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Sammanfattning 

 
Syftet med studien har varit att undersöka i vilken omfattning och hur lärarna i slöjd 
samverkar inom skolan samt vad de tycker är viktigt att förmedla inom ämnet slöjd. Jag har 
gjort en historisk tillbakablick för att kunna följa tankar och utveckling kring slöjd genom 
tiden, tittat på vad styrdokumenterna säger om samarbete mellan ämnena, tagit del av ett 
antal författares syn på samverkan samt gjort en enkätundersökning inom grundskolans 
tidigare och senare år. Av svaren från enkätfrågorna kan man ta del av samverkans 
omfattning och i vilken form det sker inom skolan samt vad man tycker är viktigt att 
förmedla inom ämnet slöjd. Jag valde att använda mig av enkätfrågor för att kunna nå så 
många skolor som möjligt. I undersökningen deltog tjugo lärare, tio svarade från 
grundskolans tidigare år samt lika många svarade från grundskolans senare år. Angående 
omfattningen av samverkan med andra ämnen låg spridningen mellan hälften till något under 
hälften beroende vilken arbetsform det var fråga om. Det man föredrog var tema- och 
ämnesövergripande arbete. av svaren kan man se att hälften arbetade efter denna form. När 
det gäller projektarbete ligger svaren något under hälften.Vad beträffande samarbete mellan 
slöjdarterna svarade något över hälften att man arbetade tillsammans i någon form. Det som 
vägde tyngst att förmedla inom ämnet slöjd blev att barnen fångas av sin egen drivkraft. 
Kunskapsområden nämndes i en av enkätsvaren som en arbetsform för att nå målen.  Skolan 
har vidgat och utökat tanken i samarbetet mellan ämnena via gemensam syn av kursplanen 
och dess mål.  
 
Sökord: samverkan, integrering, SIA – skolans inre arbete. 
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Inledning 

 

Under min tid inom skolverksamheten som fritidspedagog har jag märkt att det är svårt att 

bryta skolans invanda mönster. När man inom skolan ingår i ett rådande normsystem är 

”tankeramen” satt efter förutsättningar för verksamheten. Om någon vill vidga ramen 

upplever jag ganska ofta att en försvarsattityd intas, vilket i sig kan vara sunt. När personer 

som ingår i ett normsystemet inte kan se egen vinning eller förstå vinsten av en 

förändringprocess, kommer förändring att ta tid. När jag nu nästan är klar lärare inom trä- och 

metallslöjd så har tankar och funderingar fått näring och blommat ut till en fundering som jag 

skulle vilja veta mer om. Hur skall man förstå slöjdens funktion idag med hänsyn till att den 

en gång skapades för att kunna möta efterfrågan ur ett tidigare sätt att tänka?  

 

Jag arbetar som fritidspedagog och har samtidigt gått SÄL-utbildning (särskild 

behörighetsgivande lärarutbildning) inom slöjd, det är kanske det som gör att jag upplever att 

slöjden är marginaliserad i skolans värld. Jag ser slöjden som en traditionsbärare av vad andra 

har utvecklat. Jag tänker t ex på  Otto Salomon som tog initiativet och lade grunden för 

träslöjden på kursgården Nääs. Hit anslöt sig män som ville utveckla handens arbete via 

slöjden. Modellserien inom övningsämnet föddes och senare kom även metallslöjdens tanke 

med i bilden. Som jag ser det så har modellpedagogiken funnits med en längre tid för att 

senare vidgas med självförverkligande, individualisering, jämställdhet, kreativitet och till att 

processtanken genomsyrar dagens verksamhet. Samarbetet med andra ämnen kan ske via 

olika former av temaarbeten. Handens arbete liksom andra övningsämnen verkar ständigt bli 

ifrågasatt både i skolans värld samt utanför. Kanske beroende på att förespråkaren var i en 

modellverksamhet där förståelse inför dagens efterfrågade kunskap inte passar in.  

 

En annan faktor kan också vara att ett enat samtida förhållningssätt inom verksamheten inte 

lyckas nå ut i debatten. Ur ett historiskt perspektiv är det lätt att förstå slöjdens framväxt. Det 

fanns ett starkt engagemang för handens utbildning i slutet på 1800- talet, det gällde ju att 

förvalta husslöjdens tradition och förädla våra råvaror och för det krävs kunskap. Under 

bondesamhällets tid gick det att förankra slöjdens tanke till vardagen, det man gjorde fanns i 

barnens närmiljö och omgivningen speglade detta. Industrialismens starka vinning och 

utveckling inom landet gjorde att slöjden utvecklades. Tänker på slöjdens maskinpark som 
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kunde vara en igenkänningsfaktor för barnen samt en spegling i föräldrars eventuella 

verkstadsarbeten. Kanske också slöjden har varit med i samhällsutvecklingen.  

 

Men frågan kvarstår fortfarande,  hur förstå slöjden i dag? För mig är det en viktig fråga, jag 

som pedagog vill kunna vara engagerad och samhällsförankrad i min yrkesutövning. I bland 

har det känts som det sista skråväsendet, det verkar vara ett heligt område att ifrågasätta, 

rädslan är nog att ett gediget kunskapsarv kan urvattnas. Inom skolans verksamhet bedrivs 

även skolbarnsomsorg och jag kan märka att traditionens begränsande snävhet fortfarande kan 

hindra barns lust till lärande. Fina slöjdsalar kan ståtligt skådas från utsidan efter skoldagens 

slut.  

 

Än i dag inom barnens kunskapsvärld (skolan) är fokus inriktad på lärarens arbetssituation 

och att barnet är en elev under del av dag för att senare åter bli ett barn. För mig innebär det 

att barnens utveckling i sin helhet under dagens verksamhet får stå tillbaka. Jag förstår att det 

kan bli extra arbete för slöjdläraren om verksamhet bedrivs av två pedagoger men jag ser det 

som en ledningsfunktion att få det att fungera. Som det är på en del ställen i dag speglar det 

vilken syn skolans ledning har på inhämtandet av kunskap inom handens arbete när man 

begränsar barnen. Gör en klar och tydlig struktur över ansvarsfrågan, vilket leder till ökad 

kunskap för barnen inom skolans verksamhet.  

 

Slöjden kan bidra till att öppna upp skolans värld, det gäller att slöjden gör sig ”behövd” 

annars går den mesta energin åt att försvara ämnets fortlevnad. För mig är själva 

slöjdprocessen en viktig tanke som speglar nutid, men det räcker inte att utöva en god idé i en 

sluten värld! Ser att allt större vikt läggs på treämnesskola, svenska, matematik och engelska, 

samt att signaler kommer om att mer timmar ska läggas på historia och religion. Faran är att 

något ämne kan få minskat antal timmar.  Utmaningen som jag ser det för slöjden är hur kan 

ämnet ingå i ett mer omfattande samarbetet inom skolans verksamhet och i viken form skall 

det ta sig? 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning och hur lärarna i slöjd samverkar 

inom skolan samt vad de tycker är viktigt att förmedla i ämnet slöjd. 

Frågeställningar  

 I vilken omfattning och på vilket sätt kan samverkan ske mellan slöjd och andra 
ämnen? 

 
 I vilken omfattning sker samarbete mellan slöjdarterna? 

 
 Hur vill  slöjdlärarna värna om inom sitt eget ämne? 

 
 

Bakgrund 

För att kunna tänka framåt så ska jag försöka ge en tillbakablick om vad som lett till att 

slöjden befinner sig där den är. Man kan läsa ur Pedagogiska skrifter nr. 1701 och nr. 1782, ett 

urval ur Otto Salomons (född 1849 – död 1907) skrifter, att det var av nationalekonomiska 

skäl som man började diskutera handens arbetsfortlevnad, man såg vidden av all förlorad 

kunskap beträffande hus- och hemslöjd. Av tradition hade en hantverksskicklighet utvecklats i 

landet och övriga norden.  

 

Under den mer ljusa årstiden var det uteverksamheten som tog merpart av tiden, när mörkrets 

längre sträckning började råda under morgnar och kvällar fanns tid för husslöjd, vilket också kunde 

leda till att förstärka hemmets kassa. Det innebar att man tillverkade eller förnyade till gården eller 

hemmet, det kunde även röra sig om saker för avsalu. För att få ett grepp om hur det låg till i landet 

gjorde man år 1872 en förfrågan i landets 24 län hur det var ställt med husslöjdens fortsatta 

efterlevnad. Det visade sig att i hela 19 län märkte man av en tillbakagång.  

 

Samtidigt vid denna  tid fanns det idéer om att låta husslöjdens gedigna tradition integreras i 

skolan vilket också hade bedrivits av slöjdskolan. När det gäller slöjdskolans verksamhet så 

var den förankrad i den ekonomiska tanken och nu började en ny dimension ta form 

beträffande slöjdens roll. Pedagogerna såg att det fanns ett skolningsvärde i handens arbete 

samt ett uppfostrings syfte tog vinning. ”Slöjdundervisningens ändamål är dels att bibringa 

allmän handfärdighet och dels, såsom huvudsak, att hos lärjungen upptäcka håg  för och  
                                                             
1 Salomon, O. (1941). Tankar om slöjduppfostran och lärarebildning. Pedagogiska skrifter I, nr. 170 
2 Salomon, O. (1942). Tankar om slöjduppfostran och lärarebildning. Pedagogiska skrifter II, nr. 178 
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kärlek till arbete samt att inplanta hos honom vikten, behaget och fördelarne av ordning och 

noggrannhet, ävensom nödvändigheten  av uppmärksamhet, flit och ihärdighet” 3. Man var 

noga med att det i folkskolans tanke med allmän färdighet, slöjd, inte skulle förväxlas med 

yrke. Det handlade inte om yrkesutbildning utan man ville visa att det ej bara var lämpad för 

den eventuelle hantverkaren utan att handens arbete skulle in i dåtidens tre kärnämnen som 

var teologi, historia och naturvetenskap.  

 

Kunskapen i handen var viktig för alla samhällsklasser. Tunga framstående pedagoger såsom 

Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel och Cygnaeus hade redan tidigare förespråkat vikten 

av  handens arbete. Det sågs även som ett viktigt och nödvändigt uppfostringsmedel. Man 

ville visa att det inte bara är huvudets sysselsättning som räknas. Ett förakt mot kroppsarbete 

fanns och man kunde visa handens jämbördighet. Nu kunde skoldistrikten ansöka om medel, 

understöd, för slöjdundervisning. År 1877 i september kom en kungörelse om att medel kunde 

ansökas bland skoldistrikten i landet. Om skolinspektören fann att slöjdundervisningen fyllde 

den skrivna plan som fanns fick skolan ett stöd på 75 kronor per år (omräknat till dagens 

värde ca 3375 kronor). Kraven var en ändamålsenlig undervisning där undervisning skulle 

drivas fyra timmar, gosseslöjd, per vecka samt att det inte fick inskränka på skolans övriga 

ämnen. Medlen var riktade mot folkskolans högre avdelning och fortsättningsskolan. Det 

kunde även bedrivas undervisning uti församlingar. Ganska snart märkte man att slöjdtankens 

goda intention mötte på hinder. För att förmedla slöjdens kunskap anställde man goda 

hantverkare och gesäller. 

