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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka om slöjdlärarnas olika utbildningar spelar roll för 

samarbetet inom slöjdens mjuka och hårda material och hur ett sådant arbetsätt kan se ut. 

Undersökningen har även försökt få svar på om eleverna blir mer motiverade av ett arbetsätt 

där materialen blandas. Dessutom har arbetet handlat om att ta reda på om det finns ytterligare 

faktorer som spelar roll för samarbetet inom ämnet slöjd. Genom studier av tidigare 

kursplaner för ämnet i skolan och för slöjdlärarutbildningar har jag fått en historisk tillbaka 

blick för vad som ingått i både slöjdlärarutbildningar och i undervisning för eleverna i skolan. 

I mitt sökande efter svar har 8 slöjdlärare intervjuats som läst mot både tidigare och 

nuvarande läroplan för grundskolan och som har examen från utbildning med behörighet i ett 

eller båda materialen. Även en gruppintervju har gjorts med elever som har erfarenhet av 

samarbete i slöjden.  Resultatet visar en viss koppling mellan samarbete i slöjden och lärarens 

utbildning, då främst vilken läroplan deras egen utbildning svarat emot och att det finns andra 

faktorer som spelar en betydande roll såsom lokaler för samarbetet i slöjdens olika material, 

samt att elevernas motivation ökar i viss grad med uppgifter då både hårda och mjuka material 

ingår. 
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Inledning 

Jag minns själv när jag gick i skolan och skulle till slöjdlektionen
1
. Det var det roligaste på 

hela veckan. Den bästa tiden på läsåret var terminen då vi fick ha textilslöjd.  

Textilslöjdssalen var fylld med hyllor och skåp med olika mjuka material som garner och 

tyger i alla möjliga mönster, härliga färger och kvalitéer. Det var så lustfyllt och inspirerande 

att bara vara i textilslöjdssalen. Att sticka, virka, brodera och sy var det jag älskade mest. 

Mina intressen har alltid varit att handarbeta med de olika mjuka materialen. Träslöjdsalen låg 

vägg i vägg med textilslöjden. I träslöjden fick vi såga, slipa, borra och svarva. Maskinerna i 

träslöjden var bullriga och jag upplevde de som läskiga och farliga. Vid närmare eftertanke 

kan jag inte minnas att vi hade något samarbete i de hårda och mjuka materialen under min 

skolgång även då salarna låg angränsande mot varandra. På högstadiet så låg de två 

slöjdsalarna långt ifrån varandra så samarbete mellan de två slöjdarterna var i stort sätt 

omöjlig. Nu läser jag själv till textillärare och har valt att arbeta under tiden. Så för min del 

har studierna bestått av att läsa enstaka kurser för att nå mitt mål. Det har tagit lång tid, nästan 

10 år. När regeringen kom med det nationella Val- projektet
2
 så såg jag chansen att kunna bli 

klar med min lärarexamen.  När man studerar till slöjdlärare finns det flera olika 

utbildningsorter och utbildningsvägar att välja emellan. Som blivande slöjdlärare kan man 

välja mellan tre olika inriktningar, enbart trä- och metall, textil eller att bli behörig i båda 

materialen, man kan välja att läsa hela programmet eller läsa slöjdämnet som enstaka kurser.  

Slöjdämnet har genomgått en stor förändring. Från att ha varit tre separata ämnen trä- och 

metallslöjd och textilslöjd är det numera bara ett ämne som heter slöjd. I den senaste 

läroplanen, Lpo 94 står det om slöjden som ett gemensamt ämne. Det finns inte längre något 

som delar upp ämnet genom de olika materialen (Kajsa Borg 2001:14f). Slöjdprocessen är 

den genomgående viktigaste delen i slöjdämnet. Material och olika tekniker som tidigare haft 

en tämligen central roll inom ämnet kommer numera i skymundan har i realiteten inget 

utrymme i läroplanen längre. Eleverna ska arbeta genom att experimentera i olika material 

och tekniker (Skolverket, Lpo 94 kursplan för slöjd). Skolverket håller på att ta fram en ny 

läroplan som ska komma att gälla från hösten 2011 och i den är det första gången som 

                                                           
1
 Ordet slöjd kommer ifrån ordet slöghd som är ett gammalt nordiskt ord och som kommer ifrån adjektivet slög 

som på fornsvenskan betydde skicklig, konstfärdig och händig. (Sjögren 1991:17) 
2
 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarutbildning. Det är en kompletterande utbildning som vänder sig till 

de som arbetar i skolan och saknar formell lärarexamen. 
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kursplanen för ämnet slöjd tar upp samarbete i de olika materialen. (Del ur Lgr11: kursplan i 

slöjd i grundskolan) 

Jag har studerat 90Hp textila slöjdkurser vid Umeå universitet där fick vi använda ganska 

många otraditionella material till våra slöjdalster och lära oss att våga experimentera med de 

olika materialen i vissa kurser och jag har utifrån mina egna studier börjat intressera mig för 

vilka olika sätt man undervisar i ett ämne som slöjd och vilka samarbetsformer som kan 

finnas inom det egna ämnet och vad de olika slöjdlärarutbildningarna förmedlar för 

kunskaper. Jag blir även nyfiken på att undersöka hur man samarbetar med de olika 

materialen och inom de olika materialen i slöjdämnet i skolan.  

Det som kommer som en följd av detta är hur skolämnet slöjd och slöjdlärarutbildning har 

utvecklats och förändrats genom åren och där av kanske också den undervisning 

grundskoleelever får i dag. Jag inriktar mig på att genom litteratur, samtal med slöjdlärare 

som genomgått olika utbildningsformer och tankeutbyten med elever som har erfarenhet av 

samarbete inom slöjdens olika material få en viss insikt på vilket sätt det i teorin och 

praktiken förstås och uppfattas. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur och i vilken utsträckning samarbete mellan de 

hårda och mjuka materialen äger rum i slöjdundervisningen och vidare undersöks skillnader 

när lärare från olika slöjdutbildningar undervisar och hur eleverna upplever samarbete mellan 

slöjdens olika material. 

 

Frågeställningar 
För att nå syftet med min undersökning så uppfattas följande frågor relevanta. 

 Vilken roll spelar slöjdlärarens utbildning för samarbete mellan de olika materialen i 

slöjden? 

 

  Blir eleverna mer motiverade av samarbete mellan materialen hårt respektive mjukt i 

slöjden? 

 

 Vilken roll har yttre ramfaktorer för samarbete i slöjdämnet?  
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Metod 
För att få en förståelse för hur skolslöjden, slöjdlärarutbildningar, synen på kunskap, synen på 

barn och förändringar i skolan utvecklats och förändrats väljer jag att söka bland tidigare 

läroplaner och kursplaner för ämnet och för lärarutbildningar och i skolhistoriska texter. För 

att få en representativ bild av samarbete mellan de hårda och mjuka materialen i 

slöjdundervisningen samt hur elever och lärare tänker kring detta och för att få svar på mina 

frågeställningar, spelar lärarens utbildning roll, blir eleverna mer motiverade av samarbete 

och vilka yttre ramfaktorer påverkar. Valde jag att göra kvalitativa intervjuer med verksamma 

lärare inom grundskolan som har en slöjdlärarexamen där man blir behörig att undervisa i 

antingen det ena materialet eller med en examen där man blir behörig att undervisa i båda 

materialen. 

 Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom 

intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med 

egna ord (Kvale 1997:70). 

Jag valde även att göra en gruppintervju genom en fokusgrupp med elever som går det 8:e 

året i grundskolan för att få kännedom om hur eleverna ser på samarbete i slöjden. 

Fokusgrupper är en typ av gruppintervju/…/Fokusgrupper är en 

forskningsmetodik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som 

bestämts av forskaren(Wibeck 2010:25). 

 Halvstrukturerade former av gruppintervjuer innebär vanligtvis en hög grad av 

interaktion mellan intervjuare och intervjupersoner i form av många direkta frågor 

och svar, precis som i individuella intervjuer (Halkier 2010:7). 

  

Motivering till val av metod 
Jag valde att göra individuella intervjuer med de vuxna medverkandena för att jag ansåg att 

det skulle ge mig en djupare förståelse för hur slöjdlärarna tänker kring samarbete inom 

slöjden och få en kännedom om deras person. När jag sedan skulle intervjua eleverna så 

tänkte jag att eleverna skulle känna sig mer trygga och kanske få stöd av varandras tankar när 

jag gjorde intervju i grupp och svaren de gav kunde vara av mer generell karaktär och inte 

bara utifrån de själva. 
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Urval  
Jag sökte efter intervjupersoner både ifrån min närliggande omgivning genom att skicka e-

post till grundskolor i länet och genom att lägga in ett inlägg på textillärarlistan
3
. Där jag 

förklarade att jag skulle skriva ett examensarbete som handlade om samarbete inom 

slöjdämnet och att jag sökte personer som har behörighet att undervisa i antingen hårt/mjukt 

eller båda materialen inom slöjden. De som kontaktade mig via textillärarlistan var mesta dels 

personer som var behöriga i att undervisa i både mjuka och hårda material och de som jag fick 

kontakt med inom länets skolor har behörighet att undervisa i ett av materialen. Totalt fick jag 

22 personer som svarade mig. Jag valde ut de personerna som svarade endera på mitt brev till 

skolan eller på mitt inlägg på textillärarlistan inom de 3 första dagarna. Det blev totalt 8 

stycken. Det utföll så att 3 av personerna hade kontaktat mig ur textillärarlistan och 5 av 

personerna hade svarat på mitt brev via e-posten. 

