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Sammanfattning 
I Skolverkets Nationella utvärdering av slöjd 2003 framkommer det att elever och föräldrar 
har svårt att se nyttan med slöjden. Därför har vi valt att titta på varför slöjden är viktig och 
också försöka finna ett svar på hur slöjdläraren kan tydliggöra ämnet och motivera slöjden för 
eleverna. För få svar på dessa frågor har vi arbetat med litteraturstudier och tittat närmare på 
tidigare empirisk forskning inom ämnet. Slöjdlärarutbildningen borde behandla de 
frågeställningarna lite mer än vad som görs nu och därför tog vi kontakt med sex 
slumpmässigt utvalda lärarutbildare från Stockholm-, Linköping-, Göteborg-, Uppsala- och 
Umeå Universitet för att se vad de hade att säga om våra frågeställningar. Några av de 
slutsatser vi kunde dra efter dessa intervjuer var bland annat att slöjdläraren måste tydliggöra 
styrdokumenten både för sig själv och även för eleverna. Både läraren och föräldrarna bör 
även följa upp elevernas arbeten och hjälpa dem att sätta ord på vad de lärt sig. Dialogen 
mellan lärare och elev fann vi ha den viktigaste rollen för att kunna motivera slöjden och göra 
den meningsfull för eleverna. 
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1 Inledning 
Slöjdämnet har en svag identitet. Det har ofta kritiserats och många har ställt frågan om 

slöjdens vara eller icke vara. De flesta eleverna i skolan anser att slöjden är ett av de roligaste 

ämnena i skolan. Där får de arbeta relativt fritt, eleverna är rörliga, de har möjlighet att skapa 

konkreta saker, de har möjlighet att bekanta sig med olika material som gör dom nyfikna och 

arbetet lustfyllt. Eleverna har möjligheten att se sambandet mellan teori och praktik och 

många andra saker som är viktiga för elevernas utveckling. Många kunskapsdelar ingår i 

slöjdämnet men trots denna kunskapsrikedom som slöjdämnet innehåller och att eleverna 

tycker att slöjden är rolig har både elever och föräldrar svårt att se ”nyttan” med ämnet. 

Tanken slår oss, är det svårare att se vad man lär sig och vilka kunskaper som utvecklas om 

undervisningen är rolig och lustfylld?  

 

Ibland har vi som blivande slöjdlärare mötts av personer som har ifrågasatt vårt yrkesval och 

undrat om det verkligen går att utbilda sig till slöjdlärare. Vi har då varit tvungna att försvara 

det ämne som vi båda tycker om och brinner för. Det har inte varit lätt att hålla ett försvarstal 

till varför vi har valt ämnet. Idag känns det som de teoretiska utbildningarna, exempelvis 

ekonomiutbildningarna står högt i kurs. Lärarutbildningen och då tänker vi särskilt på de 

praktiska ämnena, har fått oförtjänt låg status.  

 

I Skolverkets senaste nationella utvärdering av grundskolan mot ämnet slöjd framkommer det 

att lärarna anser att slöjdämnet är åsidosatt, de menar att inställningen till ämnet är 

bekymmersamt. Vidare står det också att elever och föräldrar anser att kunskaper i slöjdämnet 

är oviktigt för utveckling och lärande.1 Detta är en skrämmande iakttagelse och vi undrar vad 

man kan göra för att motverka den upplevda erfarenheten som elever och föräldrar bär med 

sig om slöjden. Av egna upplevda erfarenheter utifrån praktiken vi haft tycker vi att eleverna 

verkar mycket positiva till ämnet och i många elevers fall så är slöjden ett av deras favorit 

ämnen. Som blivande slöjdlärare anser vi att det är viktigt att kunna svara på frågan om varför 

slöjden är viktig för eleverna. Lärarna måste kunna motivera sitt ämne och för att förklara 

slöjdens meningsfulla innebörd. I Skolverkets utvärdering kommer det fram att 87 % av de 

intervjuade lärarna gärna vill utöka sina kunskaper och sin kännedom om hur de kan  

                                                 
1 Hasselskog, Peter. & Johansson, Marlene. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 Slöjd. 
Stockholm: Elanders Gotab. s.88 
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marknadsföra slöjdämnet.2 Det verkar alltså vara en önskan från lärarna att de vill kunna tala 

för sitt ämne för att kunna hålla det vid liv i skolans verksamhet.  

 

Snart är vi som skriver detta arbete färdiga lärare och vi känner att vi inte har något riktigt 

svar på varför slöjden är viktig. På ett sätt tycker vi att slöjdlärarutbildningen borde ha låtit de 

blivande slöjdlärarna få söka svar på varför slöjden är viktig för eleverna, mer än vi har fått 

gjort under vår utbildning. Därför har vi valt att i denna uppsats titta på hur lärarutbildare 

inom trä- och metallslöjd och textilslöjd vid Göteborgs Universitet, Linköpings Universitet, 

Uppsala Universitet, Stockholms Universitet och Umeå Universitet ser på ämnet och om de 

kan ge något svar på denna viktiga fråga. 

  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken nytta eleverna har av slöjden. Detta gör vi för att 

försöka närma oss ett svar för hur läraren kan göra för att lyfta fram slöjdämnet och motivera 

ämnet för elever, kollegor och föräldrar. Vi vill även titta närmare på läroplanen och 

kursplanen i slöjd. Detta för att se vad slöjdläraren kan hämta ur texterna för att bedriva en 

slöjdundervisning som ger ett meningsfullt och livslångt lärande. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Varför är slöjd viktigt? 

2. Vad står i läroplanen och kursplanen i slöjd som kan motivera ämnet? 

3. Hur kan slöjdläraren tydliggöra slöjdämnet och motivera ämnet för elever, kollegor, 

föräldrar för att göra ämnet meningsfullt? 

 

2 Bakgrund 

Samhället ställer nya krav på skolan och eleverna förändras med samhället. Nya samhälleliga 

villkor påverkar skolans innehåll och arbetsformer.3 Detta har lett till att slöjdämnet har 

förändrats genom tiderna och fortsätter att förändras. Slöjdämnets syfte och karaktär har också 

förändrats genom historien. Tidigare var syftet att verka yrkesförberedande till vidare 

yrkesutbildning till skillnad mot idag då slöjden är ett ämne som ska skapa kreativa och 

problemlösande samhällsmedborgare.  

                                                 
2 Ibid. s.29 
3 Kveli, Anne-Marie. (1994). Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur. s.25 
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Slöjdens roll har förändrats genom tiderna och måste ses ur ett historiskt perspektiv hur 

kursplaner och samhälle har utvecklats under åren. Därför följer här en kort slöjdhistorisk 

återblick. 

 

2.1 Slöjdens historia  

Fattigvården förde in slöjden i den svenska skolan i början av 1800 – talet.4 Under den här 

tiden innebar vuxenlivet för de flesta pojkar och flickor att de skulle arbeta med någon form 

av kroppsarbete, antingen på fabrik eller i hushållet. Flickorna skulle genom flickslöjden lära 

sig slöjda för att klara av att dryga ut den blivande makens arbetarlön. De skulle även lära sig 

att ta tillvara och återbruka genom lagning, lappning och stoppning samt slöjda enkla 

produkter för familjens behov. Det var viktigt att flickornas fostran till dugliga husmödrar och 

tjänarinnor skulle komma tidigt i åldrarna.5 Pojkarna skulle genom gosslöjden bli lönsamma 

arbetare och då behövdes både fysisk- och moralisk fostran.6  

 

Slöjämnets tillkomst grundades på att arbetarklassens barn behövde lära sig att utföra ett 

noggrant och välgjort arbete i skolan. Bönderna ville även övertygas om att det fanns innehåll 

i skolan som var till nytta för deras barn, att läsa eller skriva kunde de lära sig hemma. Det var 

därför slöjdämnet infördes i folkskolan, som ett praktiskt, nyttigt ämne lämpligt för de fattiga, 

arbetarklassen, hantverkare och bönder. På detta sätt skapades slöjdämnets låga status.7 

 

I början av 1900-talet började industrialismen ta fart och kommunikationen byggdes ut i 

Sverige. 1919 infördes en ny undervisningsplan för folkskolan där man kunde se tydliga spår 

av den franska revolutionen och Rousseaus teorier om barnuppfostran fanns med, dvs. 

pojkarna skulle vara aktiva och flickorna passiva. 8 Målsättningen för flickslöjden var 1919 

att:  

 

Undervisningen i slöjd för flickor har till uppgift att bibringa lärjungarna förmåga att 

förfärdiga enkla, för dem nyttiga föremål, att hos dem utbilda god smak, praktiskt omdöme 

och allmän händighet samt därmed hos dem väcka aktning och håg för husligt arbete. 9 

 

                                                 
4 Hasselskog & Johansson. (2005). s.15 
5 Berge, Britt-Marie. (1992). Gå i lära till lärare. Umeå: Pedagogiska institutionen. s.37 
6 Ibid s.42. 
7 Borg, Kajsa. (1995). Slöjdämnet i förändring 1962-1994. Linköping: Unitryck. s.133 
8 Berge. (1992). s.47 
9 Ibid s.49 
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Slöjdens viktigaste uppgift var fortfarande att fostra flickorna till att bli dugliga i husligt 

arbete. Flickorna skulle inta en passiv hållning och lärarinnan skulle använda en modellserie 

som skulle imiteras.  

Målsättningen för slöjd för gossar under 1919 års undervisningsplan var att:  

 

Undervisningen i slöjd för gossar i folkskolan har till uppgift att, på samma gång den 

bibringar lärjungarna förmåga att själständigt förfärdiga enkla föremål av olika material, hos 

dem utbilda god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos dem väcka 

aktning och håg för kroppsligt arbete.10  

 

Efter andra världskriget fortsatte det industriella samhället att växa fram. Den sociala 

rörligheten ökade och utbildning sågs som ett medel att nå bättre positioner på 

arbetsmarknaden.11 Hela det svenska utbildningssystemet förändrades, effektivitet och 

jämlikhet var två viktiga mål.12 1946 års skolkommission betonade att även de praktiska 

sysselsättningarna hade sin teori. Praktisk verksamhet är inte endast en verksamhet för handen 

utan också för hjärnan. Praktiskt arbete lämnar utrymme för konstnärliga anlag, för 

självständighet, ansvar samt att de på avgörande punkter bidrar till allmänbildningen.13 

1955 blev slöjd ett obligatoriskt ämne i grundskolan med två slöjdarter, trä- och metallslöjd 

och textilslöjd. Benämningarna ändrades från gosslöjd till trä- och metallslöjd och 

flickslöjden ändrades till textilslöjd.14  

 

1969 blev det möjligt för pojkar och flickor att ingå i de båda inriktningarna, det blev en 

sammanslagning av de båda ämnena. Detta innebar en ökning av ämnet på skolschemat från 

två veckotimmar till tre veckotimmar. Från och med 1980 kunde eleverna själva välja vilken 

slöjdart de ville ha med på högstadiet alla elever var också tvungna att någon gång ha de båda 

slöjdarterna under sin grundskoletid. I den nuvarande läroplanen Lpo94, har ämnets tonats 

ned till den gemensamma beteckningen slöjd. Lärarna förväntas sätta ett gemensamt betyg, 

oavsett i vilken slöjdsal eleven har arbetat mest och bäst.15 Slöjdprocessen är något som har 

beskrivs som ämnets ”medel” i kursplanen för slöjd 2000. Från att eleverna arbetat efter att 

följa mallar, har det nu övergått till att elevens arbete i slöjden är en hel process där alla delar 

är lika viktiga.  Det processinriktade arbetet har fått stor vikt under 2000-talet. Här genomgår 

                                                 
10Ibid s.52 
11 Ibid s.55 
12 Ibid s.57 
13 Ibid 
14 Borg, Kajsa. (2001). Slöjdämnet intryck - uttryck – avtryck. Sollentuna: Parajett AB. s.15 
15 Ibid 
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eleverna en resa från idé, planering och genomförande till att värdera en färdig produkt. 

Slöjdprocessen bjuder in eleverna i ämnet på ett helt annat sätt än tidigare. Elevernas idéer 

och initiativ genomsyrar arbetet och det ställer även krav på eleverna. De måste hela tiden 

vara medvetna om de handlingar och val de gör under en process. Lärarens viktigaste uppgift 

under slöjdprocessen är att vägleda eleverna. 

 

3 Litteraturgenomgång 

För att begränsa detta ämne har vi i denna litteraturgenomgång sökt och tagit med litteratur 

och tidigare forskning som vi känner är nödvändig att känna till för att försöka få svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar.  

 

3.1 Slöjdlärare tycker till om varför slöjden är viktig för eleverna 

Britt Marie Berge har i sin avhandling Gå i lära till lärare intervjuat lärarkandidater som är i 

slutet av sin treåriga slöjdlärarutbildning i början av 1990-talet. I avhandlingen framkommer 

det att både lärarutbildarna och lärarkandidaterna anser att skolslöjdens insats är att förbereda 

eleverna inför vardagslivets arbetsuppgifter samt att ge eleverna möjlighet till eget skapande. 