 

Problemet blev att gedigen kunskap inte är liktydigt med lyckad förmedling av kunskap, man 

hade glömt den uppfostrande pedagogiken. Nu behövde detta lösas och fokus lades på 

folkskolläraren. De menade att de hade gjort ett medvetet val att arbeta med de teoretiska 

ämnena och att det skulle innebära merarbete och vart skulle tiden tas ifrån samt att de inte 

hade rätt kunskap. Det fördes röster om att ”Ingen lärare, som hyste någon den ringaste 

aktning för sig själv och sitt höga kall, skulle vilja nedlåta sig till att handskas med hyvel och 

såg”.4  

 

                                                             
3  Salomon, O. (1942). Tankar om slöjd uppfostran och lärarebildning. Pedagogiska skrifter  II,  nr. 178. s. 16f. 
4 Salomon, O. (1942) Tankar om slöjduppfostran och lärarebildning. Pedagogiska skrifter II nr. 178, s. 24. 
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Man kan inte direkt svara på när den första utbildningen för lärarna startade, men 1874 

samma år som en arbetsskola för flickor startade i Vänhem så började man en form av 

slöjdlärarseminarium. Nu började man ta vara på de lärare som kunde tänka sig förvärva 

slöjdens kunskap och man startade en 5 veckors kurs under sommaren på Nääs. Man fick lära 

sig slöjdens alla brukliga verktyg samt rådande sammansättningar, även träsnideri och 

svarvning förekom. Den teoretiska biten förmedlades via föreläsningar där man tog upp 

historik, utveckling, slöjden som uppfostringsmedel, undervisnings metoder och de metodiska 

grunderna. När man märkte att husslöjden avtog var det inte helt självklart att man skulle 

arbeta med trä. Först gjorde man en inventering av olika grenar av handarbete såsom smide, 

målning, korgmakeri, skrädderi, skomakeri m.m. Man hade satt upp 7 olika kriterier, vann 

gjorde snickeriet där även svarvningen och snideriet var inräknat. Kriterierna var:  

 

 befordra ordning och noggrannhet, 

 tillåta renlighet och snygghet, 

 taga i anspråk lärjungarnes uppmärksamhet, 

 vid utövandet motsvara de arbetandes kroppskrafter, 

 förmå åstadkomma en välbehövlig motvikt mot stillasittandet på skolbänken, 

 lämpa sig för en metodisk framställning, samt 

 vara i någon mån estetiskt bindande 5 

Man poängterade noga att det inte skulle handla om mängden slöjdarter, vilket bara leder till 

splittring. Man ville åt en lämplig arbetsart där man kunde gå från det enkla till det 

sammansatta. Vad beträffade pojkarnas ålder och antal så började man från 12 års ålder och 

att antalet elever berodde bl.a. på lärarens grundkunskap i ämnet träslöjd. Man var noga med 

att rätt inlärning skedde från grunden och därav kunde man börja med 4 till 6 elever. När vana 

infann sig i gruppen kunde man gå vidare till 8 och högst 12 pojkar per lärare.  

 

Otto Salomon var emot utantill läran som bl.a. drevs av kyrkan. Han menade att det var 

själsdödande förvärvande. Hela människan måste få vara delaktig i inhämtandet av lärdom, 

för att utveckla de medfödda krafterna och förmögenheterna. Nämner Rousseau och 

Pestalozzi, de var förespråkarna som menade att realitet måste till vid kunskapsförvärvandet 

och nämner att det fortgår även vid hans tid. Även jag vid skrivande stund kan förstå vad han 

menar, det handlar om maktförvärvande inom det rådande normativa systemet. 
                                                             
5 Ibid. s.36f. 
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Lite kort om de olika pedagogerna som nämns: Comenius Johann Amos, 1592-1670, tjeckisk 

teolog och pedagog, känd för sitt verk ”Orbis sensualium pictus” (Sinnevärlden i bilder). Han 

menade att undervisningen skulle bygga på åskådning och självverksamhet och vara 

gemensam för pojkar och flickor. Målet var att ge eleverna en verklig allsidig allmänbildning 

genom en undervisningsmetodik som med utgångspunkt i det enkla gick över till det mer 

komplicerade, samtidigt som sammanhanget skulle vara tydligt.6 Rousseau, Jean-Jacques, 

1712-78, författare och filosof född i Genève. Ansåg att uppfostran grundad på frihet kan 

tillvarata individens möjligheter.7 Pestalozzi Johann Heinrich, 1746-1827, schweizisk 

pedagog och författare. ”folkskolans fader,” betonade särskilt starkt rörelsernas och arbetets 

uppfostrande betydelse, något som blev avgörande inflytande på lekskolor, slöjd och 

gymnastikundervisning i senare tid.8 Fröbel, Friedrich W. A., 1782-1852, som var lärjunge 

till Pestalozzi var den pedagog som såg vikten av lekens betydelse i barnets utveckling.9  

                                                            

 

Salomon funderade mycket på hur man kunde gå vidare från slöjdskolornas tanke där 

försörjning eller det estetiska var en bärande tanke. Han utgick från de tidigare pedagogers 

tanke från det lätta till det svåra, från det enkla till det mer sammansatta, hans tanke var också 

att handens arbete skulle ses ur ett uppfostringssyfte. Att arbeta med trä skall innebära att 

intresse fångas, handfärdighet tränas ävenså ordning och noggrannhet, motoriken utvecklas 

via kroppsarbete och en metodisk framställning av en estetisk användbar produkt i regel tänkt 

för hemmet. Nääsmetoden var en vidareutveckling där slöjdundervisningen gick via en 

övningsserie i en bestämd följd så att eleven kunde följa vägen från det lättare till det svårare. 

Han betonade att lära för livet och inte för skolan och försökte kombinera väg och tid via 

modellserien.  

 

Vid varje ny modell skulle en tidigare övning kännas igen samt att endast en ny övning skulle 

förekomma. Viktigt var den praktiska användbarheten och tilltaligheten, den ändamålsenliga 

produkten skulle fånga ögats tilldragande. Han påpekade också att det fanns olika kulturarv på 

hur saker och ting skulle tillverkas. Det var viktigt att den enskilde läraren utgick från traktens 

tradition,  man var inte bunden att göra exakt lika, viktigt var däremot att följa samma system 

och metod.  Det nya sättet att se på slöjden innebär att den som utför slöjden är i fokus, 
 

6 Bra Böckers Lexikon. (1984). tredje omarbetade upplagan. 
7 Bra Böckers Lexikon. (1989), tredje omarbetade, aktualiserade och utökade upplagan. 
8 Bra Böckers Lexikon. (1988), tredje omarbetade, aktualiserade och utökade upplagan.  
9 Bra  Böckers Lexikon. (1985), tredje omarbetade, aktualiserade och utökade upplagan. 
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(verksamheten uppfostrar), den pedagogiska slöjden vinner inträde och en timplan införs 

vilket måste ledas av en pedagog i ämnet. Tolkar att embryot till slöjdens processtanke börjar 

ta form”att huvudvikten bör läggas icke på den färdiga arbetsprodukten, men på arbetandet 

självt och på dess betydelse för lärjungens utveckling”.10  

 

Eleven får lära sig ta ansvar, träna tålamod, börja i det lätta för att övergå till det svåra. 

Inlärning blir en process där så många sinnen som möjligt är med, individen står i centrum 

utifrån rådande tidsnorm och pedagogisk tanke, eleven lär sig ett förhållningssätt som blir allt 

mer efterfrågat i tiden. Slöjden har blivit ett medel för att nå målen till dugande människor, 

slöjdprocessen hjälper till att bygga den enskilda individen efter sin förmåga till ett samhälle 

av sin tid. Man pratar om att eleven skall tränas i att bli mer omsorgsfull, ordentlig, noggrann, 

renlig, flitig samt träna motorik och det estetiska sinnet. Sammanfattningsvis så tolkar jag det 

som att slöjden stod i en förändringsprocess i och med industrialismens intågande, samtidigt 

låg det i tiden att försöka bryta en tidigare syn på fostran och kunskap. Otto Salomon skriver 

att ”den uppfostrande undervisningens mål är att söka få allt mer och mer ut av människan, 

icke att stoppa mer och mer in i henne”.11   

 

Med inspiration av bl.a. Pestalozzi, Fröbel och Cygnaeus ville Salomon införa slöjden i den 

svenska skolan och förespråkade Nääsmetoden. Uno Cygnaeus, var ”den finska folkskolans 

fader”, född 1810-88. Han inspirerades av Pestalozzi och bidrog till att Finland var först med 

att införa slöjd som ett obligatoriskt ämne. Finland fick sitt folkskoleväsende 1866 med 

seminarier för utbildning av lärare.12 Under en 40-års period (1880-1920) stod den svenska 

slöjdverksamheten i zenit. Otto Salomon debatterade flitigt både inom och utom landet. ”The 

Swedish Educational Sloyd blev ett begrepp i många länder”.13 Sverige var ett av de länder 

som inspirerade andra länders tankar om handens arbete. Folkskollärarna var på frammarsch 

och höjde sin status och i med det tog slöjden plats i samhällsdebatten samt fick sin plats i 

skolan. Det verkar som om slöjden tappar sin dragningskraft när andra ämnesvärderingar med 

tyngd gör inträde, t ex med tanke på engelskan. Man kan läsa i boken Handens pedagogik, att 

när grundskolan infördes 1962 kom brytpunkten beträffande slöjdens integration i skolan. Det 

                                                             
10 Salomon, O. (1941). Tankar om slöjd uppfostran och lärarebildning I, Pedagogiska skrifter, s.51. 
11 Salomon, O. (1942). tankar om slöjduppfostran och lärarebildning, II, Pedagogiska skrifter s.14. 
12 Bra Böckers Lexikon. (1948) tredje omarbetade upplagan. 
13 Hartman, S., Thorbjörnsson, H. & Trotzig, E. (1995). Handens pedagogik, Linköping, skapande vetande, 
 nr 29 s.  
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som nu sker är att ämneskunniga pedagoger, slöjdlärare, sköter slöjdundervisningen.14 Den 

uppfostrande tanken fick stå tillbaka och intuitionen där hela människan skulle vara med i 

kunskapsinhämtning får gå i träda. Nu börjar en mer tydlig ämnesuppdelning i skolan ta form, 

där de intar sin plats i den normgivande samhällspyramid som speglar rådande 

samhällsvärderingar. Historiskt kan man strukturera slöjdens tankar enligt följande, hämtat ur 

boken Handens pedagogik av Hartman: 

Utv. period Inriktning Mål Kriterier 

1860-> 

Filantropi 

Nyttoproduktion Hushållsekonomi, 

hälsa 

Försörjningsförmåga 

1880-1920 

Formell 

bildning 

Praktiskt arbete 

allmän händighet

Fostran till arbets- 

glädje och personlig 

utveckling 

Självständighet, flit, 

noggrannhet 

1920-30-talen 

arbetsskole- 

pedagogik 

Elementär hant- 

verksteknik 

Händighetsaktivering 

i praktiskt arbete. 