För att få tag i elever som ville svara på mina frågor så vände jag mig till några olika skolor 

för att ta reda på hur de arbetade i slöjden. Min önskan var att eleverna skulle ha erfarenheter 

av samarbete inom materialen i slöjden. Av 5 skolor jag hört av mig till svarade 3 skolor att 

ett visst samarbete inom materialen i slöjden hade ägt rum. 2 av dessa var f-6 skolor och en 

var f-9 skola. Jag valde att göra gruppintervjun på f-9 skolan eftersom jag ansåg att de äldre 

eleverna har mer erfarenhet från ämnet slöjd. Jag berättade att jag ville träffa elever som ville 

medverka i skolans entré. 7 elever dök upp vid frågestundstillfället. 

 

Begränsning 
Mitt aktiva val för undersökningen är att så mycket som möjligt hålla mig ifrån ämnet ur ett 

genusperspektiv. Genom litteratur genomgången redovisas ett genusperspektiv som en 

naturlig del i historien. Ett skäl är att arbetet med undersökningen skulle ta orimlig tid att 

slutföra. Ett andra skäl är att arbetsbördan skulle växa sig för stor för de 15 Hp uppsatsen 

gäller. Ett tredje skäl är att jag tror att undersökningens ämne inte tappar i intresse med 

anledning av bortval från perspektivet manligt respektive kvinnligt. I en fortsättning av 

uppsatsen skulle frågor ur ett genusperspektiv kunna ingå som en fördjupning i 

undersökningens ämne. 

                                                           
3
 Textillärarlistan är en internetbaserad e-postlista där många av landets slöjdlärare är medlemmar. E-posten 

man skriver dit skickas ut till alla som är medlemmar i listan. http://www.slojd.nu/textillararlistan/ 
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Kollegor till de intervjuade personerna har också valts bort i undersökningen. Kollegor har 

säkert en stor roll för samarbetet i slöjden och det skulle därför vara intressant att i en fortsatt 

forskning ta reda på vilken roll de spelar för samarbetet inom materialen i slöjden. 

 

Etiska överväganden 
Att skydda undersökningspersonens privatliv genom att förändra namn och identifierande 

drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer (Kvarle 1997:109) De intervjuade 

personerna bör försäkras om att ingen annan än intervjuaren tar del av anteckningarna och 

ljudupptagningen och de behöver också få veta vad deras medverkan ska användas 

till.(Halkier 2010:61)Jag informerade alla vuxna intervjupersoner om att deras svar skulle 

behandlas konfidentiellt
4
 och att deras person skulle bevaras anonym. Jag frågade om tillstånd 

av skolledningen för att kunna utföra intervjun av eleverna. Föräldrarnas medgivanden 

behövdes inte eftersom undersökningen inte var av personlig karaktär.  Jag kommer att 

använda mig av fingerade namn för intervjupersonerna som är hämtade i ordning från 

almanackan, så att det passar personens kön med början från 2 januari eftersom den 1 januari 

inte har något namn, när jag presenterar de vuxna medverkandena medan eleverna endast tas 

upp som en grupp.  

 

Intervjuerna 
Jag tog kontakt via e-post för att boka tid med intervjupersonerna. En del intervjuer gjordes då 

informanterna befann sig i sitt eget hem och en del när de befann sig på sin arbetsplats. Jag 

följde frågeguiden (se bilaga 1) så gott jag kunde. Men vissa svar resulterade i att ordningen 

blev en annan än den tänkta. Men det har ingen avgörande betydelse för det kommande 

resultatet.  Under intervjuerna som varade mellan 30-45 minuter valde jag att föra 

anteckningar av svaren jag erhöll. Två av intervjuerna är gjorda på telefon och de övriga sex 

intervjuerna är gjorda då jag träffat informanten personligen. 

Elevgruppen befann sig i skolan under frågestunden. De satt i skolans foajé vid ett runt bord. 

Elevgruppen intervjuades genom att alla fick svara i vilken ordning de ville. Samtliga elever 

hade synpunkter på alla frågorna. Frågorna finns som bilaga 2. Vid detta tillfälle valde jag att 

göra en ljudupptagning under intervjun samtidigt som jag tog anteckningar. 

                                                           
4
 Konfidentiellt i forskning betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att 

redovisas.  
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Kort presentation av intervju personerna 
 

Person 1 

Textilslöjdslärare Svea 59 år. 23 år i yrket. Fick sin utbildning vid Göteborgs universitet. Tog 

sin examen 1987. Läst mot Lgr 80. Arbetat på ca 15 olika skolor. Arbetar just nu i en f-9 

skola med ca 650 elever och undervisar elever i årskurserna 2-9. 

Person 2 

Trä och metallslöjdslärare Alfrida 48 år. Fick sin utbildning vid Linköpings universitet och 

läst mot Lgr 80. Tog sin examen 1988. 22 år i yrket och har arbetat på 10 olika skolor. 

Arbetar för närvarande i en f-6 skola med ca 350 elever och undervisar elever från år 3-6. 

 

Person 3 

Rut slöjdlärare med behörighet i såväl textil som trä och metallslöjd. 38 år gammal. Tog sin 

examen vid Göteborgs universitet år 2006 och läste mot Lpo 94. Arbetar på en F-9 skola med 

ca 700 elever och har 2 år i yrket. Undervisar elever från år 3-9 i trä och metallslöjd. 

 

Person 4 

Hanna textilslöjdslärare 58 år med 36 år i yrket. Tog sin examen år 1974 vid Uppsala 

universitet och läste mot Lgr 69. Undervisar elever från år 1-9 på 2 olika skolor. En f-6 skola 

med ca 170 elever och en 7-9 skola med ca 270 elever. Har arbetat på 10 olika skolor. 

 

Person 5 

Trä och metallslöjdslärare Kasper 31 år. Fick sin utbildning vid Linköpings universitet och 

tog sin examen år 2001 och läste emot Lpo 94. Har 9 år i yrket och arbetat på 1 skola. 

Undervisar på en F-9 skola med ca 550 elever. Har undervisat elever från år 3-9 tidigare men 

de senaste 2 åren undervisat enbart elever i år 6-9. 

 

Person 6 

Augusta slöjdlärare med behörighet i såväl textil som trä och metallslöjd. Ålder 37 år. Tog sin 

examen vid Göteborgs universitet år 2010 och läste mot Lpo 94. Har undervisat elever från år 

4-9 sen början av 2010 i både textil och trä och metallslöjd. 

 

Person 7 

Sigbritt textilslöjdslärare 54 år. Fick sin utbildning vid Uppsala universitet och tog sin examen 

år 1984 och läste mot Lgr 80. Har 26 år i yrket och har arbetat på 6 olika skolor. Arbetar just 

nu på en f-6 skola med ca 360 elever och undervisar elever från år 3-6. 
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Person 8 

Textilslöjdslärare Jannike 44 år. Fick sin utbildning vid Uppsala universitet och tog sin 

examen år 1994 och läste mot Lpo 94. Har 15 år i yrket och har arbetat på 1 skola. Undervisar 

elever i skolår 3-6. Skolan är en f-6 skola med ca 300 elever.  

  

Elevgruppen 

7 elever i år 8. 2 killar och 5 tjejer. Eleverna har erfarenhet av att arbeta i slöjden genom 

samarbete mellan materialen både med produkt och med tema. Eleverna arbetar just nu med 

ett arbete i hel klass med både träslöjd- och textilslöjdsläraren.  De har fått tillverka en ram 

som de väver en bild i med garn som de färgat själva. Eleverna har hittills inte fått välja 

slöjdart själva. De ska få välja slöjdart för första gången på vårterminen i år 8. 

 

Databearbetning 
De individuella intervjuerna bearbetades på följande sätt. Jag försökte hitta olika mönster som 

likheter och skillnader i svaren. Det var en process som tog lång tid. I det stora hela så såg 

bearbetningen ut så här:  

 Genomläsning av allt material 

 Hitta mönster och analysera dessa 

 Kategorisera/sortera 

Gruppintervjun med eleverna bearbetades på ett liknande sätt. Jag försökte även här att hitta 

olika mönster i svaren. Att lyssna genom ljudupptagningen och försöka sammanföra 

anteckningarna var också det ett krävande arbete. Bearbetningsprocessen blev följande: 

 Genomlyssning av materialet 

 Tolkning av anteckningar 

 Pussla ihop ljudupptagning med anteckningar 

 Hitta mönster, kategorisera och sortera 

 Tolka citat och analysera dessa 

 

Kvalitativa metodens problem 
När man intervjuar människor så innebär det att man ska kunna tolka det som sägs. Det finns 

alltid en risk att mottagaren feltolkar något av det som sagts. Som intervjuare kanske man 

skickar signaler genom kroppsrörelser eller ljud som exempelvis suckar eller hummanden 

som gör att respondenten ger annat svar än det tänkta (Trost 1997:72). Det är också stor risk 
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för att förvrängningar görs när man som intervjuare väljer att anteckna svaren i stället för att 

exempelvis spela in intervjun genom ljudupptagning. Anteckningar från intervjun behöver 

bearbetas snabbt efter intervjun, annars kan värdefull fakta komma att försvinna genom att 

minnet blir sämre med tid. Bearbetning av anteckningar är ett tidkrävande arbete. När man 

som jag väljer att göra en gruppintervju med ljudupptagning kan det vara svårt att höra vem 

som säger vad. Fördelen med att göra en gruppintervju med ungdomar tror jag är att de vågar 

svara mer öppet när de inte är ensamma. 
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Litteraturgenomgång 

Slöjdämnets framväxt och utveckling. 
För att få en förståelse hur den svenska skolslöjden växt fram och förändrats genom åren och 

att försöka ta reda på hur undervisningen till eleverna kan ha tett sig från 1900-talet fram till 

våra dagar och ta reda på om/hur samarbete med slöjdens olika material varit aktuell och i så 

fall hur samarbete inom ämnet kan ha sett ut, kan ett sätt vara att gå igenom tidigare 

läroplaner, undervisningsplaner och tidigare forskning inom området.   