När textillärarkandidaterna och textillärarutbildarna motiverar att slöjden ger kunskaper som 

är viktiga i vardagslivet riktar de in sig på kunskaper som handlar om sparsamhet, 

kvalitetsmedvetenhet och materielvård. De menar att det är viktigt att lära eleverna att ta till 

vara på det som finns genom att bland annat lära sig att klippa rätt i tyg, att eleverna ska lära 

sig hur man ska sköta, tvätta och lära sig om vilka tyger som är bra.16 När trä- och 

metallslöjdskandidaterna och deras lärarutbildare motiverar trä- och metallslöjdens 

förberedande inför vardagslivet inriktar de sig på vilka följder själva arbetssättet i slöjdsalen 

får på elever i utveckling. Praktiska arbetssätt utvecklar elevernas händighet och 

uppfinnarförmåga och dessa kunskaper menar de är till nytta för vardagslivets alla 

utmaningar.17 Slöjden framkallar minnen, spår, detta skriver Kajsa Borg om i boken 

Slöjdämnet, intryck – uttryck - avtryck. Borg intervjuade 1994 slöjdlärare om slöjdämnet. 

Några lärare menade att de såg på eleverna som en helhet, de menade att det inte bara var 

handens arbete som var det viktiga utan hela barnet. Andra slöjdlärare menade att det var 

skapandet och kreativiteten som var det viktigaste, samt att eleverna fick möjligheter att 

utveckla sina idéer och ställas inför problem. Lärarna såg även att det var processen som var 

det viktigaste när eleven slöjdade och inte den färdiga produkten. De menade att det var lika 

                                                 
16 Berge. (1992). s.164 
17 Ibid s.166 
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viktigt att eleverna skulle bli självständiga människor. Material och tekniker var extra viktigt 

för några lärare, medan andra lärare fäste tonvikten på det skapande arbetet som det mest 

väsentliga genom att elevernas egna visioner och önskemål får materialiseras i och med 

slöjdarbetet.18 

 

3.2 Slöjdens intryck - uttryck - avtryck 

Borg har i samma avhandling, Slöjdämnet, intryck - uttryck - avtryck gjort intervjuer med 

människor som har haft slöjd när de var små och försökt att se vilka intryck, uttryck och 

avtryck som slöjden har gett dem på lång sikt. Borg menar att elevernas relationer till 

slöjdämnet och skolan kan ha att göra med vad äldre generationer, föräldrar och syskon har 

haft för syn på ämnet. Alla personer utom en som Borg intervjuade anser att de har en positiv 

inställning till slöjdaktiviteter. Intervjupersonerna hade bra uppfattning om slöjdens material, 

maskiner, verktyg och redskap, fackuttrycken hade satt sig på intervjupersonernas minnen. 

Slöjdprodukten har satt spår hos de intervjuade, de berättade om vilken glädje de kände när de 

fick ta hem en produkt och visa för sina föräldrar. Föremålen som eleverna skapar i slöjden 

har en motivationshöjande effekt och i synnerhet om eleven själv har kunna påverkat vad som 

ska göras. Intervjupersonerna menar att slöjden är ett annorlunda ämne. Det beror på den 

speciella miljön som slöjden inbringar. Minnen av dofter, ljud och olika aktiviteter finns kvar 

hos eleverna i många år efter att de har slutat skolan. Intervjupersonerna minns även att 

slöjdarbetet var relativt fritt och de fick röra på sig, prata med varandra och samarbeta. De 

tyckte även att slöjdarbetet var roligt, utmanande eller tråkigt och enformigt. Ju mer 

inflytande de hade haft, val av föremål, formgivning och färgsättning desto roligare och mer 

meningsfullt tyckte de att arbetet var. Intervjupersonerna verkar även ha haft nytta av sina 

slöjdkunskaper i sina liv och för några personer har slöjden inneburit att de har fortsatt att 

slöjda. Några har även arbetat med slöjdens material av ren lust.19 

 

3.3 Nationella kvalitetsgranskningar av slöjdämnet 2003 

I nationella kvalitetsgranskningar av slöjdämnet uppger 81 % av eleverna som har varit med i 

undersökningen att slöjd intresserar dem. 72 % av eleverna uppger också att slöjd är ett ämne 

som engagerar dem mycket. Hur eleverna ser på slöjdkunskapernas betydelse för framtiden 

eller fortsatta studier anser 74 % av eleverna att slöjdkunskaperna inte har någon betydelse. 

Eleverna trivs i slöjden visar undersökningen från skolverket, 63 % av eleverna menar att 

                                                 
18 Borg. (2001). s.67-70 
19 Ibid s.59-83 
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under varje lektion är det en trevlig och positiv stämning. I slöjden upplever eleverna att de 

får arbeta utan att bli jämförda med sina klasskamrater och att det är tillåtet att misslyckas.  

78 % av eleverna menar också att när de lyckas i slöjdarbetet stärker det deras självförtroende. 

Tiden är bristvara under slöjdlektionerna och det upplever även eleverna. Ofta får de vänta på 

hjälp, eller så tycker de att tiden går för fort. Drygt 90 % av eleverna uppger att de får ta eget 

ansvar i slöjden. Eleverna tycker även att det är kul att få skapa konkreta saker som de kan ta 

med hem och visa upp för sina föräldrar20. 

 
I nationella utvärderingen av slöjden framkommer det att lärarna anser att kunskaper i slöjd är 

viktiga för eleverna på deras fritid. 74 % av slöjdlärarna uppger att det är viktigt att koppla 

ihop elevernas fritid med slöjdämnet och 69 % anser att de är angelägna om att knyta 

undervisningen till samhället och livet utanför skolan. Eleverna håller här inte riktigt med 

lärarna, nästan häften av eleverna menar att lärarna lyckas dåligt med detta.21 

 

3.4 Mikael Alexandersson om skapande lärande 

Mikael Alexandersson är universitetslektor vid Göteborgs universitet och hans intresse är 

konstnärligt skapande och samspelet tanke, känsla och handling. I Slöjdforum 6/96 skrev han 

en artikel Konturer till en teori - om skapande lärande i slöjd där han diskuterar just rubriken 

konturer till vad en teori kan tänkas omfatta. Alexandersson har identifierat tre förmågor som 

har att göra med att eleven lär sig i slöjden när de deltar i den. Den första förmågan 

Alexandersson tar upp är att slöjd kan utveckla elevens praktiska förmåga. Han menar när 

eleven arbetar praktiskt tillexempel stickar eller skruvar hänger tanken och handen ihop. När 

eleven stickar eller skruvar samspelar elevens idéer och tankar genom att eleven skapar 

föreställningar om vad stickning är och hur skruvning fungerar. Den andra förmågan som 

Alexandersson tar upp är att slöjd kan utveckla elevens gestaltningsförmåga. Eleverna kan 

lära sig att skapa en synlig form av tankar och känslor.  Här förenas teori och praktik och de 

teoretiska kunskaperna avspeglar sig i elevens praktiska arbete. 

 

Att gestalta något innebär att en abstrakt konstruktion i elevens värld realiseras i ett material.22 

 

Den tredje förmågan Alexandersson tar upp är att slöjden utvecklar elevens upplevelse och 

tolkningsförmåga. Slöjdprocessen är här en viktig del där eleven får arbeta från ide till färdig 

                                                 
20 Hasselskog & Johansson. (2005). s.34-38 
21 Ibid s.39-40 
22 Alexandersson. Mikael. Okänd titel. Slöjdforum 6/96. s.33 
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produkt. Genom slöjdprocessen måste eleven föra en dialog, problematisera och reflektera för 

att komma framåt. I slöjden utbyter även eleverna upplevelser och erfarenheter av varandra. 

Alexandersson skriver vidare att de tre förmågorna hänger samman med att eleverna kan visa 

att de behärskar en handling inom slöjdämnet. 

 

3.5 Teoretisk- och praktisk kunskap  

I den fria encyklopedin Wikipedia förklaras kunskapsbegreppet: kunskap är att veta att något 

är sanning eller att ha vissa färdigheter23. Enligt Lpo94 är inte kunskap ett uppenbart 

begrepp. Kunskap kommer till uttryck på olika sätt bland annat genom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, vilka samspelar med varandra24. Ingrid Carlgren skriver i 

Skolverkets artikelsamling Att bedöma eller döma om de fyra F: n (fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet) och samspelet mellan dessa. Vissa elever har mer eller mindre av något F 

och tillsammans utgör de en helhet. Man kan tillexempel inte lära sig sy en knapp eller läsa en 

text utan att samtliga fyra kunskapsformer finns med25. Skolans arbete inriktas på att ge 

utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa olika former balanserar 

och blir till en helhet. Teoretisk- och praktisk kunskap ska samverka i en helhet och därför 

borde det inte finnas någon hierarkisk skillnad.  

 

En del människor uppfattar slöjden som ett ämne som saknar tankar och aktiva 

bearbetningsprocesser. Vi kan dra en parallell med hur vi ser på praktiskt arbete i samhället. 

Arbete som utförs med händerna dvs. det praktiska arbetet har inte lika hög status som det 

teoretiska arbetet. Det praktiska arbetet hör ihop med arbetarklassen som inte håller med 

skolans värderingar, det teoretiska prioriteras framför det praktiska arbetet.26 I en artikel som 

publicerades i Aftonbladet 2004 kritiseras skolslöjden. En insändare som undertecknar med 

”Fundersam” menar att barnens värdefulla tid går till spillo genom slöjden. Eleverna pysslar 

med onödig hobbyverksamhet som de aldrig kommer att ha nytta av i sitt vuxna liv. 

Insändarskribenten menar att det är viktigare att lära sig om vardagsekonomi och konsument 

kunskap för att förbereda sig för konsumtionssamhället, viktig kunskap menade ”Fundersam” 

var miljö, kost, hälsa och IT.27  

 

                                                 
23 (2005-12-01) Den fria encyklopedin www.wikipedia.se   
24 Lärarförbundet. (2001). Lärarens handbok. Solna: Tryckindustri Information. s. 12 
25 Skolverkets Artikelsamling. (2002). Att bedöma eller döma. Stockholm: Elanders Gotab. s.22 
26 Saknar fullständig referens, kommer ifrån Internet. 
27 Henriksson, Johnny. (2004). Slöjd - ett viktigt skolämne, inte en hobby. Slöjdforum 4/04. s.42  
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Bengt Molander skriver i Kunskap i handling om naturfilosofen Thales som är den förste i 

den vetenskapliga traditionen. Thales uppfann den rent teoretiska frågan, det vill säga idén om 

teoretiskt vetande. Thales menade att kunskapen inte är inriktad på att lösa praktiska problem 

utan den är mer inriktad på att förstå och förklara hur saker och ting förhåller sig. En sfär för 

rent tänkande skildes från det praktiska, och detta har gjort att det har skapats en klyfta mellan 

teori och praktik. Samtidigt har idén om en kunskapsbildning som inte står under trycket att 

åstadkomma något som är nyttigt i praktiken varit oerhört fruktbar. Vi kan inte tänka bort 

den.28  Mikael Alexandersson skriver i artikeln Från Homeros till cyber space i Slöjdforum 

att i skolan är ämnena bild och slöjd görande i motsats till tänkande. Traditionen menar att de 

teoretiska ämnena ger en kunskap i form av vetande om världen medan de estetiska - och 

praktiska ämnena förknippas med kroppslig färdighet och känslomässiga upplevelser. 

Alexandersson skriver vidare, genom att skolan behandlar den teoretiska kunskapen och den 

estetiska åtskilda, organiseras undervisning fortfarande i teoretiskt respektive praktisk- 

estetiska ämnena. Alexandersson ställer frågan om det verkligen finns rena teoretiska eller 

praktiska ämnen över huvudtaget? Har inte alla kunskapsområden inslag av både teoretiska 

som skapande dimensioner?29 Anders Marner tar upp ett exempel i sin artikel Ett 

designperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan: 

 

I slöjd kan ett vidgat kunskapsbegrepp innebära såväl hantverk och varseblivning av form, 

som design, etnologi och matematisk beräkning. På samma sätt kan matematik omfatta 

olika steg, från ögonmått och former i naturen, via matematiska bedömningar i vardagen till 

geometri och matematiska formler.30 

 

Marner menar att på så sätt kan de teoretiska och praktiska ämnena närma sig varandra och 

man kan lättare samarbeta. Marner menar att teori och praktik är relaterade och beroende av 

varandra och han tycker att den motsättning som finns i den västerländska kulturen mellan de 

båda fenomenen borde vara överspelad.  

