller ingenting värt.” 

 

”Vår största vän och fiende här i skolan är ekonomin och tiden. Och det är också det som 

sätter gränserna för hur bra vi kan bedriva vår verksamhet gentemot kursplanernas mål och 

direktiv.” 

 

Skola i Norrbotten 

Utbildning: trä/metall slöjd samt Engelska 

Tjänst: trä/metall slöjd. Heltid 

Antal år i tjänst: 20 år 

 



 

”Ett exempel på ett bra samverkansprojekt skulle kunna vara att eleverna går ihop 2-3 st i 

varje grupp och bygger lådbilar som man sedan tävlar med. Lämplig årskurs kanske 5:an till 

6:an. I ett sådant projekt är det lätt att få med oerhört många moment från båda ämnenas 

kursplaner. Till exempel designens påverkan på form och funktion. Hållfasthet i förhållande 

till vikt. Utväxlingar på styrutväxling, ytbehandling på olika material. Med mera. 

 

”En ytterliggare fördel med samverkan är att det blir lättare att genomföra grupparbeten när 

Tekniken kommer in. I slöjden är det ju oftast så att varje enskild elev vill färdigställa ett eget 

föremål som dem sedan också får ta hem, detta har gjort att man sällan, väldigt sällan 

genomför grupparbeten inom slöjdämnet.”  

 

 

Frågeställning 2. 

 

”Det får inte bli samverkan i sån utsträckning att moment från slöjden blir bristande eller 

helt uteblir. Hantverksdelen inom slöjdämnet anser jag vara mycket viktig, och den vill jag 

inte släppa. Detsamma gäller för den kulturella delen inom slöjden. Jag ägnar ganska mycket 

tid och engagemang åt kulturhistoriska föremål såsom friargåvor av olika slag. 

Föremål av denna typen är ju svårt att ägna sig åt om man kör samverkan med tekniken. 

Då dem inte är så tekniska i sin natur.” 

 

”En av förutsättningarna för att ett samarbete ska kunna fungera så måste man jobba i 

blockläsning. En nackdel som dock uppstår med blockläsningen, är att om någon är sjuk så 

är det svårt att ta igen det sedan om man då i klassen har gått över till mera vanliga 

slöjdprojekt. Den kan så att säga uppstå praktiska problem.” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Skola i Norrbotten 

Utbildning: matematik och NO 

Tjänst: matematik och NO. Heltid 

Antal år i tjänst: 20 år 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeställning 1. 
 
”I mitt ämne, no-ämnet. Så finns det otroligt många fördelar med ett samarbete med 

slöjdämnet. Det finns många moment som inte jag behärskar, framförallt praktiskt-tekniska. 

Allt det här med maskiner inom trä/metall, och allehanda verktygsanvändning till exempel, 

det klarar eleverna av tack vare slöjden. Och när dem inte klarar av något så klarar ju alltid 

slöjdläraren av det.” 

 

”Sen är det ju så att när vi jobbar med tekniska konstruktioner av olika slag så är det ofta vi 

har hjälp av slöjdläraren med hur vi rent praktiskt skall montera ihop olika material, vilka 

tekniker som är lämpliga. Skall vi limma, nita eller använda oss av skruvar och muttrar?” 

 

”Den lokalmässiga fördelen med ett samarbete är oerhört viktig för oss i tekniken. Ofta så 

hinner vi inte göra färdigt våra konstruktioner eller byggen av olika slag på 60-80 minuter, 

utan det tar ofta ibland kanske flera veckor med något tema arbete. Och i vanliga klassrum 

som vi delar med andra så går inte det, då bord och andra ytor behövs till annat hela tiden. 

Slöjden har i alla fall på vår skola lite mer ytor och förråd till sitt förfogande än andra 

ämnen.” 

 

”Den uppgift som vi fick inför ”Teknik 8:an” var ett rent samarbete med trä/metallslöjden. 

På det teoretiska planet och designstadiet har vi befunnit oss i våra NO-lokaler, men sedan 

har det mesta av konstruktionen och det praktiska lösts i slöjdsalen, tillsammans med 

slöjdläraren. Och vi vann ju hela norr/västerbottens deltävlingen, så det måste ju vara ett bra 

bevis på ett bra samarbete. 