 

Slöjden före 1900-talet  

Före år1900 pratar man om slöjd för flickor och slöjd för gossar. Slöjden som skolämne har 

rötter tillbaka till slutet på 1800-talet och har sina spår i att många tyckte skolan var alldeles 

för teoretiskt lagd. 1877 fattade riksdagen beslut att ge stadsbidrag till de folkskolor som 

bedrev slöjdundervisning. I början gällde det bara de folkskolor som ägnade sig åt 

slöjdundervisning för pojkar. 1896 kom statsbidraget även att gälla de folkskolor som bedrev 

slöjdundervisning för flickor. Hulda Lundin
5
 och Otto Salomon

6
 är vad man kan kalla 

grundarna till skolslöjden. De arbetade åtskilda från varandra. Både Hulda Lundin och Otto 

Salomon ansåg att handens och tankens arbete var viktigt för att ge barn och ungdomar olika 

lärdomar som de kunde vidareutveckla till kunskaper. Slöjden användes i uppfostringssyfte 

till en början, barnen och ungdomarna skulle lära sig att bli mer självständiga för att kunna 

klara sig i vuxenlivet/arbetslivet(Borg 2001:11ff),( Hartman, Thorbjörnsson, Trotzig 

1995:31). 

De båda materialen var vid denna tid inte bara åtskilda i undervisningen utan också när det 

gäller lokaler var i skolbyggnaden de bedrevs. Textilundervisningen kunde man hitta längst 

uppe på vinden medan trä- och metallundervisningen ofta låg i källaren (Borg 1995:49). 

Hulda Lundins pedagogik gick ut på att barnen först skulle få lära sig att sticka innan de fick 

lära sig att sy. Undervisningen var tämligen produktstyrd. Eleverna skulle framställa vissa 

bestämda produkter. Undervisningen och val av material var närmast till nytta för att barnen 

skulle få lära sig att laga och lappa trasiga textilier och att kunna sy olika föremål i/till det 

kommande egna hemmet (Hartman m fl. 1995:61)(Borg 1995:47). Hennes 

                                                           
5
 Hulda Lundin föddes i Kristianstad och levde mellan 1847-1921.(Hartman m fl. 1995:54)  

6
 Otto Salomon levde mellan 1849-1907 och var systerson till August Abrahamsson som var ägare av godset 

Nääs. August inrättade ett slöjdlärarseminarium för träslöjslärare med stöd från Otto Salomon. (Hartman m fl. 
1995:72) 
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undervisningsmetod i slöjd gick ut på att systematiskt låta eleven gå från det lättare till det 

svårare. Alla elever fick lära sig samma handgrepp i samma ordningsföljd (Trotzig 1992:50). 

Hon ansåg att slöjdprocessen var viktigare än resultatet av produkten. Visserligen blifva ej 

alla dessa några mästerstycken, men sättet för arbetet är hufudsak, och produkten ännu så 

länge bisak  är ett citat från en journalist för tidningen Idun 1892 nr3 som besökte Hulda 

Lundins slöjdundervisning ( Hartman m fl. 1995:68). 

Liksom Hulda Lundin så ansåg Otto Salomon att det viktigaste var att eleven blev 

självständig och kunde använda sig av tidigare erfarenheter till nästa uppgift än att produkten 

skulle vara fin och välgjord (Hartman m fl. 1995:75). Både Lundin och Salomon tyckte att 

eleverna skulle tillverka saker som var användbara. Eleverna skulle lära sig tekniker och 

metoder genom att öva sig på de föremål som tillverkades. Ändå anmärkte Salomon på 

Lundin att hon lät eleverna öva stygn på lappar (Trotzig 1992:102). 

Till skillnad från Hulda Lundin tyckte inte Otto Salomon att de yngre gossarna skulle få 

undervisas i även textilt material (Borg 1995:49). 

Otto Salomon ansåg att slöjden syftade till 

 Att lära eleven tycka om praktiskt arbete och hysa aktning för kroppsarbetet 

 Att utveckla elevens själverksamhet 

 Att vänja eleven vid hederlighet, ordning, noggrannhet och renlighet 

 Att utveckla elevens uppmärksamhet 

 Att fostra eleven till flit och uthållighet 

 Att utveckla eleven fysiskt 

 Att öva ögat och utveckla formsinnet 

 Att ge eleven en allmän händighet 

 

Till denna formella bildning - som ligger vid sidan av själva slöjdfärdigheten - 

kommer så att eleven ska lära sig att använda verktygen på rätt sätt och utföra 

goda arbeten (Hartman m fl. 1995:76) original källan SLUB, 1891:3, s.1-2. 

Otto Salomon ansåg att lärarna skulle ge varje elev en individuell undervisning, där man ger 

elever enskilda instruktioner och skapa en god relation till eleven. Salomon tyckte att 

kroppens ergonomi var viktigt att tänka på när elever slöjdade. Arbetsställningar var därför 

viktiga liksom att eleverna tränade på deras tankeförmåga. Salomon utformade en matris som 

eleverna skulle gå efter som gick i många steg från det lättare till det svårare. Eleverna lärde 
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sig olika moment som de repeterade och lärde sig nya var efter uppgiften blev mer avancerad 

och stegrades enligt slöjdmatrisen (Hartman m fl. 1995:77ff). 

Vid denna tid så ansåg man att flickornas mjuka material var tyst, billigt och kunde förenas 

med högläsning. Medan pojkarnas slöjd fick kosta pengar på grund av verktyg och material. 

Undervisningen skedde oftast i halvklass när det gällde pojkslöjden (Hartman m fl. 

1995:111). 

 

Slöjdämnets första undervisningsplan kommer år 1919 

1919 kom den första undervisningsplanen för folkskolan. Ämnet slöjd fanns med för 6- och 7- 

årig folkskola i undervisningsplanen men utan att antalet undervisningstimmar var fastställda. 

Syftet med slöjundervisningen för gossar var att de självständigt skulle lära sig att tillverka 

enkla föremål och att de skulle få omdöme om god smak och bli något händiga och få lust att 

arbeta med kroppen. För flickor var syftet att de skulle tillverka enkla men nyttiga föremål. 

Flickorna skulle också utveckla ett omdöme för god smak och händighet och väcka lust för 

arbete i hemmet. Vanligtvis fick eleverna börja med slöjdundervisning från årskurs 3. Även 

pojkar i årskurs 3 fick ha textilslöjd där de lärde sig sy enklare stygn, lappa och sy i en knapp. 

Årskurs 4 ägnade pojkarna åt att undervisas i pappslöjd för att från årskurs 5 till och med 

årskurs 7 få undervisning i träslöjd. På vissa skolor kunde eleverna även få undervisning i 

metallslöjd det sista året. Flickorna får undervisning i grundläggande tekniker från årskurs 3-5 

såsom sömnad för hand, virkning och stickning. De sista årskurserna får prova på att sy på 

maskin (Borg 1995:52f). I undervisningsplanen för folkskolan från 1919 förordas att barnen 

först ska lära sig enklare sömnad för att sedan lära sig stickning. Därefter varieras de två 

slöjdteknikerna och svårighetsgraden ökas med elevens ålder (Hartman m fl. 1995:61). 

Elsa Valentin
7
 omarbetade Hulda Lundins slöjdsystem. Hon kallade den Stockholmsmetoden. 

Elsa ger med sin metod eleverna möjlighet att välja mellan flera modeller med bibehållna 

övningar. Hennes lärarhandledning har ett ökat inslag av materialvård och materiallära på 

grund av världskriget som medförde sämre resurser i hemmen (Valentin 1946: Förord:1ff). 

 

                                                           
7
 Elsa Valentin utbildade sig till slöjdlärarinna hos Hulda Lundin. Elsa blev slöjdinspektris vid Stockholms 

folkskolor 1922.  
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Nytt betänkande från skolkommissionen 

1946 kom skolkommissionen med ett betänkande där man kallade slöjden för trä respektive 

syslöjd och från och med nu så menade man att pojkar skulle kunna få ha syslöjd och 

flickorna träslöjd (Borg 1995:15). Kommissionen ville höja den estetiska och praktiska 

kunskapen för alla och menade att lärarna genom en individualiserad undervisning kunde ge 

elever både teoretisk och praktisk kunskap beroende på vad eleven har för talang (Borg 

1995:54). Många menade att genom att lyckas med praktiska uppgifter kan självförtroendet 

öka hos en elev, vilket i sin tur kan gynnsamt påverka skolarbetet i övrigt (Sjögren 1991:23). 

 

Slöjden blir obligatorisk 1955 

Inte förrän med Urf 55
8
 blev slöjden ett obligatoriskt ämne i den svenska skolan. I 

undervisningsplanen för 1955 så är slöjden ett undervisningsämne för årskurs 3-9 uppdelat i 

flick- respektive pojkgrupper. Slöjdämnet kallas från och med nu slöjdgrenar. Från årskurs 7 

fanns även metallslöjden som ett skolämne. Skolor kunde också ha andra praktiska ämnen om 

det fanns lärare som behärskade kunskap om dem exempel på sådana ämnen är pappslöjd och 

keramik (Borg 2001:11:15). Fortfarande skulle eleverna gå från det lätta till det svåra. Redan i 

fjärde klass skulle eleverna lära sig olika ytbehandlingar så som bets, lack och täckande 

oljefärg. Verktygsvård och slöjdritning fick eleverna lära sig från årskurs 7 (Thorbjörnsson 

1990:120). 