Funktion, puts och  

kvalitet 

1940-50-talen 

aktivitets- 

pedagogik 

Motsättning: 

serieslöjd- 

fritt skapande 

Lika värde åt elevernas 

teoretiska och praktiska

aktiviteter 

Skönhet, funktion, 

 tekniskt kunnande 

1960-70-talen 

skapande verk- 

samhet 

Personlighets- 

utveckling 

Självförverkligande Personligt uttryck 

1980-talet 

skolans inre 

arbete 

Lika för alla, 

konsument 

utbildning 

Jämställdhet Flickor och pojkar 

undervisas till- 

sammans 

1990-talet 

skola för  

bildning 

Valfrihet Individuell utveckling Profilskola 

15 
 

Inför skolslöjdens införande, obligatoriskt 1955, hade man diskussioner om hur slöjdens 

funktion i skolan skulle te sig. Det man enades om var att ”skolans uppgift är/---/att ge 

praktiska och manuella sysselsättningar ett socialt värde som jämställer dem med 

                                                             
14 Ibid. s. 22 
15 Ibid. s.35 
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teoretiska”.16 På 1960-70-talet var det självförverkligande som skulle ske individuellt och 

eleven själv skulle bidra med sin kreativitet. Jämställdheten gjorde sitt inträde på 80-talet, när 

man skulle slöjda i mjuka och hårda material inte beroende på kön samt att tanken om 

slöjdprocessen börjar ta form. Man skall förbereda eleverna så att de ”relativt självständigt 

skall kunna planera och genomföra konstruktiva uppgifter och uttrycka sig i olika material”. 

Vidare”att eleven i görligaste mån engageras i produktens tillblivelse alltifrån idé till färdig 

produkt och på så sätt stimuleras till en rikt varierad och självständig aktivitet”.17     

 

Man följa fördelningen av slöjdens veckotimmar genom de olika läroplanerna. 

Timplan åk3 åk4 åk5 åk6 åk7 åk8 åk9 vtr

1962 2 2 2 4* 2 2 2 16 

1969 2 3 3 3 2 2 1 16

1980 2 3 3 3 2 2 1 16

1994 2 2 2 2 2 2 2 14

*  ”Om skolstyrelsen så beslutar, må 1vtr slöjd i årskurs 6 utbytas mot 1 vte hemkunskap, 

varvid uppdelning i grupper i hemkunskap må ske enligt bestämmelser för anordnande av 

grupper i slöjd på låg- och mellanstadierna”.18 

I läroplan för –62 står det,  ”att varje elev skall på mellanstadiet under lägst 20 lektioner byta 

slöjdart”.19  I dagens skola har vi profileringstanken. Skolan kan valfritt lägga ut timmar på 

elevens val samt skolans val, vilket ger möjlighet till profilering. 

 åk3 åk4 åk5 åk6 åk7 åk8 åk9 vtr 

Elevens 

val 

1 2,5 2,5 2,5 3,5 1,5 2 15,5 

Skolans 

val 

0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5 8 

 

 

                                                             
16 Ibid. s.34 
17 Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Stockholm: Liber AB. s.157 
18 Skolöverstyrelsen. (1962). Läroplan för grundskolan, Lgr 62, s. 112. 
19 Ibid. s. 111. 
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Vad säger strydokumenten om samverkan? 

För att få en uppfattning om samverkan, har jag läst de olika läroplanerna  från -62 och 

framåt. 

 

Lpo-62 

I läroplan för 1962, kan man läsa,  

-att undervisningen bör utformas så, att samverkan åstadkommes med skolans övriga ämnen, 

såsom med kristendomskunskap och hembygdskunskap på lågstadiet, geografi, historia och 

matematik på mellanstadiet samt teckning, fysik och matematik på högstadiet. På sistnämnda 

stadium bör samverkan ske även med praktisk yrkesorientering.20 

 

Lgr 69. 

I läroplan för grundskolan, allmän del I, står det 

 – Planeringen bör vidare avse att medverka till samverkan mellan undervisningen i slöjd och 

undervisningen i andra ämnen i den klass, där eleven undervisas.21   Vidare  

- En sådan samverkan med orienteringsämnena ställer sig naturlig i synnerhet på lågstadiet 

och mellanstadiet. Samverkan med tillvalsämnena konst, teknik och ekonomi bör efterstävas 

på högstadiet. 

 

Lgr-80 

Slöjden har goda förutsättningar att tillföra undervisningen i såväl hemkunskap som 

orienteringsämnena  värdefulla kunskaper och tekniker. Sådan samverkan bör tas tillvara i så 

stor utsträckning som möjligt.22 

Orienteringsämnena består av naturorienterande och samhällsorienterande ämnen.  

De naturorienterande är biologi, fysik, kemi och teknik. De samhällsorienterande är geografi, 

historia, religionskunskap och samhällskunskap. På lågstadiet ingår ämnet bild samt moment 

ur ämnena hemkunskap och slöjd. Även på mellan- och högstadierna har de tre sistnämnda 

ämnena beröringspunkter med orienteringsämnena. Deras kursplaner bör därför 

uppmärksammas när undervisningen i orienteringsämnena planeras.23 

 

 
                                                             
20 Läroplan för grundskolan, skolöverstyrelsens skrift serier 60, s. 329f. 
21 Läroplan för grundskolan, lgr69, allmän del, s. 157 ff. 
22 Lgr 80, läroplan för grundskolan, allmän del, s. 129. Liber utbildningsförlag, (november 1980) 
23 Ibid. s.113 
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Svenska 

Alla barn måste känna att deras språk duger och att de kan använda sina erfarenheter och sina 

ord i läs- och skrivinlärningen. Därför måste man anknyta den gemensamma läs- och 

skrivundervisningen till händelser och dagligt arbete i klassen och till de gemensamma idéer 

och intressen som barnen utvecklar där. Vid sidan därom måste man ge barnen tid, stöd och 

uppmuntran till individuellt arbete. Språket växer med ökade erfarenheter av omvärlden. 

Eleverna skall därför genom direkta iakttagelser och undersökningar av omvärlden i 

samverkan med andra ämnen, genom studier av massmedier och litteratur samt gemensamt 

skapande arbete ständigt skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter. De skall därigenom 

tillägna sig ett allt rikare ordförråd och klara begrepp och föreställningar om den verklighet 

som orden representerar.24 

 

Matematik  

Undervisningen i matematik skall vara så konkret, att varje elev kan förankra begreppen och 

förstå användningen i praktiska situationer. Den skall vara tillrättalagd så, att eleven 

upptäcker behovet av att kunna använda matematiken och får känna tillfredsställelsen av att 

kunna tillämpa inlärd färdighet. Matematikundervisningen skall ta tillvara elevernas 

nyfikenhet och fantasi samt utveckla deras logiska tänkande. Matematiken blir då ett verktyg 

för att förstå verkligheten och en källa till nytta och glädje.25 

 

Lpo 94        

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, skriver man under 

rubriken skolans uppdrag att samverkan skall ske med andra lärare: 

en viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.26 /---/skolans arbete 

måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en enhet.27 /---/Läraren skall samverka med andra 

lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att 

eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande28  

                                                             
24 Ibid. s. 134 
25 Ibid. s.99 
26 Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm:  Fritzes AB, sid.7 
27 Ibid. s. 8 
28 Ibid. s. 14 f. 
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Man kan läsa vidare under rubriken Rektors ansvar:  

rektorn har ansvaret för skolan resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet29 

Nu för första gången finns ordet skall i samband med samverkan samt att rektor har ett 

särskilt ansvar gällande ämnessamordning. 

Kursplaner och betygskriterier 2000, Grundskolan 

Man kan läsa följande:  

 

‐ Uppdelningen i ämnen är ett sätt att organisera utbildningens innehåll, men avsikten är inte att 

skapa gränser mellan dem. Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en 

allsidig och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och 

riktlinje.30 

 

Jag tycker att man ger en tydlig bild av hur ramen för skolans verksamhet ska se ut. Det står i 

Läroplan att man ska sträva efter ett helhetstänkande för att kunna ge en förankring till 

elevens lärande. I kursplanen för slöjd står det    

 

‐ Slöjdämnet bidrar till begreppsbildning och begreppsutveckling inom såväl slöjd som andra 

skolämnen. Det ger exempelvis genom matematiska tillämpningar en grund för 

storleksuppfattning och förståelse för geometri. När eleverna tar del av instruktioner samt 

presenterar, dokumenterar och värderar sina arbeten bidrar detta till läs- och skrivutveckling.31 

 

Skolverkets ämnesrapport 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

Man skriver bland annat om faror och möjligheter för slöjdämnet. Man ställer sig frågan 

varför det inte är mer samverkan utan rentav kan det ha blivit mindre av den varan. Beror det 

på att många inom slöjdämnet saknar den pedagogiska och didaktiska utbildningen? Man 

fortsätter med funderingen hur skolan kan ta tillvara ämnets karaktär utan att förlora den. Vad 

                                                             
29 Ibid. s. 18 f 
30 Skolverket. (2002).  Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: CE Fritzes AB, s. 6 
 
31 Ibid. s. 93. 
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är det då slöjden är så unik på att föra fram? Det kanske är vi slöjdlärare som skall föra fram 

den process som leder till ”hel” kunskap som sker inom de ”slutna” väggarna. Man tar upp i 

texten om vad som kan hända om en skola utan timplan blir verklig? Det kan nog ligga olika 

faror och lura i vassen, jag kan agera med misstänksamhet, rädsla och börja bevaka ”mitt” 

område eller se eventuella möjligheter. 

Vidare skriver man i texten att: 

    

-Det kan leda till att de olika slöjdarterna ökar sin samverkan och håller i varandra? 