 



 

”Sen är det ju också så att jobbar man enskilt med teknikämnet, så kan det lätt bli väldigt 

teoretiskt, Att få tillämpa kunskaperna och så att säga se dem fungera eller inte fungera är 

oerhört lärorikt. Det man gjort det kan man, det man läst är lätt att glömma bort.” 

  

”Jag tror att det traditionella slöjdämnet som vi ser det idag har snart spelat ut sin roll. Vi 

måste använda slöjdämnet mera integrerat i andra ämnen, att använda slöjden till att lyfta 

många andra ämnen som annars lätt blir teoretiska och kanske lite tråkiga.” 

 

Frågeställning 2. 

 

”Jag kan egentligen inte se några som helst nackdelar.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bild 3.Skola i Norrbotten. ”Dundretbjörnens fartfyllda färd”. Foto av R. Bellander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeställning 1. 
 

”Om man planerar arbeten tillsammans med tekniken, i god tid, så kan det bli mycket, mycket 

bra.”  

 

”Det är så mycket som kan flätas ihop när man tittar på teknik och slöjd. Eleverna lär sig 

mycket inom varje ämne som den sedan har till godo när något problem dyker upp i det andra 

ämnet. Så att man kan nästan säga att just dem här två ämnena alltid har en samverkan med 

varandra, även när det inte är styrt av lärarna. Kunskaperna går ihop.” 

 

”Det finns en lång lista med fördelar för mig och mina elever som kan påvisas genom ett 

samarbete med tekniken” 

”Jag skulle gärna jobba ihop mera med tekniken, men då måste det finnas mera tid till 

planering tillsammans, man måste planera ordentligt och sedan köra samverkan stötvis i 

blockläsningsform för att det skall fungera. Det går inte att dem bara springer in hit hela 

tiden när dem behöver någonting, vare sig i materialform eller hjälp av mig. Det blir för 

stressigt då.” 

 

”Ett bra bevis på hur nära ämnena ligger varandra är ju den förra teknikläraren vi hade här 

på skolan. Han kom alltid till mig före han skulle sätta betyg i tekniken. Han kunde fråga lite 

olika frågor om varje elev, hur dem verkade förstå olika sammansättningar eller hur dem 

kunde motivera val av material med mera.” 

 

 

 

 

 

Skola i Norrbotten 

Utbildning: trä/metall slöjd 

Tjänst: trä/metall slöjd. 75 % 

Antal år i tjänst: 37 år 

 



 

Frågeställning 2. 

 

”Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara, jag ser nog bara fördelar. Förutom att det 

kanske kräver lite mera tid när man skall planera något tillsammans med någon annan 

människa.” 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Skola i Norrbotten 2005                                            Bild 5. Skola i Norrbotten 2005  

”Trä/metallslöjdsalster”                                                ”Trä/metallslöjdsalster” 
Foto. R. Bellander                                       Foto. R. Bellander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeställning 1. 
 

”Jag tycker att ett mera utbrett samarbete mellan tekniken och slöjden skulle underlätta 

jättemycket. Skall nu till exempel påbörja ett projekt med 7:orna. Dem skall designa en 

konstruktion i grupper på ca 3-4 personer i varje grupp. Konstruktionen skall handla om 

krafter i rörelse och kommer till största del att bestå utav olika trämaterial såsom Plywood 

och tunnare pinnar i furu. Om dem hade kunnat vara inne på slöjden och såga, borra, mäta 

och slipa så hade arbetet gått mycket smidigare och resultatet hade troligtvis blivit mycket 

bättre” 

 

”9:ornas Friggebods bygge som dem gjorde på slöjden förra terminen hade varit alldeles 

utmärkt att ha som en samverkan mellan trä/metall slöjden och oss på NO´n och 

matematiken. Tänk så många moment som vi hade kunna gestalta praktiskt om vi hade fått 

vara med på den. Allt det här med vinklar i takstolar, hållfasthet, 

materialåtgångsberäkningar med mera, ja det finns massor med exempel. Nu gick det väl så 

pass fort när dem körde igång med det projektet att vi inte han med att försöka ta oss in i det, 

men förhoppningsvis nästa gång.” 

 

 

 

”Jag kan bara se fördelar med ett samarbete egentligen, jag har väldigt svårt att se några 

nackdelar . Och som det ser ut för oss här på skolan, med NO´n och slöjden vägg i vägg så 

hade det ju varit extra smidigt med samarbeten. Inget onödigt spring eller tidsätande 

transporter mellan klassrummen” 

Skola i Norrbotten 

Utbildning: matematik samt NO 

Tjänst: matematik samt NO. Heltid 

Antal år i tjänst: 8 år 

 



 

 

”Det som ställer till för oss är ju att vi aldrig har någon tid till att samplanera såna här 

projekt eller eventuella blockläsningar.” 