I 1955 års undervisningsplan stod: 

Undervisningen i slöjd skall giva eleverna kännedom om de vanligaste 

slöjdmaterialen och grundlägga deras färdigheter att hantera de vanligaste 

redskapen i arbeten för eget bruk eller hemmets. Undervisningen bör så bedrivas, 

att den utvecklar elevernas praktiska omdöme och händighet, deras förmåga till 

självständighet och skapande arbete, deras känsla för form, färg och kvalitet samt 

bidrager till att väcka respekt och intresse för handens arbete. (Thorbjörnsson 

1990:120). 

 

                                                           
8
 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, Urf 55 
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Slöjden och Lgr 62 

1962 kom den första läroplanen Lgr 62
9
 i den har slöjdgrenar övergått till att kallas slöjdarter. 

Man har satt ihop träslöjden med metallslöjden och kallar de nya slöjdarterna för trä- och 

metallslöjd och textilslöjd. Ända fram till 1960-talet så var det bara pojkar som kunde ha 

metallslöjd på schemat.(Borg 2001:15) 

I Lgr 62 står det detaljerat vad eleverna ska lära sig i varje enskild årskurs och vilket material 

och vilken teknik som är lämpligt att användas till de olika åldrarna. Till exempel så står det 

för årskurs 4 i textilslöjden att eleverna ska lära sig att sticka med 2 stickor och använda 

bomullsgarn innan de övergår till att sticka med ullgarn. För träslöjden i årskurs 4 kan man 

läsa att eleven ska använda de vanligaste träslagen som finns i Sverige och använda redskap 

som rubank, borrmaskin och skrubbhyvel. För textilslöjden skrivs om estetisk fostran, fantasi, 

skapande, ekonomiskt tänkande och färg val. Medan för träslöjden förväntas att eleven ska 

fostras till ordningsam, noggrann, ekonomisk, ansvarsfull och självständig. Metallslöjden 

beskrivs för sig. Både flickor och pojkar kan ha de olika slöjdarterna i och med Lgr 62 även 

om det är vanligare att pojkar undervisas i trä- eller metallslöjd och flickor i textilslöjd (Borg 

1995:63, Läroplanen för grundskolan 1962:320ff). 

 

Slöjden och Lgr 69 

Från och med läroplanen som kom att kallas Lgr 69
10

 blev både trä- och metallslöjd och 

textilslöjd ett obligatoriskt ämne för alla elever i årskurs 3-6 (Borg 2001:15). Nu i blandade 

könsgrupper från årskurs 3-6. Eleverna ska nu komma med egna idéer till arbeten och inte 

arbeta med olika modellserier som tidigare där eleven skulle framställa vissa givna föremål 

(Borg 1995:64). Från årskurs 7 får eleverna välja vilken slöjdart de vill arbeta med. Läraren 

har till uppgift att uppmuntra eleverna att välja slöjdart utanför de traditionella könsrollerna.  I 

låg och mellanstadiet ska eleverna arbeta med hand- och maskinsömnad och andra 

arbetstekniker som virkning och enkel vävning i framför allt tyg och andra textila material i 

den mjuka slöjdarten. I den hårda slöjdarten ska eleverna arbeta med sågning, bearbetning, 

sammansättning, formning och målning till en början framför allt i lättarbetade träslag och i 

viss utsträckning även i andra material, det kan vara bark, papp, läder, plast, skinn, metall och 

emalj. Arbetet ska inriktas på bygg- och formarbete. Högstadieeleverna ska fördjupa sig inom 

individuella intresseområden exempelvis inom kläder och hemtextilier för den mjuka 

                                                           
9
 Läroplan för grundkolan 1962, Lgr 62 

10
 Läroplan för grundskolan 1969, Lgr 69 
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slöjdarten. För den hårda slöjdarten gäller att eleverna ska fördjupa sig i mer krävande 

planerings-, ritnings- och slöjdarbeten i trä, metall och andra lämpliga material (Läroplan för 

grundskolan 1969:156ff). 

 

Slöjden och Lgr 80 

Med 1980 års läroplan Lgr 80
11

 menar man att ämnet omfattas av två slöjdarter och talar om 

slöjden i mjuka och hårda material . I kursplanen betonas att även om de två materialen har 

olika redskap och verktyg och bygger på olika tekniker och metoder så har de mycket 

gemensamt.  Eleverna ska i ämnet slöjd utveckla skapande förmåga, känsla för estetiska 

värden och värdera arbetsresultat. Det står vad eleverna ska arbeta med i de olika slöjdarterna. 

För textilslöjden är det sömnad, broderi, vävning, material och garntekniker. För trä- och 

metallslöjden är innehållet att bearbeta, sammansätta, forma och ytbehandla trä och metall. 

Kursplanen för slöjd beskriver tämligen övergripande vad som ska ingå i de olika stadierna 

exempelvis, lågstadiet ska arbeta undersökande med slöjdens olika material, mellanstadiet ska 

arbeta experimenterande med de olika materialen och högstadiet ska bestämma sig för med 

vilken metod de ska arbeta med i de olika materialen. Det som är gemensamt för hela 

slöjdämnet i grundskolan är att eleverna ska arbeta både enskilt och i grupp. Alla elever ska 

utföra arbeten i så väl hårda som mjuka material. Eleverna ges möjlighet att välja 

materialområde i högstadiet (Läroplan för grundskolan 1980:129ff:159). 

 

Slöjden och Lpo 94 

1994 kom den nuvarande läroplanen Lpo 94
12

 som trädde i kraft först i 1 juli 1995. I den 

första versionen kan man inledningsvis läsa under avsnittet uppbyggnad och karaktär  

Genom att vi i dag köper nästan alla våra bruksvaror färdiga, förlorar vi 

kunskapen om och förståelsen för den produktionskedja, som statar i råmaterialet 

och resulterar i en färdig produkt. I slöjden får eleverna något av denna kunskap 

genom att de är delaktiga i hela produktionsprocessen från idé till färdig produkt 

(Kursplaner för grundskolan 1994:45). 

                                                           
11

 Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80 
12

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94. 
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Kursplanen i Lpo94 beskriver inte hur eleven ska arbeta, vilka material eller vilka olika 

tekniker som ska ingå i undervisningen. Den beskriver mycket övergripande att 

slöjdundervisningen ska ge eleverna kännedom om slöjdtraditioner från ett nationellt, nordiskt 

och internationellt perspektiv. Det är upp till varje enskild lärare att själva utforma och 

planera innehållet för ämnet. Det som ligger som tonvikt i Lpo 94 är att eleverna ska arbeta 

efter slöjdprocessen där följande delar finns med. Idé, planering, genomförande och 

värdering. Värderingen eleven ska göra efter det färdiga arbetet uppfattas ha en central plats. 

Eleven tränas i att bedöma och värdera sin arbetsinsats och bli medveten om i 

vilken grad hon eller han har utnyttjat sina möjligheter att nå de uppsatta målen 

(Kursplaner för grundskolan 1994:46). 

Lpo 94 släpptes i en ny version år 2000. Texten i den nya versionen skiljer sig ganska mycket 

i orden men inte i dess innehåll. Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad följer en 

annan formulering än i den första versionen. 

Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess 

från idé till färdig produkt. Detta helhetsperspektiv skapar förståelse för en 

produktionskedja ur många aspekter, där val av material och olika berednings- 

och behandlingsmetoder gör att även frågor om resursanvändning och miljö 

kommer in i ett naturligt sammanhang (Kursplan för slöjd, skolverket 2000). 

I den senare versionen av Lpo 94 har skolverket även gjort vissa ändringar i målen. Under 

rubriken mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret står det att eleverna 

ska genomföra arbeten i såväl textil som trä och metallslöjd. Vilket inte alls fanns med i den 

första versionen.  Lpo 94 nämner ingenting om att eleverna ska ges möjlighet att välja viken 

av det hårda respektive det mjuka de ska arbeta med.  

 

Ny läroplan på ingång 

Skolverket har tagit fram en ny läroplan Lgr 11 
13

som ska börja gälla från hösten 2011. Till 

skillnad i från Lpo 94 är den nya läroplanen Lgr 11 mer styrd. Lgr 11 har ett nytt avsnitt i 

kursplanen som har rubriken centralt innehåll. Där kan man läsa vad undervisningens innehåll 

ska vara i årskurs 1-3 , årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Innehållet är uppdelat i fyra underrubriker, 

slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, slöjdens arbetsprocesser, slöjdens estetiska 

                                                           
13

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 
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och kulturella uttrycksformer och slöjden i samhället. Lgr 11 ger tydligt förslag om hur 

inspiration till olika idéer kan arbetas fram. För årskurs 1-3 kan det vara genom sagor och 

berättelser. Vidare ges förslag på vilka material som kan användas exempelvis ull och svenska 

träslag för den nämnda årskursen. Även slöjdtekniker som är lämpliga för årskursen ges 

förslag på, den nämner metalltrådsarbete, sågning och tovning. För årskurs 4-6 kan 

inspirationen komma från slöjdtraditioner olika kulturer och slöjdteknikerna som nämns är 

virkning och urholkning. För årskurs 7-9 kan inspirationen till produkter hämtas från 

arkitektur, konst och design och slöjdtekniker som ges exempel på är gjutning, vävning och 

svarvning. Lgr 11 är den läroplan som för första gången tar upp samarbete inom slöjdens 

olika material som en del i innehållet för ämnet till skillnad från alla de tidigare uppräknade 

kursplanerna för ämnet slöjd. 