Eller kanske man lyckas föra fram slöjdprocessens unika väg till mer ”hel” kunskap, 

där individen får förankring från första början med fler sinnen när förståelse, kunskap 

skall skapas?Uppfattningen om slöjdämnets koppling till fortsatta studier och 

kommande arbetsliv är vag. Om detta ses som en svaghet och sällan kommenteras är 

det en fara. Om man i stället ser det som en styrka att slöjdämnet i grundskolan inte i 

första hand ger kompetens för kommande yrkesliv, utan ger mänsklig kompetens att 

fungera i samhället, med klara kopplingar till fritid, välbefinnande, resurshållning och 

hälsa, kan det i ställe ses som en styrka inte bara för slöjdämnet. Slöjdämnet har 

gynnsamma förutsättningar att kopplas till livet utanför skolan. Är inte egenskaper som 

kreativ förmåga, förmåga att ta risker och initiativförmåga att betrakta som viktiga för 

såväl fri tid som för arbetstid?32 

 

När jag läser om detta så kommer jag att tänka på Otto Salomons funderingar: 

 

‐ slöjdundervisningens ändamål är dels att bibringa allmän handfärdighet och dels, 

såsom huvudsak, att hos lärjungen upptäcka håg för och kärlek till arbete samt att 

inplanta hos honom vikten, behaget och fördelarne av ordning och noggrannhet, 

även som nödvändigheten av uppmärksamhet, flit och ihärdighet33 

 

Man var noga med att slöjden i folkskolans tanke inte skulle förknippas med ett ämne som är 

yrkesförberedande, utan att det handlade om allmän färdighet och handens arbete. 

                                                             
32 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, (NU-03): Slöjd, s. 88 
33 Pedagogiska skrifter 178, Otto Salomon, Tankar om slöjd uppfostran och lärareutbildning II, Stockholm – 
svensk läraretidnings förlaget. S. 16f 
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Resurser i skolans närmiljö  

Skolans arbetsmiljö, SOU 1973: 53 

Från utbildningsdepartementet kom en utredning SOU 1974: 53, som handlade om skolans 

arbetsmiljö, SIA-skolan, där tog man upp skolans inre arbetsmiljö.    

Utredningen har där betonat att vid sidan av utbildningspolitiska strävanden bör även 

intentionen inom familjepolitik, socialpolitik, kulturpolitik och fritidspoletik prägla 

miljöns utformning. Skolan bör ses som en del av kommunens och bostadsområdets 

resurser för arbete med barn och ungdom.34  

När man pratar om samverkan inom utredningen är man inne på olika resurser som är i 

skolans närmiljö. Man skriver också att man måste se över skolans inre miljö så den svarar 

mot samhällets krav. 

Tidningen Captus, nr 63, 2006 

Torbjörn Kvist skriver: 

SIA innebar i stora drag att föra skolan närmare det omgärdande samhället. Det fanns 

en klar idé om att en förankring i verkligheten skulle vara till hjälp för de elever som 

fann skolan irrelevant. Man ville välkomna föreningar och arbetslivet till skolan. 

Möjlighet till praktik skulle öka, utbildningen skulle totalt sett bli mer 

vardagsanpassat.35  

Det som hände när skolan kommunaliserades var att fritidshemmens verksamhet kom in i 

skolan för åldrarna 6-12 år. Fritidspedagogernas kompetens kompletterade lärarnas arbetssätt. 

Ett mer praktiskt arbete möttes i ett socialiserande arbetssätt och samverkan byggdes upp mot 

skolans olika klasser. Barnens kunskapsinhämtning sker i ett samspel mellan fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Inom högstadiet kom fritidsledarna in i en samverkansform där 

den vuxnes sociala roll var viktig mot skolans verksamhet. Man ordnade aktiviteter och 

cafeterian fick en central roll. Det blev inte så mycket av föreningslivets samverkan ute i 

skolorna utan det kom att spela en allt större roll när friskolor startade. Nu framstod olika 

idrottsgrenar som galjonsfigurer, allt för att visa betraktaren vad som komma skulle inom den 

valda skolans vägg. Föreningslivet har mer blivit en profileringsattraktion för att sälja ett 

koncept. Det var nog inte vad utbildningsdepartementet, i sin utredning SOU 1974: 53, hade 

tänkt sig. 

                                                             
34 Utbildningsdepartementet. (1974). Skolans arbetsmiljö, statens offentliga utredningar 1974: 53. Stockholm: 
Göteborgs Offsettryckeri AB, s.31 
35 Kvist, T. (2006), Startskottet. Captus Tidning. Nr. 63, (vecka 38) Kolumnen, Underifrån. 
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Ämnessamverkan 

Lusten att lära – med fokus på matematik 

I skolverkets rapport nr 221 kan man läsa om kvalitetsgranskning beträffande lusten att lära. 

Man skriver om olika synpunkter från elever, när det gäller matematik vill man gärna arbeta 

mot konkreta upplevelser och något man kan tillämpa praktiskt. När en elev får förankring i 

vad man gör sker inlärning lättare, man skriver om en slöjdlektion där man syr fast olika 

former samtidigt som man lär sig vad de heter, man varvar den konkreta matematiken med 

den abstrakta.36 Man skriver i rapporten att man är orolig över att man förlorar elevernas 

intresse för ämnet när förankring till den enskilda personen inte nås. 

 

Om man sammanfattar granskningen så kan man ge följande förslag till kvalitetsförbättring: 

 

‐ Ett relevant och begripligt innehåll. Större utrymme för fantasi, kreativitet 

och nyfikenhet. Uppgifter som utmanar, både läroboksbaserade och hämtade 

från autentiska situationer. Fler inslag av praktiska tillämningar och konkreta 

upplevelser av den abstrakta matematiken. Fler representationsformer än text 

som appellerar till fler sinnen och som skapar olika möjligheter till lärande, 

förståelse och upplevelser av att lyckas och som utgår från elevers olika 

behov. 

‐ Ämnesövergripande samarbete där matematik anknyts till andra ämnen och 

ämnesområden. En tydlig tillämpning av matematikkunskaper i andra 

sammanhang än den ”rent” (skolverkets rapport nr 221 -lusten att lära) 

matematiska skapar förståelse37 

 

Man tar upp 10 punkter av olika förbättringssynpunkter, själv har jag valt ut två som visar på 

vikten av samverkan är av stor betydelse för att nå olika kunskapsformer, fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet.  

 
 

                                                             
36 Skolverket. (2003). Lusten att lära – med fokus på matematik, nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. 
Stockholm: CE Fritzes AB, s. 30  
37 ibid. s. 55 f 
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Lärares upplevelser av möjligheter till ämnessamverkan i matematik och textilslöjd 

inom grundskolan år 1-6 

Jag tycker att Kajsa Rönnqvist skriver mycket bra i sin c-uppsats om ämnessamverkan. Hon 

skriver 

‐ Det viktigaste vid en samverkan mellan ämnen är enligt Ehrnborg (1991), en 

ingående planering, regelbundna möten, öppenhet bland de medverkande och 

förmåga att bryta invanda rutiner. Två arbetssätt i skolverksamheten som inbegriper 

ämnesintegrering är projektarbete och temaarbete. I praktiken är det svårt att se 

skillnaden mellan dessa två, men en viss skillnad kan göras med tanke på vad i 

undervisningen som ordnas annorlunda än traditionellt sett. Vid projektarbete 

handlar det framförallt om kunskapsprocessen, hur eleverna arbetar, medan det i 

arbete med tema är själva innehållet, det som behandlas, som fokuseras.38  

 

Enligt Rönnqvists mening finns olika faktorer som verkar inom lärarnas arbete. Det är den 

yttre faktorn, ramarna, samt den inre faktorn som handlar om de psykologiska värderingarna. 

  

”Exempel på ramar för läraryrket är tid, personaltäthet och lokaler, vilka alla får betydelse för 

vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra i skolan.” Vidare menar hon att det är av stor 

vikt att ha en självinsikt i att skolan är en traditionsbärare av sin egen verksamhet vilket 

påverkar den pedagogiska verksamheten. .39 

 

Perspektiv på svenska 

När det gäller samverkan med andra ämnen skriver Bengt Brodow hur viktigt det är med 

helhetssyn i inhämtandet av kunskap, han skriver ”I de centrala dokument som är ämnade att 

styra skolans verksamhet betonas på flera ställen att eleverna skall bibringas en 

helhetsupplevelse av undervisningens innehåll och ges möjlighet att bilda sammanhang, både 

i stoff, perspektiv och kunskapsformer”.40  

 

Han skriver vidare att det inte är lätt att hitta tid för planering av samverkan. Det kan vara lätt 

att andra lärare känner sig sidosatta och upplever att ”deras ämne” är inte av samma vikt om 

                                                             
38 Rönnqvist K. (2005).  Lärares upplevelser av möjligheter till ämnessamverkan i matematik och textilslöjd 
inom grundskolans år 1-6. Examensarbete 10 poäng. Linköpings universitet, Matematiska institutionen,  s. 24 
39 Ibid., s 22 
40 Brodow, B. (1996).  Perspektiv på Svenska, del 1, Helheten, Solna:  Eklunds Förlag AB, s. 215 
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man kommer med förslaget att samarbeta. Var och en ser sitt område som det mest viktiga 

och man måste hinna med det som skall läras ut till eleverna. Har man en medvetenhet från 

ledare och pedagoger kan man innan terminens början diskutera det som står i Lpo – 94 

angående lärande och att skapa en helhet så att kunskapen får ett samanhang. Ett annat sätt är 

att berörd pedagog funderar på vilket område inom skolans verksamhet kan skapa en större 

helhet och kunskapsförståelse vilket kan leda till att man själv”bjuder in sig” för att ta del av 

vad som sker.41 

 

Teknik och slöjd i samverkan 

Robert Bellander skriver: 

‐  eventuellt skulle man kunna utveckla slöjdämnet till att bli någonting mer, ett lite 

större och mer betydelsefullt ämne eller kanske att man slår sig ihop med 

teknikämnet i någon utsträckning för att synas lite bättre och nå längre i 

undervisningen?42 

 

Bellander vill undersöka om samverkan kan vara till någon fördel för de ovanstående ämnena. 

Bland de personer han har intervjuat så är de positiva till samverkan. Det som är viktigt är att 

det ska finnas tid att planera när samarbete sker. En fråga som Bellander ställer sig är varför 

genomför inte fler lärare samverkansprojekt? ”Är tidsbristen verkligen den klämmande skon, 

eller är vi kanske för lata och bekväma?”43 

 

Arbete i lag och grupp 

I boken skriver man om vilka faktorer som kan spela in i en skolas utveckling och anpassning. 