 

Praktik har sin egen kunskap, färdighet och förtrogenhet. Teori växer ur praktik, men 

återverkar också på och kan förbättra praktiken. Bland annat av det skälet är det inte 

relevant att dela upp skolans ämnen i teoretiska och praktiska ämnen.31 

 

                                                 
28 Molander, Bengt. (2000). Kunskap i handling. Uddevalla: Diablos AB. s.63 
29 Alexandersson, Mikael. (2001). Från Homeros till cyber space, Pedagogiska magasinet. 3/01. s.11 
30 Marner, Anders. (2005-12-04). Ett designperspektiv på slöjden.      
http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/designp%20artikel.pdf . s.5 
31Ibid  
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I Britt-Marie Berges avhandling tycker textillärarna att teori och praktik förenas när eleverna 

arbetar med arbetsbeskrivningar, det är framförallt svenska och matematik som förenas med 

slöjden.32 Trä- och metallslöjdslärarna anser liksom lärarutbildarna att teori och praktik 

framkommer i elevens laborativa slöjdprocess. De menar att det är till elevernas behov under 

slöjdverksamheten som teorin skall kopplas.33 Nästan alla lärare som Borg intervjuade i sin 

avhandling betonar att slöjden går ihop med teori och praktik. En lärare menade att eleverna 

får arbeta med händerna och använda båda hjärnhalvorna i och med att matematik och 

svenska är frekvent förekommande i slöjden.34 Roger Säljö skriver i Slöjdforum:  

 

”Argumentation för slöjd som ett i huvudsak praktisk ämne riskerar att återskapa denna 

underordnade position hos manuellt och skapande arbete, eftersom den ju erkänner, och till 

och med förstärker de praktiska ämnenas underordning i skolan, och därmed också indirekt 

den traditionella hierarkin mellan det manuella (estetiska) och det intellektuella”.35  

 

Säljö skriver vidare att ingen verksamhet är enbart teoretisk eller praktisk. Inom alla hantverk 

byts erfarenhet mot erfarenhet med hjälp av kommunikation. Teori utvecklar kunskaper om 

tekniker och material i samspel med konkret handling.36  

 

Britt-Louise Theglander är lärare och läkare och har forskat om vad som händer i hjärnan när 

vi lär oss saker. Theglander skriver i en artikel i Slöjdforum att skolan är präglad av det 

samhälleliga värdesystemet som säger att teoretisk kunskap är mycket mer värt än praktisk 

kunskap. Men Theglander menar att varken samhället eller vi människor inte enbart består av 

svenska, matematik eller engelska. Om vi enbart skulle behärska teoretisk kunskap skulle vår 

tillvaro bli väldigt fattig menar Theglander. Fokusering på enbart de abstrakta teoretiska 

ämnena skulle också leda till att vissa människor inte skulle lära sig något. Theglander talar 

om konkretion som många lärare anser är viktigt. För ett barn är konkretion mycket viktigt 

för inlärning. Barnet tänker helt konkret. Föremål finns bara så länge ett barn håller i det. 

Vuxna kan tänka abstrakt och förställa sig föremål och symboler. Theglander menar att 

eleverna i skolan inte är färdiga för det, de klarar inte det rent biologiskt. Först i 20-årsåldern 

                                                 
32 Berge. (1992). s.165-166 
33 Berge. (1992) s.167-168 
34 Borg. (2001) s.68 
35 Säljö, Roger. (1995). Är handen praktisk och tanken teoretisk, Slöjdforum. 1/95, s.6 
36 Ibid s.6 
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är den förmågan färdigutvecklad. Några har även funktionshinder vilket gör att de aldrig når 

nivån, där vi kan se och föreställa oss abstrakta saker.37 

 

3.6 Fantasi och kreativitet 

Kreativitet är när man har att hitta på saker, använda sin fantasi och göra något med den. Det 

kan handla om uppfinningar, hantverk eller t.o.m. undervisning. En kreativ person kan finna 

nya vägar när det behövs och ibland när det inte egentligen behövs. Kreativitet betyder också 

att man kan bryta med det man brukar tänka och göra. Den kreative kan använda sin 

kreativitet till att se på världen från en annan synpunkt. Den kreative kan variera sitt sätt att 

lösa problem och att uttrycka sig.38 

Slöjdämnet är ett av de få ämnen i skolan som aktivt trycker på elevernas skapandelust. Hit 

kommer elever med egna tankar och idéer om hur och vad de vill arbeta med. Genom 

praktiskt arbete, i slöjden får eleverna utveckla sin fantasi och arbeta kreativt. Kreativitet är 

när man har förmågan att hitta på saker, använda sin fantasi och göra något med den. I en 

undersökning som gjordes 2004 under skolforums mässa fick besökarna fylla i en enkät om 

sin syn på slöjdämnet. Där framkommer det att många av lärarna som fyllde i enkäterna, 

ämneslärare och slöjdlärare, tyckte att slöjdens största förtjänst i skolan var kreativitet.39  

Vygotskij, Brunner och Piaget betonar betydelsen av konkret handling i förbindelse med 

problemlösning för utveckling av abstrakt tänkande. Barn måste vara aktiva och konstruktiva 

för att utveckla sin förståelse av världen.40 För att lärande och utveckling ska fungera behövs 

en miljö som främjar kreativitet. 

 

Lev S. Vygotskij talar mycket om fantasins betydelse för inlärning. Han hävdade att fantasin 

ligger till grund för varje kreativ skapelse inom alla områden från konst till teknik. Allt som 

skapas av den mänskliga handen har sitt ursprung i vår fantasi. Ju mer ett barn sett, hört och 

upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement barnet har i 

sin ryggsäck, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi. Det fantastiska med 

vår fantasi är att vi kan föreställa oss saker och ting som aldrig existerat, utan vår fantasi 

skulle vi aldrig kunna uppfinna nya saker. Vygotskij menar även att de kunskaper och 

upplevelser du bär med dig ligger till grund i de nya fantasier och tankar du väcker. När 

                                                 
37 Theglander, Britt-Louise. (2004). Bygg upp elevens självförtroende, Slöjdforum. 1/04, s.24-25 
38 Wikipedia Foundation. (2005-11-26). Den fria encyklopedin http://sv.wikipedia.org/wiki/Kreativitet 
39 Hasselskog, Peter. (2004).Slöjdämnet är viktigt och omtyckt av eleverna, Slöjdforum. 2/04, s.11 
40 Kylemark, Mimmi & Winther, Mia. (1999).Vad säger pedagogerna om inlärning och kunskap. 
Utbildningsdepartementet. www.itis.gove.se . s.11 
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eleverna kommer till slöjdsalen är de fyllda med olika förkunskaper. Dessa förkunskaper har 

de sedan nytta av för att skapa i slöjdsalen. 

 

3.7 Språkliga och sociala aktiviteter 

Vygotskij betonar även språkliga och sociala aktiviteter. Språket är också ett instrument för 

tänkandet och utan det kan ingen intellektuell utveckling ske. Lärarens roll är viktig i detta 

avseende. En lärare som har en gedigen ämneskunskap måste även kunna förmedla den vidare 

till eleverna på ett sådant sätt att de förstår. Bent Hougaard skriver i boken Praktisk 

vägledning för kommunikation att det inte är det du säger som är det viktiga utan sättet du 

säger det på.41 Här kan man dra en parallell till Vygotskij som skriver att lärandet är som ett 

samspel mellan tre aktiva parter: en aktiv elev, en aktiv lärare och en aktiv social miljö som 

dessa verkar i. Mikael Alexandersson skriver också om det sociala samspelet som en viktig 

del i kunskapsbildningen. Han menar att kunskap växer fram och brukas i sociala och 

kulturella sammanhang samt att den är av kollektiv natur eftersom den uppstår och bildas i 

möten mellan människor. Men han menar också att kunskap har ett för varje individ 

personligt sammanhang eftersom kunskapens sammanhang växer fram ur den enskilde 

individens sökande efter meningsfullhet42.  

 

Hos Dewey och Mead43 är den sociala handlingen en mycket viktig del för förståelsen av den 

mänskliga verkligheten. Utgångspunkten är inte den enskilda individen utan den sociala 

gruppen och den gemenskap där individen ingår.44 Mead och Dewey menar att i vissa 

situationer är de enskillda individerna kroppsligen närvarande och möter så väl konkreta 

andra som generaliserade andra i form av normer och olika strukturer. Mead och Dewey 

kritiserar dualismen mellan språk och handling. Med sina uppfattningar av social handling 

förutsätter de en form av intersubjektivitet som är något mer än bara lingvistisk. Det handlar 

                                                 
41 Hougard, Bent. (2004) Praktisk vägledning i kommunikation för lärare i förskola och skola. Malmö: Elanders 
Berlings, s.6 
42 Alexandersson. (2001). s.8 
43 G. H. Mead och John Dewey är två av upphovsmännen till den amerikanska pragmatismen.  Dewey som vi 

kanske mest kan koppla ihop med slöjden förknippas med ”learning by doing” Vilket är ett slagord som delar av 

den reformpedagogiska rörelsen lanserade under det tidiga 1900-talet. Slag orden var kritik mot de receptiva 

inlärningsformer skolan hade. Skiftet från ”learning by listening” till ”learning by doing” har ända fram till idag 

spelat en viktig roll i deltagaraktiva inlärningsformer. Dyste,Olga. (2001). Dialog samspel och lärande. Oslo: 

Abstrakt forlag. s.123 
44 Dyste. (2001). s.123-124 
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om förhållandet till naturen, om relationer till föremål och bemästrande av praktiska 

aktiviteter där även det kroppsliga ingår.  

 

Språket symboliserar inte bara en situation eller ett objekt som redan finns där på förhand. Det 

gör situationen eller objektets existens eller närvaro möjlig då det är en del av den mekanism 

med vars hjälp situationen eller objektet skapas.45  

 

Språket har en universalitet som gör att det genom kommunikation etableras ett 

samtalsuniversum som går utöver de konkreta situationerna. Detta ger tillgång till en 

mångfald perspektiv och lägger grunden till vad Mead kallar för att inta andras perspektiv. 

Det öppnar för perspektivtagande, jämförelse av perspektiv och perspektivskift, eller det som 

man kan kalla rekonstruktion av perspektiv. I detta synsätt ligger också en förmåga för 

kreativitet i handling. I den pågående sociala handlingen kan det alltid dyka upp nya och 

oväntade erfarenheter, det som sker i den sociala handlingen kan oftast inte förutses. 

Bedömningar av olika slag utgör en del av den sociala handlingen och är väsentliga för 

utvecklingen av omdömet.  

 

Dewey och Mead menar att lärandet skall ses som en process om pågår hela livet, inte bara 

som en ackumulering av erfarenheter utan som kvalitativa språng mot bakgrund av en 

rekonstruktion av erfarenheter. Lärandet är knutet till andra människor och till föremål.46 

 

Dewey och Mead talar om den intersubjektiva grunden för lärande. Det intersubjektiva menar 

de är områden eller mötesplatser där individen utbyter erfarenheter med andra genom 

deltagande och kommunikation. De menar att det är på sådana områden som mening skapas.47  

 

Mead kritiserade skolan för att under den första utbildningsperioden uteslöt leken som 

aktivitet i lärosammanhang. Mead menade att den grundade sig på arbetsprincipen. Lek som 

undervisningsprincip behöver inte betyda att barnet utelämna till slumpmässig påverkan. 

Uppgiften innebär att arrangera att barnets omgivning så att olika objekt och relationer fångar 

barnets intresse och stödjer det i den livsfas där den befinner sig. Dewey hävdar att sinnet 

behöver näring i lika hög grad som kroppen och att den måste erbjudas i sådan form så att 

aptit väcks. Både Mead och Dewey framhävde lekens positiva roll när det gäller att skapa 

                                                 
45 Uljens. Michael (red.). (1997). Didaktik: teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. S.78 
46 Dyste (2001). s.125 
47 Ibid 
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egna uttrycksformer, forma intellektet, invigas i sociala kommunikations- och 

meningsgemenskaper och utveckla kapacitet att se ur andras perspektiv.48 

 

Skolan lade tonvikten på påverkbara former av lärande med inslag av plugg och drill. Dewey 

framhöll ett handlingsfält där perception, emotioner och upplevelser spelar med i processen. 

Den gamla psykologiska förståelsen hade varit för ensidig i den mening att läroprocesserna 

hade förklarats vara individuella och passiva, dvs. som olika slags extern påverkan på 

individen. 

 

Dewey argumenterar för i sin bok Art as experience att det estetiska ska ingå som en del av 

våra vardagserfarenheter och inte uppfattas som ett eget fält som ligger utanför det dagliga 

livet. Dewey argumenterar också för en kontinuitet mellan vetenskap, konst och 

vardagserfarenheter. Estetisk erfarenhet präglas av helhet, omedelbarhet, reflexivitet, 

temporalitet, expressivitet och förutsägbarhet. De här dimensionerna och aspekterna hos 

erfarenheten har relevans för förståelsen av läroprocesserna som helheter.49 

 

Det kanske största pedagogiska missförståndet är enligt Dewey att man lär sig inte något 

annat än de bestämda saker man håller på med vid en viss tidpunkt. Det medför att man 

förbiser det skapande av bestående attityder, sympatier och antipartier som ingår i alla 

lärosituationer. Den viktigaste attityd som skapas i läroprocesserna är viljan att fortsätta lära. 