Metall, trä textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra 

material, till exempel nyproducerade och återanvända material (Del ur Lgr11: 

kursplan i slöjd i grundskolan).  

 

Historisk vandring genom slöjdlärarutbildningen 
För att bilda en uppfattning om hur slöjdlärarutbildningen kommit till och hur den har 

förändrats och utvecklats genom tiden och få en förståelse för vilka material, tekniker och 

metoder slöjdlärarstudenter har arbetat med under sin studietid så är en metod att gå igenom 

facklitteratur och olika kursplaner och undervisningsplaner från skilda lärosäten för 

slöjdlärare i Sverige. 

 

Slöjdlärarutbildning före år 1900 

Vid sekelskiftet 1800-1900 fanns en lärarutbildning för textilslöjdslärare som Hulda Lundin 

hade gett upphov till. Otto Salomon drev en liknande utbildning för blivande träslöjdslärare 

vid samma tid. Utbildningen bestod av kurser som varade 2-3 månader (Borg 2001:12:23). 

Med början av år 1882 bedrev Hulda Lundin undervisning för blivande textilslöjdslärare. Hon 

hade genom flera resor till Tyskland fått inspiration av olika slöjdmetoder som hon adapterade 

för att passa in i den svenska utbildningen (Hartman m fl. 1995:55). Hulda Lundin inrättade 

ett slöjdlärarseminarium i Stockholm. De lärarstuderande fick arbeta med modellserier som de 

själva senare skulle använda i skolundervisningen (Trotzig 1992:50f). År 1875 startade 

August Abrahamson och Otto Salomon det första slöjdlärarseminariet på Nääs. Där utbildades 
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slöjdlärare ända fram till 1960. Otto Salomons pedagogiska idéer kom som hade influenser av 

bland annat Rousseau
14

, Pestalozzi
15

 och Fröbel
16

 (Hartman m fl. 1994:71:74). Vid denna tid 

fanns det många kvinnor som utbildade sig till slöjdlärare för gossar (Hartman m fl. 1995:91). 

 

Slöjdlärarutbildning på Nääs 1900-1960 

 Kring 1914 började man utbilda även metallärare på Nääs. För att bli behörig att undervisa i 

slöjd krävdes två kurser på Nääs med en mellanliggande praktikperiod. För att vara behörig 

att söka in på utbildningen krävdes att den sökande skulle ha en yrkeserfarenhet på och/eller 

inneha ett gesällbrev. Till ända fram på 1950-talet utbildades slöjdlärare på Nääs (Hartman m 

fl. 1995:91). Förutom slöjd innehöll kurserna räkning, geometri, fysik, svenska, linearritning, 

välskrivning, sång, pedagogik och metodik. Slöjdtimmarna fylldes bland annat med snickeri, 

svarvning, träsnideri och smide. De deltagande i slöjdkurserna fick arbeta efter en modellserie 

som innebar att de skulle tillverka vissa givna föremål efter en viss ordning (Thorbjörnsson 

1990:95ff). 

1914 satte de textila slöjdutbildningarna åter igång efter att ha försvunnit en kortare period i 

början av 1900-talet genom att Rurik Holm
17

 tillträtt som föreståndare (Thorbjörnsson 

1990:227). Kurserna följde Hulda Lundins modellserie. Med vissa givna föremål som skulle 

produceras såsom ljusstaksmatta, handduk och slutligen klänning. Dagligen föreläste 

föreståndaren om bland annat barnpsykologi och pedagogik. Målet var att sprida kunskap om 

den pedagogiska slöjdundervisningens grunder till i första hand lärarinnor ute på landsbygden 

(Thorbjörnsson 1990:142). 1917 förändrades utbildningen på Nääs. Slöjdmodellerna som de 

studerande skulle tillverka minskades i antal och det fanns några olika föremål att välja bland 

i de olika nivåerna. Slöjdmodellerna innehöll nu inte bara nyttoföremål som smörspade eller 

bokställ utan det fanns några leksaker som bollträ och gungbräde. Kniven och täljningen var 

fortfarande grundläggande även om den hade förlorat lite av sin viktighet (Thorbjörnsson 

1990:108). 

                                                           
14

 Jean-Jacques Rousseau levde mellan 1712-1778. Hans pedagogik var naturalism som innebar att 
barnet/eleven lär sig genom en naturlig och given åldersstege och själv tar sig an och blir motiverad att utföra 
uppgiften om den är på rätt nivå. (Bjerg 2006:29). 
15

 Johann Heinrich Pestalozzi levde mellan 1746-1827. Han var inspirerad av Rousseaus pedagogiska tankar om 
att människan följer en naturlig utvecklingsgång men lägger också till att det sociala har en viktig roll, goda 
sociala villkor gör att barn lättare tar till sig inlärning. (Stensmo 1994:123f) 
16

 Friedrich Fröbel levde mellan 1782-1852. Han influerades av Pestalozzis pedagogiska idéer och menar på att 
barnen lär sig genom konstruktiv lek. (Svedberg, Zaar 1998:61)  
17

 Rurik Holm levde mellan 1877-1947. Han startade upp metallslöjden och vinterkurserna i textilslöjd på Nääs  
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I slutet av 1930-talet var innehållet för den textila slöjdutbildningen på Nääs att framställa ett 

visst antal slöjdmodeller som kunde användas i skolundervisning för elever från årskurs 1-6. 

Utöver det så ingick exempelvis mönsterkonstruktion, maskinsömnad och materiallära 

(Thorbjörnsson 1990:143). 1945 kunde slöjdundervisningen för den manliga slöjden se ut på 

följande sätt. Förmiddagen ägnades i början av kursen åt olika grundläggande teknikövningar 

så som exempelvis sågövningar, borrning och tappning. När kursen pågått en tid ägnades 

förmiddagstiden till slöjdande av olika modeller. Sedan följde föreläsning av föreståndaren 

och därefter på eftermiddagen föreläsning av överläraren om slöjdteknik, ytbehandlingar, 

slöjdmetodik/pedagogik som omfattade muntlig framställning och undervisningsteknik. 

Därefter följde några timmar av eget arbete med slöjdmodeller (Thorbjörnsson 1990:114). I 

och med 1955-års nya undervisningsplan Urf 55 så förändrades slöjdutbildningarna på Nääs. 

De kom mer att likna det som eleverna skulle lära sig utifrån 1955-års undervisningsplan.  De 

träslöjdstuderande fick själva lära sig om ytbehandlingar, verktygsvård och slöjdföremål som 

var tillämpade för de olika årskurserna i skolan. Slöjdundervisningens mål och genomgång av 

kursplanen behandlades under metodiklektionerna. För kursdeltagarna för kvinnlig slöjd var 

innehållet bland annat att lära sig praktiska tillämpningar gångbara för att lära elever att 

sticka, virka och handsömnad. Senare i utbildningen behandlades också klädsömnad, 

mönsterformning, materiallära och klädvård (Thorbjörnsson 1990:121:143). 

 

Slöjdlärarutbildning från 1960 

Slöjdkurserna på Nääs började trappas av från år 1960 efter att en utredning tillsatts för att 

utreda slöjdlärarnas utbildning. Man beslutade att starta ett nytt slöjdlärarseminarium i 

Linköping (Thorbjörnsson 1990:120). Utbildningen skulle omfatta ämnen som svenska, 

engelska, samhällslära, matematik, fysik, kemi, psykologi, pedagogik, teckning, ritteknik och 

slöjdmetoder och praktisk lärarutbildning. I Kfs 60
18

 nämns skaparglädje och fantasi som ger 

en fingervisning om att ge eleven i skolslöjden utrymme för att komma med egna idéer. 

Utbildningen omfattar många tekniker för att arbeta i materialen trä och metall. Material som 

plast, läder, ben och horn nämns också. Muntlig och skriftlig framställning och förmåga att ge 

bildmässigt uttryck åt idéer inövas som kommunikationsfärdighet. Meningen var att försöka 

tillgodose slöjdundervisningen i skolan. 
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 Kursplaner för slöjdlärarseminariet 1960 
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Avsikten har varit att slöjdlärarna skall kunna ej endast bibringa sina elever 

praktiska färdigheter och kunskaper på slöjdens område utan även meddela en 

allmän fostran till självverksamhet, ordning och noggrannhet på ett sådant sätt att 

slöjden kan fylla sin uppgift i skolans personlighets danande verksamhet 

Utbildningen kom att bli ettårig. (Sjögren 1995:43f:81f original citat ur SOU 

1957:35, sid 152). 

1971 kom en ny undervisningsplan för slöjdlärare Ufs 71
19

. Utbildningens innehåll är 

formgivning som omfattar grundläggande kunskaper om färg, form, funktion och barns 

skapande verksamhet i två och tre dimensioner. Slöjdmetodik, skicklighet att inspirera och 

leda skolelever till självständigt arbete och skapande. Kemi som berör material och kemikalier 

inom slöjden. Material- verktygs- och maskinlära som ger kunskaper om lämpliga material, 

skötsel och användning av verktyg, lämpliga maskiner för slöjdundervisning i trä- och 

metallslöjd. Svenska med innehåll som att kunna formulera sig i skrift och tal och matematik 

att kunna användas i slöjdsammanhang (Sjögren 1985:100f). 