I och med att skolorna blev kommunaliserade blev skolans brukare i upptagningsområde mer 

inflytelserika samt att man kunde påverka skolans vardag i större utsträckning.  Det kom att 

påverka menar författarna Arfwedson:  

‐  och [detta] får sin betydelse för om, och på vilket sätt, förändringar i skolans arbete 

kan ske – t.ex. för hur samverkan kommer att utformas i lärarlag, arbetsenhet och 

när det gäller den lokala arbetsplanen. Det är inte så enkelt som att om ”bara viljan 

finns”, så kan en skolas lärarkår ställa om sig efter vilka förändringssignaler som 
                                                             
41 Ibid. s.216f. 
42 Bellander, R. (2005). Teknik och slöjd i samverkan. Examensarbete 10p. Umeå Universitet, Institutionen för 
estetiska ämnen, s.14 
43 ibid., s.21 
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helst. I praktiken kommer varje förändring av större omfattning (som t.ex. en ny 

läroplan) att medföra en ganska omfattande kompetensförlust för hela skolsystemet, 

efter som delar av lärares yrkeskunnande blir oanvändbart efter en reform, 

samtidigt som det nya som lärarna då förutsätts göra är mer eller mindre 

oprövat/oövat. Detta är ett av skälen till att lärare oftast föredrar att ”skynda 

långsamt”  när de genomför förändringar i sätt att arbeta i skolan.44 

 

Författarna vill peka på att en större medvetenhet måste till för att förstå vad som sker när 

”nytt ska till”. Det handlar inte bara om olika personligheter, åldersgrupper och ovilja bland 

lärarna, utan det finns strukturella normer t ex. skolans kultur och arv som viktiga 

komponenter vid förändringsprocesser.   

 

 I och med Lgr-80 betonades skolornas skyldighet att upprätta den lokala arbetsplanen och där 

skall det framkomma vad som är gemensamt och utmärkande för just denna skola, profilering 

vilket också betyder samverkan mellan lärare. Man lämnar den centralt styrda skolan och nu 

delegeras besluten till den enskilda skolan och konkurrens uppstår när det gäller familjers val 

av skola. 45 

 

Om estetiska ämnen finns med i profileringen innebär det en ökad samverkan mellan olika 

pedagoger men hur blir det om profileringen, den röda tråden, inte berör slöjd? På vilket sätt 

kommer det att märks för ämnet? Svävar slöjden ut i marginalen när det gäller samarbete? 

Projektarbete i skolan 

Efter att läst boken Arbete i lag och grupp dök frågor upp. Vad är skillnaden mellan  projekt 

och tema? För att kunna gå vidare vill jag förstå de olika begreppen. 

Bokens författare Siw Skrøvset och Torbjørn Lund skriver om hur Kilpatrick fick inspiration 

från sin kollega Deweys pedagogiska filosofi till projektmetod. John Dewey (1859-1952) en 

av de stora pedagogerna. I sökandet efter svaret blir det ett ämnesövergripande arbetsmoment, 

det är det egna målet som blir drivkraften i projektarbetet. Det innebär en inlärning med 

många ämnen som integreras med varandra. Utgångspunkten blir arbetsuppgifter där eleven 

                                                             
44 Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (1992).  Arbete i lag och grupp. Falköping: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 
s. 14 
45 Ibid. s.15f. 
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arbetade mot mål som den själv satt upp. Arbetssättet innebär aktiva elever som planerar och 

genomför ämnesövergripande arbetsuppgifter utifrån egna mål, ett projektarbete.46 

 

Författarna skriver om projektarbetets betydelse bl.a. i Danmark samt Norge och att ett 

växelspel har drivit detta framåt dem emellan. Norge har valt att skriva in projektarbete som 

arbetsmetod i läroplanen. I dagens läge vill man utvidga kunskapsbegreppet och ge elever och 

studenter redskap för att inhämta vetande som kan förankras till vad samhället och 

näringslivet förväntar.47 

 

Knud Illeris (lektor vid Roskilde Universitetscentrum) är inne på liknande tankar beträffande 

projektarbete, det är den egna drivkraften för eleven tillsammans med pedagogen som driver 

lärandet framåt i sökandet efter kunskap, det är inte själva ämnet som är utgångspunkten. Han 

delar in projektarbete i tre delar, det första är problemorientering, vilket för många har varit 

svårt att definiera, så problemställning är en vidare formulering. Det andra är deltagarstyrning, 

vem äger problemet, i skolans värld blir det både eleven och läraren som ska delta i projektet, 

eleven ska känna förankring i sig själv och pedagogen är den som ger ramar för arbetet 

(organiserar) och är lotsen (vägledaren). Den tredje principen innebär att man tar upp ett 

exempel som leder till generalisering, vanligt vis brukar man i skolan gå från generalisering 

till ett exempel.48En ytterligare gränsöverskridande arbetsform är temaarbetet, hur skiljer det 

sig från projektarbetet? Tema kommer från grekiskan, det uppställda och i detta fall syftar 

ordet på innehåll. Ett projektarbete kan innehålla ett tema samtidigt som ett projekt har en 

början och ett slut. Man kan arbeta med ett tema inom ett ämne, vilket kan ligga vilande för 

att sedan återupptas.49  

 

Vad händer när barn, elever, lär sig olika saker med anledning av olika problemställningar när 

nationella proven ska ge ett ”mått” på vad skolan förväntar sig att barnet ska vara 

kunskapsmässigt? 

I Lpo – 94 kan man bl.a. läsa under rubriken Skolans uppdrag sidan 7 och 8 

‐ En viktig uppgift för skolan är att ge överblick sammanhang. 

                                                             
46 Skrövset, S, Lund, T. (2000). Projektarbete i skolan, Lund: Studentlitteratur, s.22.                      
47 Ibid. S.25 
48 ibid. S.28ff. 
49 Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (1992). Arbete i lag och grupp. Falköping: Almqvist & Wiksell Förlag AB, s. 
130ff. 
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‐ Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

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

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

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en 

helhet. 

 

Sammanfattning 

Historiskt sett har slöjdens funktion varit att uppfostra eleven via ett kulturarv med 

hantverkstraditioner långt bak i tiden. Intentionen har också varit att förena kropp och själ via 

handens arbete och hela människan får vara med i inlärningsprocessen när något skapas. När 

det gäller läroplanerna från -62 fram till Lgr- 80 skriver man att samverkan bör ske med andra 

ämnen. I Lpo- 94 skriver man att lärarna skall samverka med andra lärare för att nå målen och 

att man skall ge elever möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Inom kärnämnen som svenska 

och matematik menar man i Lgr- 80, att elever utvecklas genom direkta iakttagelser och 

undersökningar av omvärlden i samverkan med andra ämnen och att varje elev ska ges 

möjlighet att förankra begreppen och förstå användningen i praktiska situationer. Vidare kan 

man läsa bland författarna att inom samverkan kan man arbeta i teman eller projekt, vilket 

spelar roll beronde vad man vill att eleverna ska få ut av arbetet. Ska det vara ett tema med 

innehåll eller ett arbete mot ett mål där processen blir viktig, som i projekt. Olika författare 

och kvalitetsgranskningar tar upp vikten av att en samsyn är viktigt och att det vilar på rektors 

ansvar enligt läroplanen. Samtidigt måste en medvetenhet finnas i vilken tradition som 

respektive skola är bärare av och utgå från den positionen. Skynda långsamt och hitta 

beröringsområden som leder till de fyra F:en fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

 

Metod 

För att kunna uppfylla syftet  att få en bild av slöjdens betydelse i samarbete med andra 

ämnen inom skolans verksamhet har jag utformat en enkätstudie.  Arbetar man tematiskt, 

projektform eller ämnesövergripande med andra ämnen? Jag vill också undersöka om man 

samarbetade mellan slöjdarterna samt vad som väger tyngst inom ämnet slöjd. Svaren vill jag 

väga mot vad regeringen föreskriver angående kunskapens helhetssyn, som är samlad i Lpo-

94, tidigare läroplaner samt gällande kursplan och nationell utvärdering inom slöjd.   
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Urval  

Beträffande ”enkätadministrationen”50 valde jag slumpmässigt ut 18 skolor från berörd 

kommuns hemsida. För att täcka alla stadier inom ämnet slöjd i grundskolan valde jag sex 

grundskolor tidigare år och sex grundskolor senare år samt till sex friskolor. Deltagarna i 

enkätundersökningen var lärare inom trä- och metallslöjd samt lärare inom textilslöjd. På 

varje skola är det två slöjdarter, vilket innebar att 36 st. enkäter skickades ut. Jag skickade 

påminnelse vid två tillfällen, bad om ursäkt att jag störde och min fundering var om enkäten 

hade kommit till deras kännedom. Det blev fyra svar som kom in och jag förstod att de hade 

fullt upp på sina arbeten. Jag gjorde bedömningen att inga fler påminnelser skulle göras för att 

få in fler svar. Det skulle enligt min mening bara leda till irritationsmoment. 

 

Bortfall 

Bortfallet blev 16 enkätsvar efter påminnelse. Från grundskolan valde fem lärare att svara  av 

12 tillfrågade. Från högstadiet valde sju lärare att svara av 12 tillfrågade. Från fristående 

skolor valde åtta lärare att svara av 12 tillfrågade.Totalt besvarades 20 av 36 enkäter inom 

grundskolans slöjdverksamhet, fördelningen var 10 svar från textillärarna samt 10 svar från 

trä- och metallslöjdlärare. 

 

Bortfallsanalys 
 
Eftersom jag är intresserad av att få så många enkätsvar som möjligt räknar jag bortfallet på 

antal enkäter. Jag skickade ut enkäter till 36 slöjdlärare, fick in från 20 av dessa, det ger en 

svarsprocent på 55,5 %, ett bortfall på 44,5 %. I Enkätboken skriver Trost – ”man [får] räkna 

med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på många enkätundersökningar”51 En 

förklaring till bortfall detta fall kan vara är att lärarna upplever att det alltid är något på gång, 

de har fullt upp. En annan förklaring kan vara ogenomtänkt enkätadministration från min sida, 

jag hade inte personliga namn till de respektive lärare på adresserad skola.  

                                                             
50  Johansson, B. & Svedner P-O. (1996). Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala, Kunskapsföretaget, s. 24. 
51 Trost   J. (2001) Enkätboken. Lund. Studentlitteratur, s. 118 
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Datainsamlingsmetod 

Missivbrevets första del bestod i en kort presentation av mig själv och därefter syftet med 

enkäten. Jag använde mig av postenkät som bestod av kvantitativa och kvalitativa frågor med 

slutna eller öppna svar.  Med anledning av att nå många slöjdlärare, få ta del av deras 

yrkeserfarenhet och åsikter blev valet enkätmetoden. Vad beträffande utformning och  

formulering av enkäten tog jag råd av författarna Trots i Enkätboken och av Johansson och 

Svedner från boken Examensarbetet i lärareutbildningen. Jag  strukturerade upp frågorna, 

använde enkelt språk och inga negationer, allt för att precisera frågeställningarna mot min 

fundering angående slöjdens plats i skolan i samarbete med andra ämnen. 