Den är avgörande om lärande skall fungera som en självkorrigerande och självförnyande 

process.50 

 

3.8 Hur tolkar man läroplanstexterna? 

Kajsa Borg skriver i sin bok Slöjdämnet i förändring 1962-1994 att när man läser 

läroplanstexter måste man tänka på att texterna är tidsdokument, de är styrda av tiden av de 

problem och hur det sågs på framtiden vid just den tidpunkten läroplanerna skrevs. Texterna 

är också politiska styrdokument och också en förhoppning från politikerna om att förändra 

samhället.51 Tomas Englund som är läroplansteoretiker skriver också om detta i Michael 

Uljens bok Didaktik – teori, reflektion och praktik. Utbildningspolitiska beslut som läroplaner 

och kursplaner ses som politiska kompromisser och är tolkningsbara. Läroplanens 

                                                 
48 Ibid s.127 
49 Ibid s.138 
50 Ibid s.139 
51 Borg. (1995). s.61 
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rekommendationer är inte så utförliga att endast en tolkning för varje ämne är möjlig, 

läroplanen ger utrymme för olika tolkningar. Englund menar då att man kan experimentera 

och variera undervisningen i ett ämne eller inom ett område och prova redan existerade 

innehåll och metoder med sådant som inte har realiserats ännu.52 

 

Englund skriver även om att undervisningen innefattar olika former av val och att de val som 

görs alltid är medverkande när skolkunskapen formas. De val som görs är mer eller mindre 

medvetna som uttryck för historisk institutionalisering eller bestämda överväganden av någon 

art. Sätter vi in de olika val som görs i undervisningen kan vi tala om ett ständigt samspel 

mellan text och kontext. Texten är då undervisningens innehåll, beroende på vilken tolkning 

man väljer att göra kan innehållet göras vidare eller snävare. Kontexten är det sammanhang 

som texten inordnas i och är en viktig del för meningsskapandet. Texten, innehållet skapar 

aldrig ensam meningsskapandet utan det sker när innehållet sätts i ett speciellt sammanhang.53  

 

Läraren måste ha kunskap i hur man tolkar läroplaner för att arbeta på ett professionellt sätt 

och skapa situationer som är meningsskapande för eleverna. Michael Uljens skriver i sin bok 

Didaktik – teori, reflektion och praktik att undervisning och fostran är från grunden en 

avsiktlig verksamhet. Den konkreta verksamheten utgår ofta ifrån planering och för att det 

som har planerats skall vara meningsfullt bör det också utvärderas. För att någon verksamhet 

skall få kallas pedagogisk måste den vara avsiktlig. Avsiktliga handlingar är på något sätt 

planerade. För att göra de val man valt meningsskapande måste läraren alltid på något vis 

arbeta utifrån avsikt - handling - reflektion.54 

Englund skriver: 

 

Slutligen betraktar jag det som ett centralt inslag i lärarnas didaktiska kompetens att välja 

innehåll och metod, medvetna om att det existerar alternativ. Valen måste ju ständigt göras, 

men vad den didaktiska kompetensen kan tillföra är en argumentation för att ett specifikt val 

av innehåll och ett specifikt sätt att undervisa, ett specifikt meningserbjudande, väljs framför 

ett annat.55 

 

 

                                                 
52 Uljens. (1997). s.132 
53 Ibid s.127 
54 Ibid s.171 
55 Ibid s.142 
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Borg har jämfört slöjdämnets målsättning i läroplanstexterna från 1962-1994. Där menar hon 

att man kan se att slöjdens centrala innehåll finns kvar men att slöjdens inriktning och 

utformning hela tiden har anpassats till skolan övriga verksamhet och samhällets krav. Borg 

tycktes också kunna märka en skillnad på att texterna har krympt och att läroplanerna enbart 

styr på ett övergripande sätt och inte i detalj.56 

 

Enligt Borg anser några av de intervjuade slöjdlärarna att de såg på läroplanen att den var 

minst lika viktig som ämnesmålen efter som de bland annat ville hjälpa sina elever att bli 

självständigt tänkande människor.57 

 

Det finns också många starka krav på ämnenas roll och utformning i skolan som inte får 

glömmas bort, exempelvis ämnets samhällsroll, dess betydelse för att bevara och utveckla 

demokratin etc.58 

 

4 Metod 

För att få svar på våra frågor arbetade vi med litteraturstudier samt att vi tittade på tidigare 

empirisk forskning inom ämnet. Vi läste även olika artiklar från pedagogiska tidskrifter som 

behandlade det valda ämnet. Vi utgick ifrån den Nationella utvärderingen av slöjdämnet 

2003. För att vi skulle få synpunkter från personer som kunde mycket om ämnet intervjuade 

vi slöjlärarutbildare från Göteborgs Universitet, Stockholms Universitet, Linköpings 

Universitet, Uppsala Universitet, och Umeå Universitet. Vi valde att intervjua 

slöjdlärarutbildarna för att vi trodde att de kunde mest om ämnet och kanske skulle ha ett svar 

på frågan. För att komma i kontakt med slöjdlärarutbildarna från de olika universiteten ringde 

vi till universitetens växel och bad dem om telefonnummer till någon eller några 

slöjdlärarutbildare. Sedan tog vi kontakt med lärarutbildarna tre stycken textillärarutbildare 

och tre stycken trä- och metallslöjdslärare för att höra om de ville vara med på intervjun och 

sedan bestämde vi en tid för genomförandet av intervjun. Frågorna de skulle besvara fick de i 

förväg så att de kunde förbereda sig på vad de skulle svara. Sedan ringde vi upp 

lärarutbildarna, intervjuade dem via telefon och bandade hela samtalet för att få med så 

mycket så möjligt av intervjuerna. Efter intervjuerna skrev vi ner hela intervjun för att få en 

överblick och för att ta ut det vi ansåg var viktigast och som skulle ha betydelse för uppsatsen. 

I resultat delen har vi sedan satt namn på vem som har sagt vad. TM betyder trä och 

                                                 
56 Borg. (1995). s.79-80 
57 Borg. (2001). s.68 
58 Uljens. (1997) s.132 
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metallslöjdslärare och TX betyder textilslöjdslärare. Vi har även satt bokstäver (a,b,c) på 

textilslöjdslärarna och trä och metallslöjdslärarna. Eftersom vi har tagit ut det vi har ansett 

varit viktigt så kommer denna uppsats att utgå ifrån oss och vad vi vill ha svar på.  

 

5 Resultat  

Här nedan kommer först en sammanfattning av våra telefonintervjuer med lärarutbildarna och 

därefter kommer resultatet av vad som står i läroplanen och kursplanen som kan motivera 

ämnet. 

 

5.1 Om du var slöjdlärare på ett föräldramöte, hur skulle du argumentera 

för slöjden? 

Alla lärarutbildare vi intervjuade hade många intressanta och bra åsikter kring hur de skulle 

argumentera för slöjden på ett föräldramöte. Några hade erfarenhet av detta sedan de arbetat 

på grundskolan. De hade varit med på dessa föräldramöten framförallt i årskurs tre när 

eleverna skulle ha slöjd för första gången. 

 

Det nästan alla lärarutbildare var överens om var att de tyckte att det var viktigt att få med 

föräldrarna i en diskussion om slöjdämnet och varför det är viktigt för deras barn.  

En lärarutbildare (TX, a) tyckte det var bra att under föräldramötet be föräldrarna vara mer 

aktiva i att prata om barnens slöjdarbeten som de tar hem. Ofta bekräftar föräldrarna barnens 

slöjdalster genom att använda föremålet eller hänga det på väggen. Om föräldrarna istället 

frågar barnen hur de har gjort och får barnen att berätta om slöjdarbetet, hjälper föräldrarna 

både läraren och eleverna med det fjärde steget i slöjdprocessen, att följa upp och låta barnen 

få förklara hur de har gått tillväga. För att nå detta är det också viktigt att påpeka för 

föräldrarna att slöjdföremålet är ett medel och inte ett mål. Genom att föräldrarna blir 

medvetna om att deras barn arbetar i en process där alla delar är viktiga för barnens 

utveckling och slöjdalstret är bara en del i hela processen. 

  

Målet är en process som leder fram till det färdiga slöjdalstret. Det här skulle jag 

poängtera så att föräldrarna är klara över att målet inte är att producera slöjdföremål utan 

att understryka för föräldrarna att det är själva slöjdprocessen i relation till de syften och 

mål som är skrivna i läroplanen som är det viktiga. (TM, a) 
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En av lärarutbildarna (TM, a) tyckte det skulle vara bra att bjuda in föräldrarna till en 

diskussion för att konkretisera det som står i läroplanen och kursplanen om slöjdämnet. 

Genom att föräldrarna får texten konkretiserad för sig kommer de förhoppningsvis förstå 

syftet med slöjden och att föräldrarna själva är en viktig del i processen för att eleverna skall 

tydligare kunna se nyttan med slöjden. Genom att föräldrarna är aktiva och frågar sina barn 

om de processer de har gått igenom i slöjden kommer eleverna och även föräldrarna att kunna 

se vad slöjden ger eleverna och vad nyttan med slöjden är. 

 

Alla lärarutbildare ville inte påstå att de hade behövt argumentera för slöjdämnet i någon 

slags defensiv mening och att det skulle vara ”svårt” att övertyga föräldrarna att slöjden var 

viktig. En lärarutbildare (TM, b) ville hellre ta tillfället i akt att diskutera ämnets djupare 

innebörd. Lärarutbildaren tyckte att slöjdläraren skulle se föräldramötet som ett mycket bra 

tillfälle för att prata om hur denne har lagt upp sin slöjdundervisning och få förklara de mål 

och syften som slöjdundervisningen har.  

 

Att lyfta fram det som eleverna lär sig i slöjden och hur de kan utvecklas genom slöjdämnet 

togs upp av lärarutbildarna. Några skulle på ett föräldramöte poängtera för föräldrarna att 

slöjden bidrar till elevernas allsidiga utveckling. En lärareutbildare (TX, b) menade att det 

också var mycket viktigt för slöjdläraren att denne var övertygad om att slöjden var viktig för 

att utveckla hela människan. Slöjden erbjuder en allsidig utvecklig genom att det förekommer 

många olika delar i slöjdämnet som utvecklar eleverna. I slöjden förenas teori och praktik, 

eleverna får arbeta med att lösa problem, se sammanhang. Några av lärarutbildarna talade 

även om den motoriska träning som sker i slöjden. 

 

Barn ska redan som små arbeta med pilliga saker för att få bra motorik men också för att få 

en snabbhet i olika saker. Det handlar inte om att få bra motorik för att bli en duktig 

slöjdare utan om vi tänker mot yrkesgrupper som kirurger, tandläkare eller musiker, alla 

behöver en slags snabbhet och god motorik för att kunna arbeta på ett bra sätt. (TX, a)  

 

Nästan alla av de intervjuade lärarutbildarna framhöll att genom att eleverna får arbeta med 

olika saker under veckan har de lättare för att klara av skolarbetet.  

 

Det är viktigt att eleverna får blanda teori och praktik under veckan. Om man tror att man 

lär sig mer genom teoretiska ämnen har man fel för att de kan inte lagras. Man måste göra 

olika saker under veckan och variera innehållet. (TM, c) 



 

 19 
 

 

5.2 Varför är slöjd viktigt?  

Lärarutbildarna hade många förslag på varför slöjden är viktig. Några av lärarna framhåller att 

de förmågor som läraren lyckas utveckla hos eleverna genom slöjden är mycket viktigt. 

Slöjden kan bland annat stärka elevernas självförtroende. En lärarutbildare (TM, b) menade 

att slöjden handlar om självtillit och att eleverna får känna att de kan skapa. Med hjälp av 

slöjdens konkreta material får eleverna lösa uppgifter som de själva har en chans att påverka.  

När resultatet är färdigt har elevernas självkänsla stärkts och de får känna att de har skapat 

något. 

 

Det estetiska uttrycket som visar sig i slöjdalstret bildar en slags tankeavtryck. Det speglar 

jaget och bekräftar den estetiska kunskapen. (TX, c)  

 

Genom slöjden får eleverna arbeta med problemlösning på ett lite mer annorlunda sätt 

än vad de är vana vid att göra. Lärarutbildarna talar mycket om den problemlösning 

och slöjdprocess som sker i slöjden. En lärarutbildare (TX, c) tycker att konkret 

problemlösning är mycket viktigt i slöjden. Det är viktigt att eleverna känner att de 

får ta sig an en uppgift som de känner att den angår dem och att de känner motivation 

för att lösa uppgiften. Genom den konkreta problemlösningen där eleverna ingår i en 

process med varje produkt ökar förhoppningsvis kreativiteten genom att de känner att 

de kan påverka sina produkter så som de själva vill att det ska bli.  

 

Det finns en del lärare som jag hör säga att det är bra att kunna något praktiskt, och det är 

det naturligtvis. Det är bra att kunna slå i en spik men man kan inte förklara slöjdens värde 

så enkelt, utan det är processen från egen ide, planerandet, genomförandet och 

utvärderandet som också är viktigt att barn ska få göra. (TX, c) 

 

Genom att arbeta på detta sätt följer också en förståelse för medvetenhet för form, 

färg och material vilket också är överförbart på förståelse för hur föremål 

kommunicerar och hur de föremål som omger eleverna fungerar tillexempel i 

hemmet. De estetiska upplevelserna som slöjden erbjuder och att få arbeta med alla 

sinnen är en dimension som inte finns i så många andra skolämnen.  

 

Det finns ju andra estetiska ämnen också men jag tycker att slöjden och att få jobba med 

tredimensionella former, tredimensionellt material och tredimensionella lösningar är 

exceptionellt för slöjd. (TM, b) 
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Att se slöjden som en helhet tillsammans med teori och praktik är något som många 

lärarutbildare framhåller som en mycket viktig del i slöjden. I slöjden varvas hela tiden teori 

och praktik. En lärarutbildare (TX, b) undersökte under en period när eleverna hade 

standardprov och upptäckte då att standardprov och slöjd hänger samman, man måste kunna 

använda sina kunskaper även i slöjden. Det är skillnad på att arbeta med centimeter på ett 

papper i matematiken och arbeta med centimeter i slöjden.  

 

När man arbetar med matematiken i slöjden har du en helt annan grammatik i jämförelse 

när du läser matematik under en teorilektion. Det ser jag som ett sätt att slöjdämnet 

förstärker och fördjupar elevens kunskaper i matematik tillexempel. (TM, a) 

 

Det är ingen som vill åka med en pilot som har lärt sig i teorin hur man gör utan att 

praktisera sina teoretiska kunskaper. (TX, a) 

 

Kreativitet är något som tas upp hos lärarutbildarna och då framförallt för att de ska träna sin 

kreativa förmåga inför framtida situationer. En lärarutbildare (TX, b) tycker att kreativitet 

handlar om att kunna se till lösningar på problem som ligger på så olika plan att det finns 

många olika möjligheter att göra ett fungerande föremål på. När eleverna har upptäckt detta 

blir det kanske lättare att lösa olika problem i framtiden. Samma lärarutbildare menar att så 

kommer eleverna se att det inte gäller att leta efter den rätta lösningen utan att de ser 

möjligheter i flera olika lösningar.   