 Några år senare kom en ny kursplan för slöjdlärare Kfä 78/79
20

. Som innefattades av att ge 

grundläggande kunskaper för att slöjda i trä, metall och andra lämpliga material för 

skolslöjden och att teoretiskt och praktiskt genomföra slöjduppgifter från idé till färdig 

produkt. Färg, form och kunskaper om materialet ingick också. Kunskap om bildspråk och 

planeringsmetoder från idé och skiss till färdig produkt ingick som en del i 

kommunikationsfärdighet (Sjögren 1985:102f). Under den här perioden började man även 

tänka på könsroller inom slöjdutbildningen. Utbildningen lät lärarkandidaterna genom 

information och auskultation bekanta sig med grundskolans textilslöjd för att därigenom 

skapa en gynnsam attityd till den icke-könsbundna slöjden (Sjögren 1985:116f). Ytterligare 

något år senare kommer Kfs 81/83
21

. Utbildningen innehåller bland annat formgivning med 

bilden som inspirationsmedel, barns bildspråk och skiss och arbetsritning, form och 

färgbeskrivning. Slöjdmetodik material, teknik, metod och ytbehandling samt processen för 

planering, genomförande och uppföljning. Kommunikationsformen samtalsteknik och muntlig 

övning i form av gestaltande av lektionsavsnitt (Sjögren 1985:133). 
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 Undervisningsplan för slöjdlärarseminariet 1971 
20

 Kursplaner för ämnesutbildning i slöjd 1-80 poäng 1978, 1979 
21

 Kursplan för slöjdlärarlinjen 40p 1981 1983 
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Utbildningen för de hårda och mjuka materialen kommer närmare varandra  

Efter 1988 i anknytning till grundskollärarutbildningen startade de även en utbildning för 

blivande textilslöjdslärare i Linköping. Det medförde att utbildningarna för de mjuka och 

hårda materialen kom närmare varandra. Samma år startade även en utbildning för trä- och 

metallslöjslärare i Umeå och Göteborg som tidigare hade haft endast utbildning för blivande 

textilslöjdslärare (Borg 2001:20; Hartman m fl. 1995:37f). 

I dag finns det slöjdlärarutbildningar på 3 orter Göteborg, Linköping och Umeå. Vid 

Linköpings universitet och Umeå universitet kan man välja antingen textil eller trä- och 

metallslöjd som inriktning och om man vill välja att gå hela programmet eller läsa på distans. 

I Umeå och Linköpings universitet samarbetar de studerande med den andra inriktningen i 

vissa delar under utbildningen. Intagningen skiljer sig lite. Vid Linköpings universitet bör 

man vara inskriven i lärarprogrammet eller inneha lärarexamen. Vid Göteborgs universitet 

blir man behörig i hela slöjdämnet och studerar både i det mjuka och i hårda materialet och 

där är materialen i högre grad är integrerade med varandra.
22

 Kursplanerna har många 

gemensamma delar. Innehållet bygger på ett utforskande, experimenterande arbetsätt. Där 

slöjdens olika material, tekniker, gestaltningsformer, skiss/ritteknik och formgivning 

bearbetas på ett praktiskt sätt genom work shops. Slöjdprocessen – idé, planering, 

genomförande och värdering är central för utbildningen. I utbildningen ingår VFU
23

 som ger 

den studerande möjligheten att öva arbetsformer, bedömning och värdering och handleda barn 

i olika åldrar i slöjdämnet.  

 

Förändringar inom skolan, synen på kunskap och synen på barn. 
För att bättre få en förståelse för hur skolan och synen på barn och synen på kunskap 

utvecklats genom åren, så är ett sätt att se hur samhället har mött olika utbildningsbehov. 

Skolans relation till samhället kan förenklat ses ur två olika vinklar. Å ena sidan kan skolan 

ses som en funktion av olika samhällsfaktorer såsom vilken skola samhället är i behov av när 

samhället befinner sig i olika förändringsfaser och å den andra sidan kan den ses som ett 

verktyg med vilket de politiska makthavarna mer eller mindre avsiktligt söker förändra 

samhället på något sätt (Richardson 1999:11). Från att ha varit ett segregerat skolsystem med 

läroverk kontra folkskola har det svenska utbildningssystemet utvecklats till ett gemensam 
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 Göteborgs universitet kom 1997 med en ny form av slöjdlärarutbildning där man blir behörig i både de mjuka 
och hårda materialen.  
23

 Verksamhetsförlagd utbildning. En slags praktik. 
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och likvärdig grundskola och gått från att vara en auktoritär inrättning till en kritiskt 

fostrande, kollektivt jämlikhetssyftande och demokratifostrande från och med starten av den 

svenska grundskolan så har skolan återigen utmanats av tankar på en skola för individuell 

inriktning relaterad till föräldraprioriteringar och profileringar i likhet med det gamla 

parallellskolesystemet. Englund menar att kunskapsfrågan i själva verket aldrig har 

problematiserats på djupet i den svenska utbildningsdiskussionen. Den utbildningsfilosofiska 

balansen mellan progressivism
24

 och essentialism
25

 har istället handlat om skolkunskapens 

organisering och kunskapsinhämtandets former. Denna oproblematiska kunskapssyn är något 

som bland annat Englund anser är beklaglig mot bakgrund av den ökande vetskapen om 

kunskapens, realiteternas ständiga hopflätning med värden och perspektiv, en insikt som är ett 

nödvändigt utvecklingsteg (Englund 2000:17). 

 

Före 1900-talet 

Grunden till det nutida industrialiserade, demokratiskt styrda välfärdssverige kom till under 

1800-talet. Befolkningen fördubblades mer än en gång och stora grupper saknade bildning. 

Bondelandet började industrialiseras med sågverksindustrin och järnvägsindustrin. 

Samhällsutvecklingen med stora omflyttningar gav förutsättningar för tillkomsten av post-, 

telegraf och telefonväsendet. Denna samhälliga utveckling gjorde att skolan behövde göras 

om för att möta de nya behoven. Den största betydelsen hade folkskolestadgan från år 1842 

med obligatorisk undervisning med ansvar för alla medborgares uppfostran och utbildning. 

Till en början hade man ett parallellskolesystem som innebar att barn från olika 

samhällsklasser inte fick samma sorts undervisning. Flera började arbeta för att det skulle 

omskapas till ett samordnat skolsystem. Några menade att det var statens plikt att ansvara för 

en medborgerlig uppfostran av alla samhällsklasser. Medan andra ansåg att det var hemmens 

eller möjligen kommunernas ansvar att utbilda vissa grupper i annat än i 

religionsundervisning.  Även om folkskolan mer eller mindre var obligatorisk så ville 

föräldrarna inte skicka sina barn till skolan då de behövdes hemma för att hjälpa till med olika 

göromål (Richardson 1999:43ff). Det var inte staten utan drivande krafter från enskilda håll 

som såg vilka utbildningsbehov som behövdes för samhällets utveckling. Därför etablerades 

många privata flickskolor. Som i första hand förberedde och utbildade flickorna i att sköta hus 

och hem. Vid den här tiden så influerades skolorna av flera olika pedagogiska idéer från bland 
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 Progressivism, eleven i centrum, starkare betoning på elevernas erfarenheter och elevaktiva arbetsätt. Lgr 69 
25

 Essentialism, ämnet i centrum, förmedling av färdiga kunskaper och strikt ämnesindelning. Lgr 62 



 

23 
 

annat G A Silverstolpe
26

, C J L Almqvist
27

, Anna Sandström
28

 som arbetade med ett stort 

förändringsarbete i den pedagogiska skolundervisningen och Ellen Key
29

 som var emot 

dåtidens tvångsuppfostran där alla barn stöptes ur samma form. Hennes pedagogik gick ut på 

att barnen skulle ses som individer med olika behov (Richardson 1999:52ff). 

 

Mellan år 1900-1970 

På 1900-talet började diskussionerna om att införa en enhetsskola, från politiskt håll ville man 

förändra samhället.  Man strävade efter att få bort alla de parallellskolesystem som fanns. 

Kyrkans kraft minskades och undervisningen blev allt mer objektiv och konfessionslös med 

andra ord mindre kyrklig/kristlig. Efterkrigstidens stora reformarbete fick inslag av de nya 

vetenskaperna pedagogik och psykologi som forskarna tog med sig in i diskussionen. 

Frågeställningar som man ville ha besvarade var, vid vilken ålder barn blir skolmogna, när det 

är lämpligt för ett barn och lära sig främmande språk, vilken balans skolan skulle ha mellan de 

teoretiska och de praktiska ämnena och om det fanns några psykiska olikheter mellan pojkar 

och flickor. Detta för att kunna anpassa skolan och undervisningen efter barnens mognad 

Skolan började bli allt mer en enhets/bottenskola efter reformen från 1927. Det gick inte 

alldeles lätt. Det fanns många olika intressen som var med och påverkade. En var föräldrarna 

som ogärna ville sätta sina barn i en skola vars kvalité de inte var övertygade om. En annan 

var lärarna i de högre skolorna som menade att pedagogiken måste prioriteras. (Richardson 

1999:64ff) Kring 1950 kom en ny skolreform som innebar att enhetskolan etablerades på 

prov. Skolplikten höjdes utöver det till nio år. Anledningen var att man ville höja den 

allmänna bildningsnivån, genom att förlänga skolgången och sätta in engelska språket som ett 

obligatoriskt ämne. Dessutom ville man demokratisera skolväsendet och få eftersatta elever 

att få bättre möjligheter för utbildning. Man ville få ihop skolorna och genomföra en ny 

pedagogisk inriktning som innebar mer samarbete och elevaktivitet. Man försökte frambringa 

teoretiska och praktiska utbildningar som var lika värda. I samband med Urf 55 kom skolan 

att från försöksverksamhet bli en gemensamskola för alla barn. Det tog dock flera år att 

förverkliga det i hela landet. Den nioåriga grundskolan delades in i tre delar, låg, mellan och 

högstadium. Högstadiet skulle ge eleverna möjlighet att välja olika inriktningar/val på ämnen 
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 Gustaf Abraham Silverstolpe levde mellan år 1772-1824. 
27

 Carl Jonas Love Almqvist levde mellan 1793-1866. Han författade en del skollitteratur i olika ämnen. 
28

 Anna Sandström levde mellan 1854-1931. Hon arbetade för att få skolans innehåll att bli mer 
”verklighetssinnad”. 
29

 Ellen Key levde mellan 1849-1926. Hon skrev flera pedagogiska böcker bl. a Barnets århundrade som 
översattes till flera språk. Hon blev även känd utomlands men särskilt stor i Tyskland, England och USA. 
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och kurser. Elevernas val var oftast beroende på vad föräldrarna hade för bakgrund 

(Richardson 1999:73ff). 