När det gäller ”bakgrundsfrågor” var det behörigheten som slöjdlärare som intresserade mig 

samt vilket stadium man var verksam inom. Därefter övergick frågorna till det som berörde 

undersökningen, se bilaga. De kvantitativa svaren besvarades med ett slutet svar i en 

kryssruta, alternativt  ja eller nej. Beträffande de kvalitativa frågorna kunde svaret ges slutet 

med ett nej eller öppet vid ett ja, viket innebar en följdfråga som skulle besvaras. 

Avslutningsvis i enkäteundersökningen var det öppna frågor med egna värderingssvar från 

respondenten.   

 

Procedur 

Enkätutskicken gick via internpost samt vanlig post. I följebrevet presenterade jag mig och 

varför jag gjorde enkätundersökningen. Förklarade syftet till undersökningen  och att det 

betydde mycket för min del att få ta del av respondenternas svar och åsikter. Informerade 

också att inga personer eller skolor skulle pekas ut, anonymitet försäkrades. Jag uppgav  min 

arbetsadress och mitt telefonnummer på arbetstid samt kvällstid, vid fundering skulle man 

kunna få tag på mig. Avslutningsvis tackade jag på förhand.  

 

Till de kommunala grundskolorna adresserade jag på internkuvertet skolans namn samt till 

trä- och metallslöjdläraren, likaså till textilläraren på skolan. Läraren inom den kommunala 

skolan fick själv returnera enkätsvaret, skriva mitt namn och adress, som fanns på 

missivbrevet, och returnera via internposten. Till friskolorna skickade jag frankerade kuvert 

med skolans namn och adresserat till trä- och metallslöjdläraren, likaså till textilläraren på 

skolan. I det frankerade kuvertet låg enkäten och ett frankerat svarskuvert, adresserat med 

skolans namn där jag arbetade samt mitt namn och skolans adress.  
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Reliabilitet 

När det gäller reliabiliteten, tillförlitligheten försökte jag standardisera frågeformuläret, 

misstolkning kan göras beträffande begreppen tema, projekt och ämnesövergripande arbete 

med andra ämnen. Min tanke var att jag kunde utläsa av svaret när de svarade på frågan  - vid 

ja, skriv vad ni gör, kan se om de menar tema, projekt eller ämnesövergripande. Allt för att 

strukturera upp frågan så svaret kan bli så riktigt som möjligt.52  

 

Nedan beskriver jag tillvägagångsättet angående enkätsvarens noggrannhet vid mätningen av 

svaren. För att sammanställa frågorna för de fem första svaren, konstruerades kolumner där 

svarsalternativen sattes in. Det handlade om ett ja eller nej samt årtal och vilket stadium 

respondenten var verksam inom. Det antal som var i respektive ja eller nej kolumn relateras  

till de totala svaren, som i detta fall var 20 enkätsvar. Ett resultatförhållande fås i form av 

något under hälften, hälften, något över hälften. Att uppge svar i procent vid låga svarsantal 

blir svårövergripligt, en persons svar ger ett stora utslag, helheten går förlorad. Frågorna sex 

till elva bearbetades enligt ovan, av de öppna svaren inom samma fråga gjordes en 

råsammanställning och en strukturrering gjordes. Här fanns möjlighet att finna begrepp eller 

svar som sammanfaller eller skiljer sig från strukturen. Frågorna 12 till13 handlade om vad 

som är viktigt att förhålla sig till, samt förmedla, som lärare.  

 

 En sammanställning gjordes fråga för fråga och en presentation kunde göras beronde på om 

svaret förhöll sig till svarsantalet 20 eller om det var en råsammanställning och en struktur 

utkristaliserade sig. Den sista frågan om -egen fundering, eller -hur slöjden skulle kunna gå 

vidare, kunde barbetas i en råsammanställning och ett mönster kunde hittas. Jag förstår att 

tillförlitligheten inte blir så stor vid få enkätsvar men det kanske kan ge en fingervisning åt 

viket håll svarsalternativet lutar åt. 

 

 

 

 
                                                             
52 Ibid. s. 59 ff. 
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Resultat 

I detta kapitel ska jag redovisa svaren till mina frågeställningar. 

Här sker en sammanfattning  samt en analys.  

(Tolkningen sker i diskussionsdelen.) 

Resultat av enkätsvaren 

Min undersökning benämns Slöjdens plats i skolan. Ambitionen är att undersöka slöjdens 

förutsättningar i samarbete med andra ämnen.  

Enkäten besvarades av totalt 20 personer, varav 16 var utbildade och fyra outbildade. Hälften 

av de som besvarade enkäten arbetade på låg- och mellanstadiet och hälften  på högstadiet. 

 

Skolans arkitektoniska utformning speglar sin tid. Det är bakgrunden till att jag är intresserad 

av slöjdlokalens placering i skolan, och om placeringen kan ha betydelse för hur man arbetar 

ämnesövergripande. 

Av enkätsvaren kan man konstatera att så gott som alla tillfrågade respondenter var med i ett 

arbetslag. Vidare kan man se att över hälften av respondenterna har närhet till personalrum 

och därigenom en potentional för samverkan med andra lärare. Hälften av slöjdlärarna 

redovisade att slöjdlokalen låg i anslutning till elevernas övriga ämnen. När elever ska nå den 

andra slöjdarten är det viktigt att de ligger i anslutning till varandra så att inte slöjdprocessen 

avbryts. Hälften av eleverna visade sig ha denna möjlighet.  

 

Man kan fastslå av enkätsvaren att över hälften av de tillfrågade menade att diskussion förs 

om slöjdens betydelse i förhållande till andra ämnen. Slöjden integreras med andra ämnen vid 

olika tillfällen, genom att till exempel tydliggöra abstrakta sammanhang.  

 

Man kan också  märka att slöjdlärarna känner av en viss hierarki och värdering av sitt ämne i 

förhållande till de teoretiska ämnena, trots att man menar att hantverksämnena har lika stort 

värde.  Redovisar också att ämnet slöjd är populärt bland elever och skolans personal.  
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När det gäller temaarbeten svarade hälften av respondenterna att det förekommer. Det kan till 

exempel vara naturslöjd med NO- ämnen eller hemkunskap och slöjd, där man på utedagen 

äter mat och passar på att tälja. Ett annat exempel är samarbete mellan svenskaämnet och 

textilslöjden, där man syr handdockor och skriver berättelser till dem. Temaarbeten kring 

högtider som julen eller historiska områden, som vikingatiden, passar bra för samarbete över 

ämnesgränserna.  

 

Hälften av respondenterna använde sig av projektarbete med andra ämnen.  Ett exempel på 

projektarbete var en årlig revy där slöjd och musik samarbetar, - slöjden jobbar med 

rekvisitan och musiken med underhållningen. Man kan också arbeta med biståndsprojekt där 

olika teoretiska ämnen och slöjd arbetar ihop. Ytterligare ett exempel på samarbete är mellan 

svenskämnet och slöjden, på temat att lära känna sig själv. Slöjden kunde också vara 

involverad i temaveckor i form av hälso- och kärleksteman. Man kan även slå ihop fler 

lektioner och få längre pass och därigenom förändra innehållet i lärandet.  

Slutligen kan man som ett samarbetsprojekt frächa upp skolans lokaler, - reparera stolar, 

tillverka strandstolar, pallar med mera. 

 

På frågan om vilket arbetssätt  - av tema, projekt eller ämnesövergripande -  du som 

slöjdlärare skulle föredra, svarade en respondent temaarbeten, med anledning av det inte 

kräver så mycket tid för gemensam planering. Temaarbete är mer hanterbart när man har 

många elever och man får se sina elever i andra sammanhang än just sitt ämne. Någon skriver 

att projektform är att föredra. Fördelen är att man gör sin egen planering utan att ständigt 

behöva samplanera. Man kan även föredra projektform för då kan till exempel båda 

slöjdarterna göra ”utrustning” och kläder till en teaterpjäs. Man kan utläsa att projekt och 

tema är att föredra då flera ämnen är involverade.  

 

Ämnesövergripande är att föredra, svarade någon, eleverna ser att alla ämnen behövs och vi 

lärare kan hjälpa varandra för att nå läroplanens mål. En respondent svarade att de utgick från 

kunskapsomåden för att nå läroplanens mål, vilket medför att samtliga ämnesområden 

samarbetar.  

 
På uppgiften att rangordna de tre alternativen svarade man att det som väger tyngst är att 

barnet/eleven fångas av sin egen drivkraft, följt av att slöjdprocessen ska förstås och sist att 

hantverkstraditionen förs vidare. 
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När jag ställde frågan om vad som är viktigast att förmedla inom ämnet slöjd, blev svaren - att 

förmedla själva hantverket och lärdomen om allt man kan göra. Vidare att fånga elevernas 

intresse, förmedla skaparglädje, känsla för estetik och lära ut teknik. Totalt av alla svaren kan 

jag utläsa att slöjdlärarna vill förmedla den glädje, kreativitet och det hantverkskunnande som 

ingår i slöjdprocessen. 

 

För att få reda på hur respondenterna ser på framtiden, ställde jag frågan - hur slöjden skulle 

kunna gå vidare för att kunna möta morgondagen? Där svarade man bland annat att det är 

viktigt att slöjdlärarna har stora och breda kunskaper i ämnet och hantverket, liksom 

materialkännedom. Man tog även upp att slöjdämnet bör integreras med andra ämnen och att 

man koppling till omgivande samhälle. Det är viktigt att man fokuserar på glädjen i 

skapandet, - handens arbete kommer alltid att ha betydelse i framtiden!  

 

Totalt av alla svar kan man utläsa att slöjdläraren måste möta elevernas idéer, ta till sig ny 

teknik, som datorer,  vara mer öppen mot den andra slöjdarten och slutligen marknadsföra 

slöjdämnet. 

 

Resultatanalys 

Jag tittar jag på enkätsvaren och ställer svaren mot mina frågeställningar rörande slöjdens 

plats i skolan i samarbete med andra ämnen. 

 

I vilken omfattning och på vilket sätt kan samverkan ske mellan slöjd och andra skolämnen? 