 

När eleverna arbetar i slöjden jobbar de med hela kroppen och kopplingen mellan hjärna och 

hand är viktig i slöjdprocessen. Handens arbete tillsammans med hjärnan framhåller många av 

lärarutbildarna. Genom att eleverna arbetar med hela kroppen förkroppsligar eleverna sina 

erfarenheter och skapar färdigheter. En lärarutbildare (TM, c) menar, genom att eleverna 

arbetar med hela kroppen lär sig eleverna inte bara principerna för hur de ska göra utan de kan 

utföra handlingar och veta hur något ska utföras. Vilket är viktigt för eleverna i framtiden.  

 

Handen är viktig för en persons utveckling, det är inte så att man kan koppla bort det 

motoriska och bli en bra människa, då blir man en halv människa. (TX, c) 
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5.3 Hur tycker du att slöjdläraren kan tydliggöra ämnet för eleverna? 

Det framkom av intervjuerna att det är viktigt att läraren först tydliggör ämnet för sig själv för 

att kunna tydliggöra det för eleverna, om inte läraren har tydliggjort ämnet för sig själv kan 

inte slöjdlärarna kräva av eleverna att de ska förstå slöjdens nytta. När läraren själv har 

tydliggjort ämnet för sig själv kan läraren sträva efter att ha en god dialog med eleverna. 

Nästan alla lärarutbildare talar om dialogen mellan eleven och läraren. Den är ett av de 

viktigaste momenten när det gäller att tydliggöra slöjdämnet för eleverna. Finns det ingen 

dialog menar de att slöjdämnet också blir otydligt för eleverna. En lärarutbildare (TM,b) hade 

fått höra från sina studenter som varit ute på VFU att de kände att det inte talades så mycket 

om elevernas arbeten innan de gjordes eller när de var gjorda. Eleverna och även lärarna 

koncentrerade sig mer på att arbetena skulle göras. En annan lärarutbildare (TX, a) menade att 

om man verbaliserar för lite om det eleverna gör under slöjdlektionerna blir det även svårt för 

eleverna att tala om det de har gjort tillexempel när de kommer hem med sina produkter. 

 

För att tydliggöra slöjden och diskutera mer med eleverna tycker lärarutbildarna att man 

bland annat måste formulera lite mera med ord. En lärarutbildare (TX, a) tycker att man skall 

ställa frågor tillexempel; – Vad tror du om det? Så att eleverna känner att; Okej! Är detta 

också en del av kemin? – Eller kemin är faktiskt en del av min vardag! Då blir eleverna 

medvetna om att det inte bara är något som görs i kemisalen, intrycket av världen blir inte 

holistiskt och inte fragmenterad. 

 

För att kunna tydliggöra ämnet för eleverna menar lärarutbildarna att läraren måste 

kunna se tillfällen där eleverna kan koppla det som görs i en speciell situation till vad 

eleverna lär sig och hur de kan se kopplingar till andra ämnen.  

 

Det är också viktigt att koppla då man tycker att man har klockrena kopplingar som kommer 

ibland, att läraren också tar tillfället i akt att säga; Ser ni här? Nu är det det här målet dit vi 

ville komma. (TX, b) 

 

För att göra slöjden tydlig för eleverna talar lärarutbildarna också om hur viktigt det 

är att eleverna själva får ta del av de mål och syften som finns i slöjden. En 

lärarutbildare (TM, b) talar om att det kan vara bra att sätta upp målformuleringar och 

lokala målformuleringar i slöjdsalen så att eleverna kan ta del av dem, det är nästan 

en förutsättning att sätta upp dem och att man har mål att arbeta emot. Samma 
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lärarutbildare säger att det vore nästan orättvist mot barnen om de inte fick veta vad 

de har för mål.  

 

Eleverna måste få ta del av de syften och mål som finns i slöjden eller den uppgift de ska 

genomföra, när arbetet är klart måste det följas upp med utvärdering. (TM, c) 

 

Utvärderingen är mycket viktig för att knyta ihop hela slöjdprocessen och för att eleverna ska 

ha möjlighet att sätta ord på det dom har gjort och kanske ha möjlighet att se hur de själva 

har utvecklas. Lärarutbildarna talar om utvärderingen som en av de viktigaste delarna för att 

tydliggöra ämnet för eleverna. En lärarutbildare (TX, b) menar att det är viktigt att stå emot 

elevernas förväntningar om att få ta hem föremålen så fort de är färdiga.  

 

Men just det med värderingsfasen, sista fasen i slöjdprocessen, att fundera över hur det 

blev och varför det blev på det här sättet och hur skulle man kunna gjort på något annat 

sätt. Det tycker jag skulle kunna tydliggöra för eleverna, varför det är viktigt att laborera 

med de här olika lösningarna och inte suga tag i första bästa och se till att producera och 

skynda hem för att mamma fyller år. (TM, b) 

 

Här är det viktigt att slöjdläraren har en färdig plan för hur eleverna ska sammanfatta och 

redovisa sina produkter. Lärarutbildaren (TX, b) ger förslag på att samla eleverna till en 

utställning eller ett samtal i grupp för de eleverna som är färdiga, eller att eleverna får göra en 

gemensam presentation i en utställning på skolan. 

 

5.4 Vad ligger bakom att vi hela tiden måste försvara slöjdämnet? 

Djupt rotade traditioner menade nästan alla lärarutbildare ligger till grunden varför vi måste 

försvara slöjdämnet, det vill säga riktigt gamla föreställningar om vad fint folk gör och enkelt 

folk gör. En lärarutbildare (TX, a) talar om att det var slavar som arbetade med praktiska 

saker medan de andra arbetade med tankeförmåga och kommunikation. Lärarutbildaren menar 

att det är detta som har följt oss hela tiden. Är man rörmokare idag så ses man inte på samma 

sätt som om man är Skandiachef. 

 

En annan lärarutbildare (TM, a) menar att det har att göra med historien och traditionen av hur 

slöjd har uppkommit i skolan och vad slöjden har haft för roll där. Detta kan också bero på att 

vissa människor inte har kunskap i vad slöjdämnet innebär och vad slöjdämnet ger. 
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Slöjdlärarna måste bli bättre på att beskriva och förklara varför slöjden är viktig och vad det 

är man lär sig.  

 

Okunskap om vad slöjden egentligen är tror jag gör att vi måste argumentera och försvara 

oss emot så att folk inte tycker att slöjden är dålig. Folk, det beror vad man menar med 

folk, kollegier, allmänheten eller vad det nu är. Det är nog inte att de är emot den slöjden 

som bedrivs idag för de vet inte riktigt hur den bedrivs utan de är emot att de tror att de vet. 

Jag tror att det betyder att vi skulle kunna komma undan mycket utav den känslan om vi var 

bättre på att beskriva varför slöjden är viktig och vad det är man lär sig. (TM, b) 

 

Okunskapen av slöjdämnet menar en av lärarutbildarna (TM, c) beror på att ämnet inte har 

marknadsfört sig och att det är därför som ämnet är så pass utsatt som det är. Man har bara 

låtit det vara lite kul på slöjden utan att ta det på allvar. En annan lärarutbildare menar också 

att slöjdämnet diskuteras alldeles för lite i det offentliga rummet. 

 

De senaste åren har det varit svårt att få behöriga slöjdlärare till skolorna. Detta menar 

lärarutbildarna kan vara en fara för ämnet. De outbildade lärarna har inte samma kunskap i 

att ta del av kursplanetexter som en utbildad. Lärarutbildaren (TM, a) menar att en outbildad 

slöjdlärare som inte har förstått ämnets innebörd och inte har så stor kunskap i texterna ser 

produktionen av fina saker som det viktigaste. De har inte redskap eller begrepp för att förstå 

riktigt de här texterna, de tar texten rakt av och då går det inte. Samma lärarutbildare menar 

att det är därför ämnet har den status som det har och att vi måste försvara ämnet. 

 

5.5 Tycker du att det som står i läroplanen och kursplanen är relevant för 

hur slöjdämnet ser ut idag? 

Alla lärarutbildare tyckte att texterna i styrdokumenten överlag var bra. En lärarutbildare  

(TX, c) tyckte att den nya läroplanen hade bidragit till att man talade mer om hela processen 

istället för produkten, vilket kan bidra till att eleverna har lättare att se nyttan med slöjden. 

  

En annan lärarutbildare (TM, a) tyckte att det borde stå lite mer om den kommunikativa 

förmåga som sker i slöjdundervisningen. Lärarutbildaren tyckte att det kunde beskrivas lite 

bättre hur den kommunikativa förmågan ska utvecklas inom ämnet. Tillexempel genom att 

skriva in redovisningsformer som är en viktig del för att utveckla den kommunikativa 

förmågan. 
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Slöjden borde anpassa sig efter läroplan- och kursplanetexterna om det inte redan ser ut som 

det står i texterna menar några lärarutbildare. Lärarutbildaren (TM, b) menade att kursplanen 

ändå är det som riksdagen har beslutat som de nationella styrdokumenten, vilket är en 

överenskommelse mellan dom som bedriver undervisningen och det svenska samhället.  

(TM, b) menade också att om det har beslutats om att texterna är en bra inriktning mot skolan 

och slöjden då inte stämmer överens med vad som står i texterna så menar (TM, b) att det är 

slöjden som måste fundera vad man skulle kunna ändra på än att man skulle gå tillbaks och 

skriva om texterna.  

En annan lärarutbildare (TX, a) ville egentligen inte uttala sig om hur det ser ut i 

slöjden utifrån texterna.  Lärarutbildaren hoppades och trodde ändå att det såg olika ut 

i slöjden runt om i landet. Lärarutbildaren såg det som en styrka så länge slöjdlärarna 

var noga med att följa de mål som finns i texterna. (TX, a) tyckte att 

kursplanetexterna var bra formulerade på det sättet att de lyfter fram de förmågor som 

skall utvecklas.   

 

Alla lärarutbildare var överens om att de i alla fall trodde att de flesta slöjdlärarna 

ändå försöker att följa läroplan- och kursplanetexterna. En lärarutbildare (TX, c) 

trodde att ungefär 60-70 % följde texterna, lärarutbildaren menade att slöjdlärarna 

hade kommit olika långt i det.  

 

5.6 Hur tror du slöjdämnet kommer att se ut om 10 år? 

Det här var en spännande fråga där lärarutbildarna hade många olika förslag på hur de 

trodde att slöjden skulle se ut om 10 år. De mest optimistiska lärarutbildarna (TX, b) 

trodde åtminstone att slöjden skulle ha en stark plats hos eleverna och att om 

slöjdlärarna kunde hänga med mer i trender skulle slöjden följa bra med i 

utvecklingen. Det fanns dock någon lärarutbildare (TM, c) som trodde att slöjdämnet 

skulle fortsätta se ut som det gör idag även om 10 år.  

 

Design var något som många av lärarutbildarna tog upp. Många ansåg att det skulle 

vara en intressant utveckling. Men kanske att designaspekten skulle bidra till en 

förflackning av hantverket. En lärarutbildare (TM, a) talade om att design är väldigt 

kopplat till teknikämnet och att om 10 år så skulle teknik och slöjd kanske bli ett 

ämne med design som utgångspunkt. Lärarutbildaren menade också att naturkunskap 

och teknik är viktiga ämnen i samhället och därför måste vi utveckla intresse för det 
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kunskapsområdet. Via slöjden menade lärarutbildaren att vi skulle kunna utveckla det 

intresset och att slöjden blir ett mer teknikämne, med risk för en viss förflackning av 

hantverket. En annan lärarutbildare (TM, c) menade att designaspekten kom som en 

naturlig del i slöjdverksamheten där man också fick en avnämare in i problematiken. 

Lärarutbildaren menade även att designprocessen är väldigt överensstämmande med 

slöjdprocessen, med funktionsanalys, användarvänlighet och teknikprestanda och 

nyskapande. Han menade att designen alltid har en avnämare, man har en som ska ta 

emot resultatet av en utveckling som designen ska leda till och att det är en 

utgångspunkt. 

 

En lärarutbildare (TX, c) trodde att det skulle arbetas mer med ämnesöverskridande 

arbete i skolan om 10 år. Genom ämnesöverskridande arbete kommer ämnena 

förmodligen ha försvunnit och slöjden kommer där ha en ganska central roll. 

Lärarutbildaren menade att det finns så många ingredienser i slöjden som gör att 

slöjden kommer få en viktig roll. 

 

Hur slöjden kommer att se ut om 10 år beror på de nyutexaminerade lärarna menade 

en av lärarutbildarna (TM, a).  

 

Hur slöjden kommer att se ut om 10 år beror mycket på er, som jag brukar säga till 

mina studenter: det är inte det ni gör under utbildningen. Det räcker inte att ni strävar 

efter att bli så bra som möjligt för att kunna jobba med slöjd så som slöjd ser ut idag. 

Därför att slöjden ska väl inte fortsätta att se ut som den gör idag utan ni som går ut 

måste ha idéer om hur ni vill utveckla slöjden och driva den framåt på något sätt.  

(TM, a) 

 

5.7 Vad står i läroplanen och kursplanen i slöjd som kan motivera ämnet? 

Till denna fråga har vi har tittat på Lpo94 och tagit ut några punkter ur stävansmålen och 

uppnående målen från Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 som vi tycker kan 

motivera ämnet. 
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5.7.1 Lpo94 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

• Utvecklar sitt eget sätt att lära. 

• Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

• Lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för 

att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och 

kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 59 

 

5.7.2 Mål att uppnå i grundskolan 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola: 

• Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. 

• Har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del 

av samhällets kulturutbud. 

• Kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer 

som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. 

• Har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska 

kulturarv. 60 

 

5.7.3 Kursplanens strävansmål i sex områden 

I skolverkets kvalitetsgranskning av slöjdämnet delar de in kursplanens strävansmål för 

slöjdämnet 2000 i sex områden61. De är: 

 

1. Personliga kvalitéer och egenskaper. 

Slöjden skall bygga upp elevernas självkänsla och lust. Den skall utveckla kreativ- och 

konstruktiv förmåga samt att eleverna skall kunna reflektera, bedöma och ta ställning till 

sitt handlande. Eleven skall också befästa och överföra kunskaper och tillägna sig nya 

kunskaper i sitt skapande. 

 

 

                                                 
59 Lärarförbundet. (2001). s.14-15 
60 Ibid s.15-16 
61 Hasselskog & Johansson. (2005). s.17-18 
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2. Elevinflytande och eget ansvar 

Eleverna skall i slöjden utgå ifrån sina egna erfarenheter och intressen och kunna ta eget 

ansvar för sitt lärande. 

 

3. Handlingsberedskap 

Genom slöjden skall eleven bygga upp handlingsberedskap för det dagliga livets behov. 

Eleverna skall kunna befästa och överföra kunskaper och tillägna sig nya kunskaper. 

Eleven skall också genom slöjdprocessen kunna planera och genomföra utifrån gällande 

förutsättningar. 

 

4. Ämneskunskapsmål 

Eleven skall tillägna sig kunskaper om metoder, verktyg, redskap, material och 

arbetsmiljö samt bli medveten om kulturarv och slöjdtraditioner i historiskt- och kulturellt 

perspektiv. Eleven skall kunna planera och bedöma slöjdprocessen 

 

5. Perspektiv och aspekter 

Eleven skall bli medveten om jämställdhets-, ekonomiskt-, miljö-, och kulturellt 

perspektiv, samt estetiska, etiska aspekter. 

 

6. Arbetssätt och metoder 

Slöjdprocessen är central, eleven planerar och bedömer arbetsprocesser och produkter. 

Eleven skapar utifrån egna erfarenheter, intressen i slöjdens material och kan självständigt 

och konstruktivt lösa problem. 

 

6 Diskussion 

Här följer en analys och diskussion där vi försöker närma oss ett svar på våra frågeställningar 

med hjälp av litteraturgenomgången och intervjuerna vi gjort med slöjdlärarutbildarna. Vi 

kommer även att ha med våra egna tankar och åsikter i denna del av uppsatsen, just för att 

mycket av arbetet utgår ifrån oss själva och för att vi vill klargöra dessa frågor för att kunna 

använda de tankar och funderingar som förhoppningsvis väcks genom denna uppsats när vi 

kommer ut i arbetslivet.  
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6.1 Varför är slöjd viktigt?  

 

6.1.1 Teori och praktik 

Teori och praktik är två kunskapsbegrepp som har varit och är väldigt omtalat. Som vi har 

skrivit tidigare i uppsatsen så har den teoretiska kunskapen varit mer värd än den praktiska 

och en lärarutbildare Skolan är en plats där man inte ska skilja på kunskapsformer (där ibland 

teori och praktik) utan sträva efter att kunskapsformerna samarbetar och bli till en helhet där 

eleverna sätts i fokus och där deras utveckling och läroprocess är det viktigaste.  

 

Slöjden knyter an de praktiska kunskaperna med de teoretiska kunskaperna. Det är i slöjden 

som eleverna på ett tydligt sätt kopplar ihop den teoretiska kunskapen med praktiken. 

Alexandersson skrev i Från Homeros till cyberspace; Har inte alla kunskapsområden inslag 

av både teoretiska som skapande dimensioner?62 Det tycker vi! I de teoretiska ämnena 

försöker man hela tiden koppla till något praktiskt så att eleverna förstår hur de ska knyta 

teorin till praktiken. För många elever kan det vara ganska svårt. Britt-Louise Theglander 

skrev i Slöjdforum att inte förrän i 20-års ålder kan barnen tänka abstrakt och föreställa sig 

symboler och föremål utan att se dem konkret. Det praktiska arbetet och slöjden är därför 

viktigt för att eleverna och barnen ska kunna konkretisera teorin, eftersom nästan all teori 

sedan ska praktiseras i verkligheten. I slöjden behöver man även teori och för att kunna 

genomföra och praktisera de moment som ska genomföras.  

 

Utan teori i slöjden skulle eleverna ha svårare att ha förståelse för verktyg och material och 

utan att arbeta praktiskt skulle inte eleverna kunna genomföra det som eleverna vill och ska 

göra i slöjden. Slöjden är ett sätt att få det praktiska arbetet knutet till de teoretiska 

kunskaperna en lärarutbildare (TM,a) sa: När man jobbar med matematiken i slöjden har du 

en helt annan grammatik i jämförelse när du läser matematik under en teorilektion. 

Lärarutbildaren såg det som ett sätt att slöjdämnet förstärker och fördjupar elevens kunskaper 

i matematik. Det känns som ett ganska tydligt exempel över vad som händer när teori och 

praktik förenas i slöjden.  

Vi har själva sett exempel under praktiken där eleverna har haft svårt att förena den teori som 

de tillexemplen har lärt sig i matematiken med praktiken i slöjden. Vi tar ett exempel. 

Textilslöjdsläraren ber en elev att mäta upp 60 cm, eleven tittar på läraren och frågar; Hur 

mycket är 60 cm? Hur får jag fram det? Detta tycker vi är skrämmande men också ett bra 

                                                 
62Alexandersson. (2001). s.11 
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exempel på varför slöjden är viktig. De teoretiska kunskaperna avspeglar sig i elevens 

praktiska arbete, de som har förstått hur man kan överföra den teoretiska kunskapen får då 

praktisera den och de som inte har förstått det får träna på det under slöjdlektionerna.  

 

Lärarutbildarna menade att eleverna behövde en allsidig utveckling. Slöjden är en del av den 

allsidiga undervisningen och medför att eleverna får arbeta praktiskt. Genom slöjden får 

eleverna bästa tänkbara förutsättningar för att se förhållandet mellan de teoretiska 

kunskaperna som eleverna får genom de teoretiska skolämnena och de praktiska kunskaperna 

som eleverna får i de praktiska ämnena. Eleverna har genom kunskaper i slöjd möjlighet att se 

helhetsperspektiv på hur saker och ting förhåller sig. Till exempel hur måtten de lär sig i 

matematiken, med centimeter och decimeter används i praktiken genom att de får öva sig på 

att mäta.  

 

Teori och praktik måste förenas för att eleverna ska kunna se meningsfullhet i det dom lär sig 

och gör i skolan. Marner menar att teori och praktik är beroende av varandra och det anser 

också vi. Praktik föregås i regel av någon teori och tvärt om, teori föregås också i regel av 

någon praktik. Kanske kan slöjden få en större roll genom att en del skolor runt om i Sverige 

har börjat arbeta mer ämnesöverskridande. Tittar man på annonser där de söker lärare står de 

ofta att skolan arbetar ämnesöverskridande. Förhoppningsvis är det så att skolledarna och 

lärarna på skolorna har börjat förstå värdet av att förena praktiskt arbete med teori.  

 

6.1.2 Samarbete mellan tanke och handling 

Slöjd är också viktigt när det handlar om samarbetet mellan tanken och handlingen. Man kan 

koppla det till de teoretiska och praktiska kunskaperna eftersom hur eleven ska handla i 

praktiken kommer ofta ifrån teorin som finns i huvudet. Om eleven läser en beskrivning och 

tar in de teoretiska kunskaperna genom ögonen eller om den teoretiska kunskapen redan finns 

i elevens hjärna, ska tanken och handen samspela i en praktisk handling. När eleven till 

exempel skruvar samspelar elevens idéer och tankar genom att eleven skapar föreställningar 

om vad skruvning är och hur det fungerar. Lärarutbildarna talade om att slöjden och det 

praktiska arbetet medförde att eleverna skapar färdigheter genom att de får arbeta med hela 

kroppen. Eleverna förstår inte bara principerna för hur man ska göra utan de kan utföra 

handlingar och veta hur något ska utföras. (TM,c) Hur skulle någon människa som  Säljö 

skriver i Slöjdforum kunna laga elsystemet i en modern bil utan att ha avsevärda teoretiska 

kunskaper inom ämnet? Den som öppnar utan insikt har ingen möjlighet att lyckas. Handen 
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måste vägledas av och uttrycka kunskap. Säljö skriver vidare, det handen gör, gör den i 

samspel med idéer och föreställningar som är teoretiska.63  

 

6.1.3 Estetiska upplevelser och elevens tolkningsförmåga 

Slöjden utvecklar elevens upplevelse och tolkningsförmåga. Genom slöjden utvecklas elevens 

gestaltningsförmåga. Eleverna får en vidare uppfattning om form, färg och funktion. Eleverna 

får förståelse för hur saker och ting är uppbyggda. Detta är viktigt för att eleverna ska förstå 

värdet av saker och ting som finns runtomkring dem. De estetiska upplevelserna eleverna får 

genom slöjden gör att de får förståelse för att de flesta föremål som omger oss, har formgetts 

för att vi ska tycka att de är vackra och för att de ska fungera för sitt ändamål.  

 

Vad vi ser tror vi beror i hög grad på de erfarenheter vi har. Det kan man säga är en fråga om 

inlärning. De saker vi har runt omkring oss uttrycker oftast något, man kan säga att de har ett 

eget språk. Det kan vara både lätt och svårt att förstå de saker som finns runtomkring oss och 

det kan bero på olika saker. Vi känner igen någonting när vi har tidigare erfarenheter av det. 

Det är svårare att få en egen upplevelse genom en i förväg medveten förväntan. Någonting 

nytt kan också stimulera vår nyfikenhet. Vi utvecklas genom att få nya erfarenheter och 

intryck under hela vårt liv. Vår personliga utveckling och mognad avgör när det är svårt att 

uppfatta och tyda olika saker. Är vi otränade nöjer vi oss med det lättaste och har vi mer 

erfarenhet och övning får vi ökad förmåga att se och känna. Vi har alla våra egna upplevelser 

och kan ge uttryck för något vi själva sett, känt eller tänkt. 

 

Elevernas estetiska upplevelser och elevens tolkningsförmåga ökar i slöjden och göra att de 

får större förståelse för till exempel de kläder de bär. Vi lever i ett slit och släng samhälle och 

genom slöjden kan eleverna kanske få ökad medvetenhet om varifrån kläderna kommer och 

att det är en väldigt lång väg att vandra från en designers idé till att produkten hänger i affären 

och eleven kan köpa produkten. Detta tycker vi är viktigt för att eleverna kanske börjar tänka 

på att återvinna de saker som de har slitit ut och börjar tänka på miljön. I kursplanen står det 

också att slöjden skall ge kunskaper om miljö och säkerhetsfrågor samt att slöjden också ska 

skapa en medvetenhet om vikten av resurshushållning. 64  

 

                                                 
63 Säljö. (1995). s.6 
64 Skolverket. (2005-12-15). Kursplan Slöjd.  http://www3.skolverket.se/ki/sv/0203/sf/11/olindex.html 
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Säljö skriver att slöjden är ett utmärkt tillfälle att bearbeta några av de viktigaste problem 

samhället står inför tillexempel resurshållning, kunskap om material och 

bearbetningsmetoder. Slöjden kan tydliggöra dessa problem på ett konkret och åskådligt sätt 

genom den teoretiska förståelsen och estetiska upplevelsen i en situation där alla sinnen finns 

med och hjälper till.65 

 

6.1.4 Problemlösning - slöjdprocessen  

Problemlösning har kommit att bli en mycket viktig del i skolan och samhället. Eleverna ska 

arbeta problembaserat för att kunna lösa situationer i framtiden där de kommer att behöva 

arbeta problembaserat. Slöjden är ett av de ämnen i skolan där eleverna får arbeta med 

konkret problemlösning. En lärarutbildare (TX,c) tyckte: att det var mycket viktigt med 

konkret problemlösning just för att eleverna får känna att slöjden handlar om att arbeta med 

uppgifter som de känner angår dem och som de själva känner motivation till att lösa. 

Slöjdprocessen, där eleverna får arbeta från ide till färdig produkt är en mycket viktig del i 

slöjden. Där får eleverna verkligen träna sig på konkret problemlösning och de får blanda sina 

teoretiska kunskaper med den praktiska handlingen.  