 

Mellan år 1970-2000 

Demokratiperspektivet överskuggades de första efterkrigsåren för att ersättas av 

ekonomiperspektivet under 1950 och 1960-talens, skolan i det föränderliga samhället. 

Demokratiperspektivet och synen på skolan som likvärdig och ett fördelningspolitiskt 

instrument återkom med styrka under 1970-talet. Det visar i vissa stycken den till 1994 

gällande läroplanen för den svenska grundskolan, Lgr 80, där det exempelvis heter att skolan 

skall fostra. Det går ut på att skolan aktivt och avsiktligt skall inspirera och stimulera barn och 

ungdomar att sträva efter vår demokratis grundläggande värderingar (Englund 2000:27). 

Skolan har fram till 1970 i stort sätt fått sin slutliga form. Kvinnorna började i större 

utsträckning förvärvsarbeta och antalet ökade fort efter 1970. Ytterligare en stor förändring 

för barnen var all media som växte fram med ökat tv-utbud, video, IT, mobiltelefoni 

(Richardson1999: 99ff) Skolan hade under en period betraktats som flummig och kravlös. 

Utvecklingen under 1980-talet medförde ökade kunskapskrav och att man ville sudda bort 

flumstämpeln från skolan. Det förde med sig en stor satsning på matematik - och svenskämnet 

i skolan. Under 1980-talet var det högkonjunktur i Sverige och således fick skolorna mer 

pengar. Det skedde en del förändringar inom skolans decentralisering som har med bakgrund 

till SIA-utredningen
30

 (Richardson 1999:105ff). 

Den nya decentraliseringsfilosofin innebar 

 att staten skulle fastställa mål och innehåll i skolan för att garantera en likvärdig 

utbildning för alla elever, 

 att kommunen – och inte längre staten – skulle ta på sig det direkta driftsansvaret 

för den pedagogiska verksamheten, 

 att statsbidragssystemet skulle utformas så, att kommunerna skulle få större 

möjligheter att fritt disponera skolans resurser och därmed skapa önskvärda 

lokala variationer (Richardson 1999:106). 

                                                           
30

 SIA-utredning, ”Skolans inre arbete”. Utredningen kom av att många vuxna i skolan menade att det var 
stökigt och bristande disciplin i klassrummen. Den skulle bland annat ge skolorna större lokal frihet och 
använda sina resurser och ge barnen en samlad skoldag med fritidsaktiviteter eftersom mammorna i större 
utsträckning förvärvsarbetade. 
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SIA-utredningen förändrade en hel del inom skolan. Man skulle arbeta med elevers 

svårigheter inom klassens ram och försöka utveckla arbetsätt som var preventiva för 

skolrelaterade svårigheter. Arbetsätten hade som mål att vara undersökande, 

experimenterande, probleminriktade, verklighetsförankrande, färdighetsutvecklande, 

individualiserande och genom samarbete öka medansvar och medinflytande. Dessutom 

tillfogades praktisk arbetslivsorientering.  SIA-utredningen gav därutöver möjlighet för elever 

som var skoltrötta eller på annat sätt omotiverade att få en anpassad studiegång som innebar 

att timplanen kunde göras om och ge eleven vissa ämneskunskaper genom praktiskt arbete 

utanför skolan (Richarson1999:123ff). Decentraliseringsprocessen inleddes med ett nytt 

statsbidragssystem. Riktningen under 1980-talet var mindre statlig styrning och mer frihet för 

enskilda invånare och kommuner. Den moderna formen av skolans styrning präglades av 

några grundregler, effektivare kontroll av verksamheten i skolorna, målmedveten utvärdering 

och lokalt ansvar för skolverksamheten. Därmed kom det att bli en förskjutning av det direkta 

ansvaret för skolorna till kommunerna. Tidigare hade stat och kommun haft ett delat ansvar 

för lärarna i skolan. Från år 1991 upphörde det, nu hade kommunerna ensamt ansvar för all 

personal och deras fortbildning. Statbidragen skolorna nu fick var inte längre öronmärkta till 

olika verksamheter. Bankkrisen som kom ungefär samtidigt innebar en stor ekonomisk kris 

för hela skolan och dess verksamhet. Förskjutningen från privata/enskilda skolor till 

fristående skolor kom under 1980-talet. För att få statsbidrag så krävde staten att skolan skulle 

innehålla en alternativ pedagogik. Intresset för att starta friskolor växte starkt under en 

tidsperiod före 2000-talet. Det var främst skolor med olika ideologiska, pedagogiska eller 

språk profileringar som startade (Richardson1999:108ff). I ett ” public good” perspektiv är 

den huvudsakliga grundregeln att den kollektiva, gemensamma demokratiska beslutsrätten 

över undervisning skall vara förmedlad via staten eller en demokratiskt vald församling. Varje 

människa ska garanteras rätten till en likartad utbildning vilkens utformning och innehåll 

fastläggs i kollektiv demokratisk ordning. Det väsentliga i ”private good”- perspektivet i 

motsats, är att enskilda föräldrar alltmer ges beslutsrätten över utbildningens utformning och 

innehåll. Det skedde med hänvisningar till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I 

artikel 26 står det att rätten att välja den undervisning, som skall ges barnen, i främsta rummet 

tillkommer deras föräldrar (Englund 2000:109). Flexibel skolstart innebärande att alla 

sexåringar skulle ha rätt till en plats i skolan kom 1997. Åldersmognaden är här med upphävd, 

nu kan barn flyttas upp i klasserna utan att ha uppnått den specifika kvalifikationen, medan 

dåtidens barn fick ett extra år för att nå de utsatta målen (Richardson 1999:126:167). I 

direktiven menas att målen och riktlinjerna ska utarbetas så att de kan definieras och 
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åskådliggöras dels i nationella och lokala kursplaner, dels i undervisningsmål av den 

professionella personalen i skolan. Genom utvärderingar skall resultatet av undervisningen 

jämföras med målen. Kursplanernas roll i denna mål- och resultatstyrda skola är att ange den 

centrala kunskap och förståelse samt de färdigheter eleven skall uppnå inom ett visst ämne. 

Ämnena, de traditionella och etablerade ska vara grunden för elevernas fortlöpande 

kunskapsutveckling i första hand vad gäller beständiga kunskaper (Englund 2000: 39). En 

svårighet i de pedagogiska och skolpolitiska diskussionerna har handlat om utvärderingar av 

de utförda förändringarna både när det gäller, de enskilda elevernas insatser och utveckling 

och av skolan som system (Richardson 1999:157). Det är alltså kopplingen till arbetsliv, det 

globala samhället och en studieförberedande individuell arbetslivskometens som står i 

centrum. Det är inte som i Lgr 80 en vardags- och medborgarförberedande inriktning och en 

grundskola som i sig ska kunna betraktas som en avslutad medborgar utbildning (Englund 

2000:143). 
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Resultatredovisning och analys av samarbetet i ämnet 

slöjd 
Underlaget för resultatet bygger dels på litteraturgenomgången och på enskilda intervjuer med 

8 olika slöjdlärare och en gruppintervju med elever från år 8. Jag väljer att dela upp resultatet 

i fyra delar, vad jag fått veta genom litteraturen, lärarens roll, elevernas roll och yttre 

ramfaktorers roll som har sin utgångspunkt från mina frågeställningar med avsikt att kunna 

åskådliggöra på vilket sätt samarbete mellan de hårda och mjuka materialen i 

slöjdundervisningen äger rum. 