 

Frågeställning 2. 

 

”Jag kan som sagt var inte se några som helst nackdelar, inte för oss på NO och matte sidan 

av det hela. Utan jag ser bara fördelar.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågeställning 1. 
 
”Jag tycker det är jättebra att kombinera ämnena. Och det gör vi ju verkligen här på 

Sjöparksskolan. Det är ju inte heller en slump att salarna är byggda vägg i vägg, med en 

glasdörr emellan.”  

 

”Vi kör ofta samverkan mellan ämnena, både i planerad form men även i mindre planerad 

form. Det är vi alla 3 lärare som jobbar med Slöjd och Teknik med på. Speciellt lämpligt är 

de när vi kör Metallslöjd, då är samverkan planerad och mycket bra. Vi kan gå mera på 

djupet med vad som händer med metallen i tekniken och prata om framställningsmetoder med 

mera. Sen kan vi befinna oss i slöjdsalarnas metallrum och jobba praktiskt med metallen.” 

 

”På den här skolan så har vi helt slutat att undervisa om elektronik i slöjden, vilket vi tidigare 

gjorde. Men nu tycker vi sen ett antal år tillbaka att det känns för farligt att tillverka den 

klassiska lampan i trä och tyg som eleverna sedan får koppla elektroniken i. Man kan inte 

sova ordentligt på nätterna, ligger och grubblar om någons hus skall brinna upp för att vi 

gjort en lampa på slöjden som kanske är farlig. Den delen har vi nu satt till 3-4 lektioner i 

7:an, då vi istället kan gå igenom det i säkrare former både teoretiskt och praktiskt. 

Det tycker jag kan ses som en slags samverkan, man lånar vissa bitar av varandra” 

 

”Jag ser bara fördelar med samverkan, och det blir lättare för oss som lärare att se till att 

alla moment täcks upp, att vi inte har missat någonting i respektive ämne.” 

 

 ”Det är inte bara så att vi som lärare tycker samverkan är bra och fiffigt för oss, eleverna 

tycker ju att tekniken är så kul också, just genom att vi gör så mycket praktiskt. I vissa block 

har vi kört Tekniken köns segregerad. Och där har det ofta varit så att vi knappt kunnat få 

Skola i Norrbotten.  

Utbildning: 2-år träteknisk samt 1-år metall 
i Kiruna. Mellan 1980-83. 

Tjänst: trä/metallslöjd, sameslöjd samt 
Teknik. Heltid. 

Antal år i tjänst: 22 år 

 



 

dem härifrån när lektionen är slut. Dem har velat sitta här på rasterna och jobba med sina 

projekt, kommit tidigare än vi börjar och vill inte gå härifrån. Då känner man sig uppskattad. 

Och att ämnet är uppskattat också.” 

 

”Både slöjden och tekniken blir som väldigt lätta ämnen att motivera för eleverna, speciellt 

när man samkör dem. Man kan gå in på mera teori och bakgrund i slöjden än vad man 

brukar, om man tar det mesta under tekniken där det passar in. Sen blir ju allt dem lärt sig 

synligt när man sedan arbetar praktiskt. Eleverna kan inte komma och säga, - Varför skall vi 

kunna det här? Det är alltid lätt att visa varför vi skall kunna vissa saker teoretiskt när dem 

ser att de behövs sedan i det praktiska.” 

 

Frågeställning 2. 

 

”Jag ser inga som helst nackdelar. Bara fördelar, för båda ämnenas räkning.” 

 

Friggebodar i skala 1:20 som 

byggs på tekniken först, och 

sedan i fullskala på slöjden 

Ett utmärkt exempel på 

samarbete enligt den 

intervjuade. 

 
 
 
 
Bild 6. Skola i Norrbotten 2005.   

”Teknik/slöjd kombination.”           

Foto R. Bellander 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tack till de medverkande 

 

Jag vill passa på att tacka de lärare som har ställt upp på intervjuer med mig. Utan er hade inte 

detta examensarbete varit möjligt för mig att genomföra. 

Tack så mycket/Robert. 

 
 