 

Eleverna får genom slöjdprocessen vidga sitt tänkande och inte bara inrikta sig på att skapa 

och producera produkter. Genom slöjdprocessen blir eleverna tvungna att tänka några steg 

längre och de blir mer medvetna om sina arbeten och vad de har gjort under hela processens 

gång. Alla delar i slöjdprocessen är viktiga att få med idé, planering, genomförande och 

utvärderingen. I skolverkets broschyr Teoretisk, Praktiskt eller som i SLÖJDEN? står det att 

genom att arbeta med hela slöjdprocessen förenas teori och praktik. Tänk dig själv att försöka 

slöjda med händerna utan att använda hjärnan.66 

 

Vi tycker att slöjdprocessen även är viktigt för att eleverna ska kunna se nyttan och 

meningsfullhet med slöjden. Genom att de arbetar med de fyra stegen i 

slöjdprocessen har de möjlighet att på ett tydligt sätt se sin egen utveckling. Det 

problembaserade lärandet behåller också förhoppningsvis eleverna lusten att lära och 

utvecklas när de får utmaningar att arbeta med. Svein Stensassen och Olav Sletta 

                                                 
65 Säljö. (1995). s.7 
66 Skolverket. (2004). Teoretiskt praktiskt eller som i SLÖJDEN? s.4 
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skriver i boken Grupprocesser att det är viktigt att ge eleverna utmaningar för att ge 

eleverna ansvar och låta dem själva testa sina vingar.67  

 

Slöjdprocessen kräver också att läraren talar om för eleverna vad metoden handlar om 

så att läraren och eleverna strävar åt samma håll. Det kräver också att eleverna har 

mod att ge sig in i processen och genomföra alla steg. Nina Burton skriver i Det som 

muser viskat inget kommer genom stängda dörrar. Man måste våga sig på nya 

ingångar; vilja försöka, kunna förkasta och lära sig något nytt av det.68 Inom 

slöjdämnet finns det sällan bara ett sätt som är det rätta, läraren kan ha en helt annan 

lösning än vad eleven hade tänkt sig. Det är viktigt att låta eleverna själva prova sina 

kunskaper eftersom barnet konstruerar sin kunskap. Kanske blir inte resultatet lika bra 

som om det hade provat en annan lösning, men som alltid är vägen viktigare än målet 

i en elevs utveckling.  

 

6.1.5 Elevernas förmågor stärks 

Slöjd handlar också mycket om självtillit, att eleverna får känna att de kan skapa. När 

eleverna får skapa och känner att de kan skapa stärks elevernas självförtroende och det 

medverkar till att eleverna känner att de har förmågor som de sedan kan utveckla och använda 

utanför skolan. En lärarutbildare (TX, c) sa att: elevens slöjdalster bildar ett slags 

tankeavtryck, det speglar jaget och bekräftar den estetiska kunskapen. Det här tror vi är 

väldigt viktigt för många elever att få uttrycka sina känslor genom att skapa. De elever som 

kanske inte mår så bra och kanske skulle ha uttryckt sina känslor på negativa sätt kanske har 

möjlighet att uttrycka sig i slöjden på ett positivt sätt som även stärker deras självkänsla. Detta 

har vi erfarenheter av ifrån vår praktik och ser detta som en mycket positiv del i slöjden. Det 

kan vara svårt för vissa elever också att uttrycka sina känslor verbalt därför kan slöjden vara 

en hjälpande hand. En lärarutbildare hade samma teori att slöjden var viktig för de elever som 

inte hade det så lätt i skolan.  

Theglander skriver i Slöjdforum att pedagoger och det vuxna samhället sällan respekterar 

eleverna. Hon menar att vi inte alltid ger eleverna de förutsättningar som de behöver för att 

kunna nå de mål och resultat vi vill. Som vi skrivit tidigare tycker Theglander att konkretion 

är viktigt fram till 20 års ålder. När man är 20 år kan man se symboler och föremål utan att se 

dem konkret. De elever som kanske har det svårt i de teoretiska ämnena kanske har problem 

                                                 
67 Stenassen, Svein & Sletta, Olav. (1997) Grupprocesser. Oslo. s.102 
68 Burton, Nina. (2002). Det som muser viskat. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. s.52 
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att arbeta med det abstrakta teoretiska i skolan.69 Därför är slöjden ett bra ämne att fånga upp 

dessa elever och som vi skrivit tidigare stärka deras självförtroende. Att bygga upp elevens 

självförtroende, självkänsla och tillit kräver både tid och tålamod, att rasera dem tar ett 

ögonblick. 

 

6.1.6 Kreativitet 

Kreativitet är något som det talas mycket om i dagens skola och samhälle. Eleverna ska öva sin 

kreativa förmåga inför framtida situationer. Vygotskij menar att allt som skapas av den 

mänskliga handen har sitt ursprung i vår fantasi.70 I slöjden utvecklas elevernas fantasi och 

deras förmåga att arbeta kreativt. Varför är då kreativiteten så viktig? En lärarutbildare (TX,b) 

sa något som vi tyckte var mycket bra.  

 

Kreativitet handlar om att kunna se till lösningar på problem som ligger på så olika plan att 

det finns många olika möjligheter att göra ett fungerande föremål på. Har eleverna en gång 

upptäckt detta så tror jag att de tar med sig det som en viktig del för att lösa problem i vilket 

yrkesliv de än må vara, var de än hamnar. Då ser de att det inte gäller att leta efter den rätta 

lösningen utan att de har en öppenhet för att hitta flera olika lösningar.  

 

Eleverna behöver den här kunskapen för att kunna handla i speciella situationer. Kanske krävs 

det mycket mer av detta idag eftersom alla de krav som ställs på människan i dagens samhälle 

är så pass påtaglig. Människan måste kunna stå upp för de problem och situationer som finns 

runtomkring oss och måste lösas på bästa tänkbara sätt. Det handlar också om att göra bästa 

tänkbara handlingar och värdera det man gör och ska göra. Vi kan dra en parallell till vad som 

brukar stå i platsannonser i tidningarna.  Ofta står det att man skall vara kreativ, ha god 

initiativförmåga, vara självgående och flexibel. Det är ett konkret exempel på vad som 

förväntas av oss. Idagens samhälle är man ute efter något annat än den som har mest teoretisk 

kunskap, man efterfrågar en blandning av kreativa och teoretiska människor. Några delar av 

detta står med i läroplanens strävansmål (5.7.3), man brukar säga att skolan speglar samhället 

och vi kan säga på ett ganska hårt sätt att det är skolan som ska forma eleverna så att de 

kommer att passa in i samhället.  

 

I slöjden främjas kreativiteten genom att eleverna arbetar utifrån slöjdprocessens fyra steg. 

Eleverna är tvungna att ta ställning och bedöma sina handlingar, och även värdera sina 

                                                 
69 Theglander. (2004). s.24-25 
70 Kylemark & Winther. (1999). s.10 
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handlingar. Detta är bra för att som lärarutbildaren som vi citerade här ovan att eleverna ser 

lösningar på olika problem och att de finns många olika möjligheter att lösa problemen på. 

Det är viktigt att eleverna lär sig att det finns många olika lösningar på ett problem och att de 

tar med sig det inför framtiden. 

 

En annan aspekt på varför kreativitet är viktigt i slöjden tycker vi är att eleverna ska få känna 

glädjen i att arbeta praktiskt och förstå hur träbitar och tygstycken kan bli färdiga föremål, 

men även att eleverna får arbeta kreativt.  

 

6.2 Vad står i läroplanen och kursplanen i slöjd som kan motivera ämnet? 

Mål att sträva emot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att utveckla 

elevers kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. 

Dessa mål utgör det främsta underlaget för planering av undervisningen och sätter inte någon 

gräns för elevens kunskapsutveckling.71 Det som innefattar dessa sex områden som läraren 

skall sträva efter i sin undervisning är väldigt stora och vi tycker att de inte är lika 

tolkningsbara som läroplanen däremot är. De strävansmål som vi har tagit med i resultatdelen 

tycker vi är mycket bra och de stämmer överens med det vi har tagit upp i frågan om varför 

slöjden är viktig. I läroplansmålen som skolan skall sträva efter framkommer det att vi ska 

utveckla elevernas nyfikenhet och lust att lära vilket vi tycker att det gör i slöjden. Genom att 

komma i kontakt med olika material som inbjuder eleverna till att använda sin fantasi och 

kreativitet för att skapa. Nyfikenheten och lusten är kanske inte lika stor inom alla elever, men 

vi tror ändå att de flesta elever någon gång under sin skolgång kan känna nyfikenheten och 

lusten lite extra just i slöjden. Genom slöjden utvecklar eleverna också sina egna sätt att lära. 

Slöjden erbjuder även eleverna att många olika vägar för att gå igenom den process som 

eleverna genomgår i skapandet. Eleverna lär sig även att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra genom att de får arbeta med olika uppgifter som kräver olika 

arbetsmetoder. I slöjden upplever ofta eleverna och även läraren att det är ont om tid och 

eleverna får ofta sitta och vänta på sin tur och för att få hjälp. Därför kan det vara bra om 

eleverna kan lära och visa varandra när de har möjlighet att göra det. Då får de också träna sig 

på att lära ut, förklara, argumentera, diskutera och använda sina kunskaper, vilket också har 

att göra med den sista punkten i strävansmålen från läroplanen som vi har tagit upp. En 

lärarutbildare (TM, a) gav kursplanen kritik på en punkt och det var att han tyckte att det stod 

för lite om hur just eleverna skulle träna sig i sin kommunikativa förmåga. Han tyckte att man 

                                                 
71 Skolverket 2000 s.5 
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skulle kunna beskriva och fördjupa hur den kommunikativa förmågan skulle utvecklas. Till 

exempel genom att skriva in redovisningsformer som är en viktig del för att utveckla den 

kommunikativa förmågan. Vi tycker att det vore bra, men vi tycker även att läraren/lärarna 

borde besitta kunskaper om detta och om inte läraren/lärarna gör det så borde de försöka 

undersöka detta i sin undervisning och försöka hitta olika vägar och lösningar för att utveckla 

elevernas kommunikativa förmåga. Vygotskij betonar språkliga aktiviteter och att språket är 

ett instrument för tänkandet och utan det kan ingen intellektuell utveckling ske. Läraren har 

många uppgifter i undervisningen och borde se till att bjuda in och förklara för eleverna hur 

sådana metoder ska ske för att utveckla elevernas förmågor på bästa tänkbara sätt.  

 

Tittar vi också på de strävansmål som ska uppnås i grundskolan tycker vi att de är väldigt bra 

och går att använda för att motivera slöjdämnet. Just för att teori och praktik förenas på ett 

konkret sätt i slöjden och där får de praktisera de teoretiska kunskaperna i en ”slags” vardag. 

Eleverna får bland annat praktisera de matematiska kunskaperna i slöjden och få förståelse för 

hur de ska använda dessa kunskaper i praktiken och vardagen. Vilket står som ett av skolans 

mål i läroplanen.  

 

Genom slöjden får eleverna arbeta kreativt och ta del av estetiska upplevelser vilket medför 

att de får en ökad förståelse för de föremål och ting som finns runtomkring dem. Genom att 

elevernas förståelse för det estetiska vidgas lär sig eleverna även att kritiskt kunna granska det 

kulturutbud som finns i samhället.  

 

En annan punkt som vi har tagit med från läroplanens uppnående mål är att eleverna ska 

kunna använda sina kunskaper i så många uttrycksformer som möjligt. Alla elever är olika 

och kan inte uttrycka sig på samma sätt. Därför behövs det olika uttrycksformer så som 

slöjden där alla elever får uttrycka sig, samt att eleverna får en bredd i sina 

uttrycksmöjligheter, för att kunna variera sig i de många olika situationer som eleverna 

kommer att möta i sitt liv.  

 

Slöjd eller praktiskt handlande har funnits med i vårt samhälle sedan människan kom till 

jorden. Betydelsen av att slöjda har varierat under århundradena och tidigare var det 

livsnödvändigt att kunna arbeta praktiskt för att sy kläder och för att kunna snickra föremål 

som var nödvändiga för hemmet och för att ha möjlighet att leva. Vikten av att kunna arbeta 

praktiskt och skapa saker har förändrats genom tiderna och nu är vi inte lika beroende av att 
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kunna skapa våra egna saker utan de kan vi köpa till ett billigt pris i en affär, men någon 

måste ha skapat dessa varor. Slöjdämnet har förändrats och det är viktigt även inom slöjden 

att förstå och veta hur utvecklingen har skett för att få ännu större förståelse för de föremål 

som vi använder och som omger oss. Det är också en av de uppnåendemål som står i 

läroplanen. Vi kan tycka att denna del är lite svår att motivera för eleverna men den är ändå 

viktig eftersom slöjden har en så gedigen historia bakom sig. Maskiner och material har 

utvecklats och även slöjden måste hänga med. Vi kan ta ett exempel med hyvling. Eleverna 

kan undra varför de ska stå och handhyvla när det finns en modern elektrisk hyvel i salen?  

 

6.2.1 Läraren och läroplanen  

De strävansmål som finns i slöjden tycker vi är väldigt enkla att använda och motivera för 

eleverna. Slöjdlärarutbildarna talar om att det är viktigt att kunna tolka läroplanen och 

kursplanerna och veta vad man själv tycker om texterna. Läroplanen är tolkningsbar men 

strävansmålen och uppnående målen är inte särskilt tolkbara, de är ganska tydliga tycker vi. 

En lärarutbildare (TM, b) sa att det är riksdagen som har beslutat de nationella 

styrdokumenten utefter hur vi bedriver undervisningen och hur svenska samhället har beställt 

undervisningen. Samma lärarutbildare menade att det är lättare om vi lärare använder och 

följer texterna i läroplanen än att vi ska skriva om texterna efter hur det ser ut i skolan. Det 

tycker vi är rätt vi lärare måste ha något att sträva efter. Det ser säkert väldigt olika ut runtom 

på alla skolor, men just de strävansmål som finns för slöjdämnet uppnås förhoppningsvis på 

de flesta skolor men på olika sätt. När vi ställde frågan om varför man måste argumentera för 

slöjden så sa en lärarutbildare (TM, a) att: det kan bero på att vi har så många outbildade 

slöjdlärare runt om i landet. Detta tror vi också har en inverkan på att det ser olika ut runt om 

i slöjdsalarna. Läraren måste ha kunskap i hur man tolkar läroplanen för att arbeta på ett 

professionellt sätt. Vi anser att det står mycket och viktiga saker i läroplans- och 

kursplanetexterna som motiverar slöjdämnet och det handlar mycket om hur vi som lärare 

lyfter fram det till eleverna, kollegor och föräldrar. Detta för oss direkt in på nästa fråga, hur 

slöjdläraren kan tydliggöra ämnet. 
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6.3 Hur kan slöjdläraren tydliggöra slöjdämnet och motivera ämnet för 

elever, kollegor och föräldrar? 