Av enkätsvarens första del kan man se att över hälften av respodenterna uppgav att 

förflyttning mellan lokaler för elever och lärare inte var något hinder för samverkan, ej heller 

att avbrott sker vid slöjdsamverkan. Vilket innebär att omfattningen av samverkan inte kan 

påverkas av ett fysiskt avstånd för över hälften av slöjdlärarna.  

 

Frågan som handlade om slöjdläraren var med i ett arbetslag, svarade övervägande av 

respondenterna att de var med i ett arbetslag. Det visar att förutsättning finns att kunna vara  

med och påverka i det pedagogiska arbetet samt att känna samhörighet till övriga kollegor.  
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På vilket sätt kan samverkan ske med andra ämnen, av enkätens andra del framkom det att 

olika arbetsformer förekom. När det gäller tema- och projektarbete kan man se av svaren att 

det är hälften av respondenterna som ibland arbetar tematiskt med andra ämnen medan det är 

något under hälften som ibland arbetar i projekt med andra ämnen. När det gäller att arbeta 

ämnesövergripande svarade hälften av respodenterna att det förekom. Ett arbetssätt som 

förekom var att man arbetade inom KO- kunskapsområden och att slöjden brukar vara med, 

det innebär att man utgår från kursplanen och arbetar mot gemensamma mål.  Som ett svar 

löd – ämnesövergripande där får eleverna se att alla ämnen behövs för att nå målen.         

 

I vilken omfattning sker samarbete mellan slöjdarterna? 

Enkätsvaren visade att något över hälften av respondenterna samarbetar eller samverkar i 

någon form med den andra slöjdarten. Man skriver också att ämnesövergripande slöjdarbete 

ligger nära tillhands och att kombinera olika tekniker och material inom slöjdämnet, kan höja 

nivån i det hantverkliga, kanske vidga kreativiteten. Man arbetar i tema mellan slöjdarterna 

vilket ger en helt annan bredd och utveckling på alsterna, man skriver också om att arbeta i 

projekt/tema, då blir det ofta även ämnesövergripande. Funktion, mål och teknik förenas.  

 

Vad vill slöjdlärarna värna om inom sitt eget ämne? 

På frågan om vad som väger tyngst för dig som slöjdlärare att förmedla, svarade något över 

hälften av respondenterna  - att barnet/eleven  fångas av sin egen drivkraft strax därefter kom 

– att slöjdprocessen ska förstås och som tredje alternativ  – att hantverkstraditionen ska föras 

vidare. Att fångas av sin egen drivkaraft innebär att man som lärare väcka nyfikenhet, ger 

möjlighet till glädje, vilket i sin tur skapar en drivkraft och tillfredsställelse för 

eleven.Ungefär på samma svarsnivå var – att slöjdprocessen ska förstås. Det handlar om 

processtanken, att ge eleven insikt om att förstå hur man skapar, gör saker. Det börjar med en 

tanke, går vidare till en handling och avslutas med en produkt som värderas. När eleverna 

förstår att de har kunskap om processen och de gör något till sig själv, startar en inre drivkraft. 

Hantverks traditionen kom som tredje alternativ, det kanske inte är så konstigt.  Man arbetar  

mer på sikt med att ge ett hantverkskunnande inom slöjden.  

 

På frågan vad du tycker är viktigt att förmedla inom ämnet slöjd kom många olika svar. Vid 

sammanställningen visar det sig att det handlar om glädje, kreativitet och hantverk, vilket 

leder in på slöjdprocesstanken. Frågan – hur slöjden skulle kunna gå vidare för att kunna möta 

morgondagen? Av svaren avläser man att slöjdlärarna är öppna och nyfikna, vill hitta 
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mötesplatser inom och utanför skolan. Man vill värna om bred kunskap i hantverk- och 

materialkunnande samtidigt söker man sig till den andra slöjdarten för att utvecklas inom sitt 

område. Ta vara på elevernas idéer, lära sig att hantera datorn och man vill följa med sin tid, 

vår tids slöjd handlar om personlig uttryck samt historisk återkoppling. 

 

Diskussion 

För att kunna få en helhetsbild av de resultat jag har fått fram, vill jag föra samman 

sammanfattning av litteraturdelen med resultatanalysen från enkätsvaren. 

 
Resultatdiskussion 
 
I läroplanerna från 1962 och framåt står det skrivet att samverkan bör ske mellan ämnen. Man 

har även gett förslag inom vilka ämnen på de olika stadierna. Det står i Lgr -80 om betydelsen 

i att stärka elevernas självkänsla, som ex. inom ämnet svenska, det handlar om att eleven ska 

känna att hon/han duger och skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter via samverkan med 

andra ämnen. Man kan vidare läsa inom matematiken att den ska vara konkret och att barnen 

ska kunna olika begrepp samt förstå användningen i praktisk situation. I Lpo -94 står det att 

läraren ska samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningensmålen. I kursplanen 

står det att läsa, uppdelning i ämnen är en organisationsform och inte till för att skapa gränser. 

Samverkan är en nödvändighet. Inför enkätundersökningen hade jag en fundering om det var 

så att slöjdlokaler låg avsides från skolans klassrum eller personalutrymmen, kan det vara en 

faktor som påverkar samarbete? 

 

Enligt enkätundersökningen finns inga hinder för samverkan beträffande slöjdlokalers 

placeringar för något över hälften av respodenterna.  

Något under hälften av respondenterna, menade att det fanns ett fysiskt hinder i form av 

tidsförlust eller avstånd. Vidare i enkätundersökningen kan man fastslå att hälften av de 

tillfrågade respodenterna arbetar ibland tematiskt eller ämnnesövergripande.           

 

Det jag kan utläsa från enkäten är att temaarbeten är något man föredrar, det kräver inte så 

mycket tid för gemensam planering.  En lärare säger  -Temaveckor är bra, man ser elever i 

andra sammanhang lär sig mer.  
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Ämnesövergripande arbete kan omfatta temaarbeten mellan andra ämnen samt mellan 

slöjdarterna. Ett ex. från Skolverkets rapport, Lusten att lära, där står att läsa: - när man kan ge 

förankring i det eleven gör sker inlärning lättare. En elev syr fast olika former samtidigt som 

man lär sig vad de heter. Skolverket skriver vidare i sin rapport om förslag till 

kvalitetsförbättringar, det handlar bland annat om större utrymme för fantasi, kreativitet och 

nyfikenhet.  

 

En annan arbetsform är att samarbeta med projekt som har en början och ett slut, det är själva 

processen som är det viktigaste. Det är den egna drivkraften för eleven tillsammans med 

pedagogen som driver lärandet framåt i sökandet efter kunskap. I enkätundersökningen är det 

något under hälften av respondenterna som arbetar med projektarbete. Det kan vara i form av 

ett musikprojekt, revy, där slöjden arbetar med att tillverka rekvisita. Att arbeta med 

projektarbete uppfattas som mer tidskrävande, vilket också visar sig i antal i förhållande till 

andra samarbetsformer.  

 

Enligt Skolverkets rapport är det viktigt med samverkan för att nå olika kunskapsformer 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. När SIA-reformen kom var det tänkt att 

samarbete mellan olika organisationer utifrån skulle komma in i skolans värld. Av politiska 

skäl tog reformen tid på sig och ekonomiska sparbeting gjorde att den blev urvattnad. I dag är 

det profilering som leder till samarbete inom nya områden. Av enkäten kan man se att ungefär 

hälften av de svarande arbetar i någon form tillsammans, vid olika tillfällen. En skola har 

utkristaliserat sig och svarar att man samarbetar utifrån kursplanen för att kunna hitta 

gemensamma mål, allt enligt Lpo -94, där de skriver om att lärare ska samarbeta över 

gränserna för att ge barnen en helhetssyn på kunskap.  

 

Varför är det fortfarande så pass många som av någon anledning inte arbetar mot Lpo -94, när 

det gäller att ge eleverna en mer greppbar inlärningssituation av olikabegrepp och förståelse? 

Någon form av hinder i samarbetet möter pedagogerna, Kajsa Rönnqvist  belyser något 

viktigt. Det handlar om vilka förutsättningar som ges i form av tid, personaltäthet, lokaler 

inom arbetsplatsen. Författaren kommer också in på en viktig punkt, vilket handlar om vilken 

självinsikt har skolans personal om sin egen historik. På vilket sätt påverkas det pedagogiska 

arbetet med anledning av den tradition skolan för vidare? I boken Arbete i lag och grupp tar 

Arfwedson och Arfwedson upp liknande hinder, fallgropar, det hadlar om skolans kultur och 

arv som viktiga komponeter vid förändringsprocesser. Man tar även upp att det är en politisk 
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faktor med i spelet och det är när nya läroplaner kommer till. Arbetsplatsen förlorar viktigt 

kunnande och nya direktiv ska till, viket gör att skolan skyndar långsamt.  

 

 

Av enkäten kan jag se att något över hälften av respondenterna samarbetade mellan 

slöjdarterna än övriga ämnen. De olika samarbetsformerna var ämnesövergripande och 

temaarbeten. Ämnesövergripande innebär att eleverna arbetar i ett ständigt flöde mellan 

slöjdarterna. Av svaren ser man att temaarbeten ger en helt annan möjlighet till att utveckla 

slöjdalsterna. I Nationella Utvärderingen av grundskolan 2003 slöjd, står det att skolverket 

ställer sig undran varför det inte är mer samverkan utan att det har minskat. De skriver om 

olika faktorer som kan påverka negativt till samarbete, kan behörighet vara en faktor?  

Vidare skriver de om vad som händer om skolan inte har någon timplan. Blir det mer 

samarbete mellan slöjdarterna eller hittar slöjden en arbetsform beträffande samarbete med 

övriga skolämnen utan att tappa sin karaktär. 

 

Vad vill slöjdlärarna värna om, vad är viktigt för slöjdens egenvärde? Det var inte givet att  

slöjd skulle vara handens arbete inom skolans värld. Man menade att olika kriterier skulle 

kunna uppfyllas för att ta till sig just det hantverk som skulle råda. Kriteriena var att befordra 

ordning och noggrannhet, tillåta renlighet och snygghet, taga i anspråk lärljungarnas 

uppmärksamhet, vid utövandet motsvara de arbetandes kroppskrafter, förmå åstadkomma en 

välbehövlig motvikt mot stillasittande i skolan, lämpa sig för en metodisk framställning och 

vara i någon mån estetiskt bindande. Otto Salomon ville att eleverna skulle uppleva slöjden 

som inspirerande, han var emot utantill lärande och menade att själen inte fick någon 

förankring när så skedde. Han var också inne på att hela människan måste vara med, kropp 

och själ, för att utveckla sig. Att arbeta med trä, enligt Salomon, ska innebära att intresse 

fångas, handfärdighet tränas, ävenså ordning och noggrannhet, motoriken utvecklas via 

kroppsarbete och en metodisk framställning av en estetisk användbar produkt i regel tänkt för 

hemmet skapas.  