Vi skrev i inledningen att enligt den nationella utvärderingen av slöjden hade både föräldrar 

och elever svårt att se nyttan av slöjdämnet och det är därifrån vår frågeställning kommer. 

Lärarutbildarna talade om att det fanns en viss okunskap bland kollegorna om varför slöjden 

var viktig och att det talades alldeles för lite om slöjdens nytta i det offentliga rummet.  

 

6.3.1 Dialog  

Att ha en god dialog ser vi som en av de viktigaste sakerna för att tydliggöra ämnet för elever, 

kollegor och föräldrar. Det var också det som nästan alla lärarutbildare talade om när de 

svarade på frågan. Genom dialogen tydliggörs slöjdämnet för eleven och förhoppningsvis kan 

eleven på ett tydligare sätt se nyttan med slöjden och se de kunskaper som eleverna tar till sig 

genom slöjdandet. Vygotskij hävdade att de funktioner som eleverna lär sig i skolan har sitt 

upphov i social aktivitet och uppstår på två olika plan. Först uppkommer det i samverkan med 

varandra och sedan kan det ”flytta in” och bildas på ett inre plan.72  

Vi anser att det är lärarens uppgift att försöka skapa ett intersubjektiv rum där alla elever 

känner att de vågar säga och göra det de känner. Säljö, Eva Riesbeck och Jan Wyndham 

skriver i Dystes bok att samtalet ansikte mot ansikte är i sin vardaglighet människans främsta 

resurs för att bevara, anpassa och utveckla kunskaper och färdigheter. De skriver också att 

samtalet tillåter människor att dela erfarenheter med varandra,73 vilket vi tycker är viktigt. När 

vi har diskuterat våra tidigare praktikperioder har vi kommit fram till att det finns tre sätt som 

kunskap kan överföras från en individ till en annan. Den första är imitation där eleven härmar 

antingen läraren eller en elev. Det vill säga att eleven ser någon som gör något och lär sig av 

att iaktta istället för att fråga slöjdläraren hur man ska göra. Det andra är genom instruktion. 

Vi menar att det är när läraren visar ett moment för eleven som sedan eleven ska utföra. Till 

sist överförs kunskap när eleverna i grupp försöker att lösa ett moment eller en uppgift.  Alla 

dessa sätt där kunskap överförs kräver en dialog, arbetet i slöjdsalen skulle vara mycket 

torftigt om inte dialogen fanns. En lärarutbildare (TX, a) sa att man verbaliserar det man gör i 

slöjden alldeles för lite och då är det svårt för eleverna att prata om det som de har gjort. 

Som vi skrev tidigare genom att läraren ser till att det finns en god dialog i klassrummet ser 

eleverna tydligare vad de har lärt sig och de förstår då också nyttan med slöjden. Genom att 

verbalisera det som görs i slöjdsalen blir eleverna förhoppningsvis medvetna om att det dom 

                                                 
72 Dyste. (2001). s.78 
73 Ibid. s.219 
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gör i slöjdsalen också hänger ihop med andra ämnen och att slöjden inte bara är ett roligt och 

lustfyllt ämne utan eleverna får också känna att; - Okej det här är också en del av kemin 

tillexempel. En lärarutbildare (TX, a) sa att jag tycker att föräldrarna kan fråga eleverna om 

hur de har gjort de arbeten som de kommer hem med från slöjden. Då hjälper föräldrarna 

både barnet och slöjdläraren med det fjärde steget i slöjdprocessen, att både följa upp och få 

förklara hur barnet har gått tillväga.  Om eleverna också kan sätta ord på vad de gör tror vi 

att föräldrarna också kan se att eleverna ”faktiskt” lär sig något i slöjden som de 

förhoppningsvis kan ha nytta av i framtiden.  

 

6.3.2 Utvärdering  

För att medvetandegöra slöjdämnet för eleverna krävs det också att läraren och som vi skrev 

här ovan att föräldrarna följer upp elevernas arbeten och låter barnen sätta ord på vad de lärt 

sig. På de skolor där vi har varit på praktik har eleverna ofta fått skriva några rader i en 

loggbok i slutet av lektionen. Genom loggboksanteckning får eleverna möjlighet till 

självreflektion av det arbete som de har genomfört. Vi båda fick upplevelsen att det som 

skrevs i böckerna ofta inte var särskilt seriöst. En god planering och strukturering från 

lärarens sida tror vi här är av betydelse. Molander skriver om kunskap och reflektion som 

konversation i boken Kunskap i handling. 

 

I reflektionen skall vad man gör och gjort få träda fram, utan att tvingas fram. För att en 

sådan process skall utvecklas måste man upptäcka och konfronteras med vad man har gjort 

och vem man är. [... Man kommer att se sig själv speglad och reflekterad genom andra och 

genom vad man gör …], [… Endast om konversationen blir en process där personen eller 

personerna växlar mellan inlevelse och distans kan den bli en genuin reflektionsprocess. I 

all reflektion ingår dessutom en växling mellan del och helhet …].74 

 

Många elever vi mött ute på praktik har haft bråttom med att producera för att kunna ta hem 

föremålet och visa upp. Tillåter läraren eleverna att ta hem föremålet utan en utvärdering 

tycker vi att hela elevens arbete faller. Den färdiga slöjdprodukten är ofta mycket viktig för 

eleven. Men det är inte bara en pryl utan också resultatet av eget engagemang, tidigare 

erfarenheter och nya kunskaper. Kunskap är en relation mellan människan och hennes värld.75 

Utifrån en idé, planera, prova, erfara, lösa och värdera utvecklar eleven ett eget sätt att lära 

som också är till nytta även utanför slöjdsalen.  

                                                 
74 Molander. (2000). s.148 
75 Uljens. (1997). s.115 
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6.3.3 Diskussionsledare, bollplank, feedback 

I slöjdundervisningen ska läraren fungera som diskussionsledare, bollplank och ge 

eleverna feedback. Steinberg skriver i Aktiva värderingar för2000-talet om 

diskussionsledarens roll och vad rollen innebär. Ledaren ska bland annat uppmuntra 

eleverna att fatta beslut som är medvetna. Ledaren ska även hjälpa eleverna att 

undersöka olika alternativ som finns tillgängliga samt hjälpa eleverna att väga 

konsekvenserna, fördelar och nackdelar av idéer, intressen, attityder och beteenden. 

Ledaren skall också uppmuntra eleverna att tänka på vad de är stolta och nöjda över 

och ge dem tillfälle att bekräfta egna val samt låta eleverna få understryka mönster 

eller upprepade handlingar hos sig själva.76  

 

Genom en konsekvent tillämpning av respons påverkar vi ett aktivt värderande. Steinberg 

menar också att en värderingsrespons är att ge barnen något att fundera på vad det gäller 

dennes sätt att vara, dennes attityder, intressen och värderingar. En värderingsrespons innebär 

inte bara att eleven måste få ett färdigt svar på sin fråga, eller att läraren måste hitta en lösning 

på ett problem, utan den stimulerar till eftertanke och självkännedom. Målet är att främja en 

utvecklingsprocess som vi kan kalla för värderingsresponsen.77 

 

Det spelar ingen roll hur stor ämneskunskap man har om man inte kan förmedla den vidare till 

eleverna. Kommunikationen mellan lärare och elev är mycket viktig. Vi tycker att det är 

viktigt att uppmuntra eleverna att fatta egna beslut och låta eleverna undersöka de alternativ 

som finns. Det finns så många sätt att lösa uppgifter på i slöjdsalen och kanske har inte alltid 

läraren det rätta svaret. Det är viktigt att låta eleverna få prova sina egna kunskaper. Stenassen 

& Sletta skriver i boken Grupprocesser att det är viktigt att ge eleverna utmaningar för att ge 

eleverna ansvar och låta dom själva testa sina egna vingar. De skriver även om den frihet 

eleverna har i slöjdämnet och genom friheten får de upptäcka meningen med arbetet. Även 

om de har styrda uppgifter blir resultatet olika beroende på den kunskap som eleverna 

innehar.78  

 

 

 

 

                                                 
76 Steinberg, John. M. (1994). Aktiva värderingar för 2000-talet. Solna: Ekelundsförlag. s.34 
77 Ibid s.39 
78 Stenassen & Sletta. (1997). s.102 
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6.3.4 Tydliggöra syften och mål 

För att eleverna ska få en tydlig bild av vad slöjdämnet innebär och vad det är som eleverna 

ska lära sig i skolan kan det vara bra att sätta upp målformuleringarna för slöjdämnet i 

slöjdsalen. Här handlar det om att det är läraren som har ansvaret för att visa eleverna vad 

slöjden enligt riksdagsbeslut innebär. På högstadiet får eleverna betyg i slöjd och då är det 

viktigt att eleverna vet vilka mål som ska uppfyllas för att få tillexempel ett VG eller MVG. I 

Nationella utvärderingen av slöjdämnet framkommer det att 89% av slöjdlärarna uppger att 

det stämmer ganska bra att de talar om för eleverna vad som är bestämt i slöjdens nationella 

kursplan att de ska lära sig. Eleverna uppger också att de till stora delar är insatta i såväl 

målen som vad som krävs för olika betyg i ämnet.79 Men även fast slöjdlärarna och eleverna 

anser enligt Nationella utvärderingen i slöjd 2003 att de är insatta i slöjdens mål så måste 

slöjdämnet tydliggöras ännu mer för att eleverna skall se nyttan i slöjden. Vi tycker som vi 

skrev tidigare (6.2) att det finns många bra delar i både läroplanen och kursplanen i slöjd som 

motiverar ämnet och som kan användas för att eleverna skall se nyttan och meningen med 

slöjden. 

 

6.3.5 Dialog med kollegor 

För att tydliggöra ämnet för kollegor tror vi att man måste våga föra en diskussion även med 

dem. Slöjdläraren måste även få ta plats i skolan och visa och tala om vilken viktigt roll 

slöjden har i skolan. Vi skrev tidigare om ämnesöverskridande arbete och att det har kommit 

att bli allt vanligare på skolor runt om i Sverige. Här tycker vi att ett gott samarbete med de 

andra lärarna på skolan skulle komma att föra in slöjden så att den skulle få en ganska central 

roll i skolan.  

 

7 Slutord 

Slöjdämnet är ett mycket viktigt ämne. Det tycker vi att det framkommer i den här uppsatsen. 

Slöjden innehåller många viktiga bitar som behövs för att utveckla alla förmågor hos 

eleverna. Det handlar om att slöjdläraren måste våga tala om ämnet och lyfta fram ämnets 

styrkor. I slöjdundervisningen har diskussionen och det verbala en central roll. Läraren måste 

skapa en trygg miljö där eleverna vågar tala och sätta ord på det som har gjort och lärt sig. 

Detta tror vi kan göra att eleverna kan berätta för sina föräldrar hur de utvecklats inom ämnet 

och både eleven och föräldrarna kan se meningsfullheten med slöjdämnet.  

                                                 
79 Hasselskog & Johansson. (2005). s.70 
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Läroplanen och kursplanen innehåller många viktiga och bra delar som kan motivera ämnet. 

Det är viktigt att eleverna också tar del av de mål och syften som slöjdämnet innehåller. 

Läraren kanske måste formulera om viktiga delar som eleverna tar del av för att göra det 

lättare för eleverna att förstå vad det ska lära sig och varför.  

Slöjden är ett fritt och lustfyllt ämne. Vi tycker att det ska fortsätta att vara det men under 

organiserade former. Att slöjden är lustfyllt och fritt tycker vi är en styrka och den vill vi 

behålla. Vi vet att ett ämne som är så roligt även kan utveckla och lära eleverna för ett 

meningsfullt och livslångt lärande. 
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Bilaga 1. 

 

Frågeställningar till intervjuerna med slöjdlärarutbildare  

 

Umeå Universitet  2005-11-15 

Hans Svensson & Anna Danielsson 

 

Hej! 

För några dagar sedan kontaktade vi dig för att höra om Du hade möjligheter att svara på 

några frågor kring varför slöjden är viktig. Här nedan finns de frågor som vi vill att du tänker 

igenom tills vi ska genomföra telefonintervjun. 

  

• Om du var slöjdlärare på ett föräldramöte, hur skulle du argumentera för slöjden? 

• Varför är slöjd viktigt?  

• Hur tycker du att slöjdläraren kan tydliggöra ämnet för eleverna? 

• Vad ligger bakom att vi hela tiden måste försvara slöjdämnet? 

• Tycker du att det som står i läroplanen och kursplanen är relevant för hur slöjdämnet 

ser ut idag? 

• Hur tror du slöjdämnet kommer att se ut om 10 år? 

 

Med vänliga hälsningar  

Hans Svensson & Anna Danielsson 

 
hasse.sven@home.se 
annadanielsson@hotmail.com 
 
 
Tel. Hem: 090-19 21 38 
 
Mobil. Hans: 070-328 7777 
Mobil. Anna: 070-616 6669 

 

 

 

 

 