 

När jag söker historiskt kan jag ana en koppling vad som menas med att slöjdämnet inte får 

förlora sin karaktär. Det finns ett historiskt arv i slöjdandet, där kropp och själ möts. En kärna 

till insikt och förståelse sker och det är vad man idag menar med slöjdens karaktär. På frågan 

vad som är viktigt att förmedla ser jag av svaren att de följer med i vår tid. Respondenterna 

skriver om skaparglädje, estetik och teknik tillsammans,  att förmedla själva hantverket och 
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lärdommen om allt man kan göra med det. Få eleverna att förstå grunden och att fånga deras 

intresse,  kreativitet, arbetsglädje, tålamod, motorik. Det är viktigt att värna om och slöjden 

får inte förlora sin karaktär, vilket man också skriver om i skolverkets Nationell Utveckling 

2003, slöjd. De sju kriterierna som en gång i tiden avgjorde att slöjden fick bli handens 

skolarbete lever kvar och utvecklats via slöjdprocessen och fortfarande framställs estetiska 

använbara produkter/slöjdalster. 

 

Metoddiskussion     

När jag gjorde enkätundersökningen blev valet av skolor efter en förteckning av en kommuns 

skolor. Valet av vilka skolor jag skulle ta med var sex skolor av åk f-6, sex skolor av åk7-9 

samt sex  friskolor som täckte berörda årskurser. Det var inget givet system i valet av skolan. 

Enkäterna distribuerades via internpost med internkuvertn samt brev med svarskuvert som var 

frankerade, valet av internpost var ekonomiskt och det kan vara en faktor spela roll. Det kan 

ta tid inna internkuvertet kommer fram eller det kan hamna på fel plats och tid tar innan det 

kommer till rätt plats. Jag hade inga personliga namn till respektive respodent, det var ställt 

till trä- och metallslöjdläraren på respektive skola det samma för textilläraren. Det kan vara en 

ytterligare faktor som gör att kuvertet inte kommer till rätt person. Enkätfrågorna byggde bl.a. 

på uppskattade avstånd och uppskattad tid, vilket kan upplevas olika beroende på person och 

därav kan svarets tillförlitlighet variera. Tolkning av begrepp märkte jag också var en faktor 

som avgjorde hur man svarade angående arbetsmetod. Om man skulle göra en liknande 

undersökning kan svarsresultaten variera där resultaten låg nära varandra, därav kan svarets 

tillförlitlighet variera. Tolkning av begrepp märkte jag också var en faktor som avgjorde hur 

man svarade angående arbetsmetod. Om man skulle göra en liknande undersökning kan 

svarsresultaten variera där resultaten låg nära varandra.  

 

Slutsats 

Av de jag fått fram i min undersökning ger det en bild av slöjdens plats i skolan i samarbete 

med andra ämnen. När det gäller någon form av samarbete är det ungefär hälften av 

respondenterna som försöker hitta en form med övriga kollegor på sin arbetsplats samt att de 

flesta är med i ett arbetslag. När det gäller slöjdlokalers placering i förhållande till personal- 

och klassrum på skola, verkar det inte vara något större hinder för verksamheten när det gäller 

samarbete inom skolan. Slöjdlärarna har mer verksamhet mellan slöjarterna än med klass- 

eller ämneslärarna. Den verksamhetsform man föredrar i samverkan är tema- eller 
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ämnesövergripande arbete, projektarbete kan upplevas mer tidskrävande för slöjdlärarna. Det 

respondenterna vill värna om är sammanfattningsvis slöjdens kulturarv i form av att ge 

eleverna tillgång till skaparglädje, egen drivkraft, hantverk, tålamod och slöjdalster som 

motsvara sin tid. Respondenterna visar också att det är viktigt att se framåt, de vill utveckla 

slöjden med bredare ämneskunskap och mer integrering med sitt eget och andra ämnen. Finna 

forum mellan slöjdarterna och tydligare marknadsföring av ämnet. Vara mer öppen för elevers 

idéer och arbeta mot ny teknik som ex.datorn. 

 

Slutord   
I nledningen skrev jag att jag ville förstå slöjden av idag. Efter denna uppsats har jag fått en 

djupare förankring i slöjdens tillkomst, tankar och värderingar. Förstår även vad som är 

intentionen till slöjdens kärna och som fortfarande står som plattform för ämnet slöjd. Ser 

klarare vilka faktorer som styr och eventuellt håller tillbaka krafter  i samarbete med andra 

ämnen. När jag läst om olika samverkansformer tycker jag att Brodow får med många olika 

faktorer som påverkar svårigheterna i att samverkan. Han pekar bl.a. på den enskilde 

pedagogens situation samt historiskt arv inom yrkesgruppen samt skolans kulturarv.  

En sammanfattning av det lästa materialet är att insikt om vilka faktorer som är med och 

påverkar arbetsmiljön och arbetssituation underlättar och stärker processen att utveckla 

läroplanstanken angående samverkan och att eleverna ska få möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande.  

Med denna insikte blir styrdokumenten tydligare och jag kan förankra mina tankar och 

planeringar till ämnet slöjd på ett djupare plan. 

 

Vad skulle man kunna forska vidare på?  

Den fråga jag ställer mig efter min undersökning är: På vilket sätt inverkar skolans kultur och 

arv vid förändringsprocesser?  

 

Otto Salomonssons tanke att föra vidare en viktig hantverkstradition via handens arbete i 

skolan i form av slöjd, kanske går att utveckla via arbetssättet Kunskapsområden.Man tar ett 

gemensamt grepp på målen och fullt ansvar för samsyn och integrerar ämnena för att elever 

ska kunna få helhetssyn i kunskapsinhämtning och förståelse. 
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En ytterligare fråga som jag ställer mig är:  - Går det att överföra slöjdprocessens olika 

element till övriga projektarbeten? Man har en idé, (problemställning) man gör en skiss, 

ritning, (begränsar, ger ramar), utför arbetet, kontrollerar, checkar upp om man är på rätt väg, 

(inhämtar information som är relevant) färdigställer idén, (presenterar projektarbetet) 

utvärderar vad man kommit fram till, (generaliserar) med den kunskap barnen, eleverna, fått 

vilken insikt har detta lett till? 

Det är intressant att tänka sig att  slöjdprocessens principer kan fungera som en mall för ett 

projektarbete, eleverna och pedagogen har en idé, fundering, som ska vara förankrad hos 

eleven, pedagogen ger ramarna i form av tiden, upplyser eleverna vilka delmoment som 

kommer med i arbetet och eleverna tar fram ett exempel varefter arbetet utvärderas. 
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Bilaga 1 

 

Slöjdens plats i skolan 

Jag läser till slöjdlärare inom trä- och metall slöjd i Umeå. I utbildningen ingår en C-

uppsats. Jag har valt att se på slöjdens betydelse i förhållande till andra ämnen i skolan samt 

dess lokalplacering.  

Är tacksam om ni vill besvara enkätfrågorna, det hela är frivilligt och jag kommer inte att 

peka ut enskilda lärare, skolor eller kommuner. Syftet med frågorna är att få en bild på hur 

slöjdläraren ser på slöjdens roll i skolan.   

 

Tack på förhand! 

Pär Söderström 

 

 



 
 

Enkätfrågor 

Var vänlig och markera med ett kryss i den cirkel som stämmer bäst för dig.  

 

1. Har du en lärarexamen inom ämnet?      Ja ¤ Nej ¤    

Om ja, vilket år     ............. 

2. Är du verksam inom låg- och mellanstadiet eller högstadiet? 

3. Om båda, välj ett av alternativen! Om du orkar får du gärna svara för båda alternativen 

men kopiera enkätfrågorna först. 

4. Slöjdlokalens placering: 

‐ är lokalen i anslutning till elevernas övriga ämnen                             Ja¤ Nej¤            

‐ känner du att möjlighet finns att gå till personalrummet utan att för mycket tid 

försvinner pga. avstånd?                                                                       Ja ¤ Nej ¤ 

‐ Har du möjlighet att nå en kollega vid ev. samverkan under en rast?  Ja ¤ Nej ¤ 

‐ Har elever möjlighet att nå den andra slöjdarten utan att slöjdprocessen avbryts av en 

”längre förflyttning”?                                                                   Ja ¤ Nej¤ 

5. Är du med i ett arbetslag?                                                                              Ja ¤  Nej ¤ 

6. Diskuteras slöjdens betydelse i förhållande till andra ämnen på din arbetsplats?    

  – Vid JA, vad kan den diskussionen leda till? 

7. Arbetar ni ibland tematiskt med andra ämnen?                                       Ja¤ Nej¤                               

- Vid JA, skriv vad ni gör! 

8. Arbetar ni ibland i projekt med andra ämnen?                                              Ja¤ Nej¤                               

– Vid JA, skriv vad ni gör! 

9. Arbetar ni ämnesövergripande?                                                               Ja¤ Nej¤ 

- Vid JA, skriv vad ni gör! 

10. Om du skulle få välja ett av dessa tre samverkansformer, vilken skulle du föredra och 

varför? 

11. Ingår slöjden i någon form av samarbete/samverkan med den andra slöjdarten?   

- Vid JA, beskriv gärna hur och varför!   Ja¤ Nej¤ 

12. Kan du rangordna de tre alternativen från 1-3, där 1 står för det alternativ som väger 

tyngst för dig. Gå vidare till det näst bästa för att avsluta med tredje bästa alternativ 

som stämmer in på dig som slöjdlärare. 

‐ Att hantverkstraditionen ska föras vidare, nr.......                

‐ Att slöjdprocessen skall förstås, nr......                             

 



 
 

 

‐ Att barnet/eleven fångas av sin egen drivkraft, nr...... 

13. Vad tycker du är det viktigaste att förmedla inom ämnet slöjd? 

14. Har du någon egen fundering som du skulle vilja dela med dig av, hur slöjden skulle 

kunna gå vidare för att möta morgondagen, om man ser den i ett historiskt perspektiv? 

 

Vid behov av mer plats skriv på baksidan! 

 

Tack!  

För mig betyder det mycket att du har tagit dig tid att svara på mina funderingar inom ämnet 

slöjd. Om du undrar över något, hör gärna av dig! 

Pär Söderström, tel. bos. 090-24391 mob. 070-651 83 01 

(Returadress för internpost är Sandviksskolan, Holmsund, Pär Söderström, 

 Till övriga skickar jag färdigfrankerat kuvert.) 
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