 

Historiskt perspektiv för samarbete i slöjden. 
I början var de tre slöjdarterna helt separerade från varandra. Både när det gäller materialen 

och lokalerna. Inte förrän i läroplanen från 1962 kom en sammanslagning av slöjdmaterialen 

trä och metall. I läroplanen från 1969 blev det obligatoriskt för både pojkar och flickor att ha 

både textilslöjd trä- och metallslöjd. Läroplanerna från denna tid var mycket styrda och i dem 

ingick inget samarbete mellan slöjdens material. I den nuvarande läroplanen Lpo 94 där 

slöjden presenteras som endast ett ämne och inte innehåller några specifika delar som ska ingå 

i ämnet får lärarna själva bestämma innehållet i undervisningen. Där lämnas ett utrymme för 

lärarna att själva bestämma om samarbete inom slöjdens material ska finnas som ett innehåll i 

undervisningen. Slöjdlärarutbildningarna för de olika materialen var också åtskilda från 

varandra till en början och det var vanligt att kvinnor utbildade sig till slöjdlärare för det hårda 

materialet. Utbildningens innehåll för de olika materialen byggde på olika modellserier där 

man skulle tillverka olika föremål i en viss ordning. I och med den nya 

grundskollärarutbildningen från 1988 kom slöjdlärarutbildningarna närmare varandra. I dag 

finns två olika slags slöjdlärarutbildningar en där man läser till antingen trä- metall/textil 

lärare eller en utbildning där man läser till slöjdlärare i de båda materialen. Innehållet i 

utbildningarna bygger på fria idéer till produkter där man kan arbeta experimenterade med 

olika material men, har också krav på vissa olika tekniker som ska läras in. Synen på kunskap 

och barn har gjort att skolan förändrats genom åren. Skolans förändringar har sin bakgrund i 

att samhället har haft olika behov. Därav har det genom olika reformarbeten tagits fram nya 

läroplaner. 
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Lärarnas roll 
I resultatdelen nedan så kommer jag beteckna lärarna med nummer tx, tm och sl för att läsaren 

bättre ska kunna veta om läraren är behörig i ett eller i båda materialen. tx står för behörig i 

textilslöjd och tm för berhörig i trä- och metallslöjd och sl för behörig i båda materialen. 

Betäckning som visar vilken läroplan slöjdlärarnas utbildning svarat emot läggs in som Lgr 

69, Lgr 80 och Lpo 94 för att underlätta för läsaren att se vilken tradition de har utbildats mot. 

Jag kommer även skriva ut intervjufrågorna i något omarbetad form så att det är lättare att 

följa svaren. 

 

Vilka material, tekniker använde ni på utbildningen?  Känner du att du fick tillräckliga 

kunskaper för ditt yrke eller har du saknat något som inte ingick i utbildningen? 

De intervjuade lärarna anser i de flesta fall att de har fått tillräckliga kunskaper i områdena 

material och olika tekniker för att klara undervisningen i yrket på ett bra sätt. Materialen man 

använde sig av vid utbildningstillfället kunde vara trä av olika slag, metall av olika slag, läder, 

glas, betong, plast, tyg, garn och ull. Tekniker som man utövade var att svarva, väva, sy, 

brodera, zinka, grada, centrum tappa, sticka, virka, knyppla och löda. De lärare som utbildade 

sig till textil- respektive trä- och metallslöjdslärare fick under utbildningen arbeta med de 

tekniker och material som traditionellt utgör en del av ämnet. En trä och metallslöjdslärare 

berättade att denne hade fått prova på någon teknik inom det mjuka materialet under 

utbildningstiden. De lärare som utbildat sig till slöjdlärare där man blir behörig inom både de 

mjuka och hårda materialen fick välja olika tekniker och material ur båda grupperna att arbeta 

med. Vissa tekniker var obligatoriska i den utbildningen.  Ett fåtal informanter tyckte att de 

fick alldeles för lite tid på utbildningen med det praktiska arbetet och någon saknade 

kunskaper om en viss teknik efter utbildningens slut.  

Rut sl, Lpo94 säger: 

Inga tekniker ingår i utbildningen. Man jobbade med eget projektarbete där man 

själv valde teknik. Utbildningen är för kort för att alla tekniker ska hinnas med. 

Man blir inte hemma på allt. 

Många av informanterna säger att de fick tillfredställande ämneskunskaper i sin utbildning när 

det gäller områdena kring olika slöjdmaterial och olika slöjdtekniker men säger sig sakna 

metoder på hur man lär ut. Sigbritt tx, Lgr 80 säger ämneskunskaper fick man men, det var 
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sämre med den pedagogiska biten. Flera personer uttrycker att de känt av vissa förluster när 

det gäller det pedagogiska området. Kasper tm, Lpo 94 säger man saknar lärarroll. Svea tx, 

Lpo 94 menar att pedagogiska biten saknades/…/Jobbigt att komma ut/…/Fanns inga 

mentorer då men, nu finns de. De upplever att de inte fått tillräckliga kunskaper om hur man 

praktiskt lär ut olika tekniker till en hel elevgrupp samtidigt. Sigbritt tx, Lgr 80 uttrycker inte 

hur man undervisar med det menar hon att hon saknade metodikdelen i utbildningen. Några 

säger att de fått stöd och hjälp av kollegor i inledningen av sin yrkesverksamhet och därför 

inte känt sig stressade av att inte kunna allt. 

 

Har ditt arbetsätt förändrats från ditt första år till nu? - ge exempel 

 

De lärare som har längre arbetserfarenhet säger att deras arbetsätt har förändrats en del genom 

åren. Svea tx, Lgr 80 säger Blivit en bättre pedagog, lärt mig se eleven/…/ resonerar mer med 

eleverna. En del menar att de har ett friare arbetsätt nu medan några andra säger att de styr 

upp arbetet mer. Några lärare tycker att eleverna hade mer kunskap med sig hemifrån när det 

gäller olika slöjdtekniker förr och känner att de måste anpassa uppgifterna till enklare 

produkter. Hanna tx, Lgr 69 uttrycker Barn har inte grunderna med sig man måste bemöta 

eleverna där de är och menar med det att hon tvingats ge eleverna lättare uppgifter än hon 

gjorde förr. 

 

 

Har du något samarbete med den andra slöjdarten?  – Beskriv hur det kan se ut 

 

Några lärare säger att de ökat sitt samarbete både inom ämnet slöjd och med andra ämnen. 

Här följer ett antal citat från de intervjuade lärarna: 

Rut sl, Lpo 94- Vi samarbetar mycket i slöjden. Det är ofta inom något tema/…/ibland 

med någon produkt. Vi har ett samarbete med alla tre materialen i ett tema som vi 

kallar mode, design och form/…/en del jobbar då i textilsalen och en del i träsalen. 

Hanna tx, Lgr 69- lite olika. Har dragit lite i det/…/mer samarbete med eleverna på 

lågstadiet 

Kasper tm, Lpo 94- vi har gjort några samarbeten med tematisk inriktning och några 

där produkten kräver att eleverna gör en del i trä slöjden och den andra i textilen/…/ 

Det gör vi varje år med vissa årskurser/.../ men, var och en på sitt håll 



 

30 
 

Jannike tx, Lpo 94- Vi har samarbete mellan textil och träslöjd med elever i 3:an, 5:an 

och 6:an 

Augusta sl, Lpo 94- Jag är ensam slöjdlärare och har ingen kollega att samarbeta med 

men, eleverna väljer varje gång i vilket material de vill jobba i så på det viset kan man 

ju säga att det är samarbete/…/ Eleverna får välja varje lektion i vilken sal de ska jobba 

Av svaren kan man utläsa att lärarna med kortare arbetslivserfarenhet som läst mot Lpo 94 i 

sin utbildning samarbetar mer i slöjden än de lärarna som läst mot en tidigare läroplan. Man 

kan även se att de lärarna som har en behörighet i båda materialen samarbetar i stor 

utsträckning. Däremot är det svårt att se om det är skillnad i omfattningen av samarbete inom 

slöjdens olika material när lärarna läst för att bli behörig i ett eller båda materialen eftersom 

antalet informanter är för få.  

 

Tror du elevernas motivation ökar genom samarbete? 

 

De flesta av lärarna tror att elevernas motivation ökar genom samarbete inom ämnet. Augusta 

sl, Lpo 94 säger Jag tror absolut att deras motivation ökar. Rut sl, Lpo 94 anser att 

möjligheterna ökar/…/ det beror på uppgiftens utformning. Flera lärare anser att det är bra att 

eleverna får möjlighet att se helheten vid samarbete mellan slöjdens olika material. Jannike tx, 

Lpo 94 säger samhället är fullt av saker med blandmaterial/…/Det kan öppna möjligheter för 

eleverna i slöjden och Kasper tm, Lpo 94 menar Det är positivt när eleverna ser helheten 

Medan två lärare med behörighet i ett av materialen menar att det är bättre med ett varierat 

arbetsätt än samarbete i sig. När det gäller materialval i slöjden säger några av lärarna att de 

föredrar att inspirera sina elever med material som är rätt anpassade för arbetet. Några andra 

säger att de inte lägger någon vikt vid det. Materialet spelar inte så stor roll menar dem. En 

lärare säger att denne vill uppmuntra sina elever med en blandning av material både håra och 

mjuka. För att ge eleverna så stora möjligheter som möjligt vid tillverkandet av 

slöjdprodukter. 

 

 

Hur mycket får eleverna styra när det gäller materialval till olika produkter? Hur handleder du 

dina elever när det gäller materialval? - i förhållande till funktion?  
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Många av lärarna säger att eleverna inte får styra så mycket när det gäller materialval i slöjden 

främst på grund av budgeten. Augusta sl, Lpo 94 säger Jag måste ha begränsningar på grund 

av budget och så. Ett annat skäl är att materialet kan vara svårt att arbeta i/med. Sigbritt tx, 

Lgr 80 uttrycker De styr mycket. Jag säger ifrån om materialet är olämpligt till det 

arbetsområde vi håller på med och sen är det ju en kostnadsfråga När det gäller elevernas 

materialval i slöjden handleder de flesta lärare eleverna genom att föra diskussioner med 

eleverna om vilket material som kan vara lämpligt att använda till en viss produkt. Alfrida tm, 

Lgr 80 säger ingenting på de obligatoriska arbetena men på eget jobb får de med det menar 

hon att läraren styr när det är en uppgift alla ska göra men när det är en valfri produkt väljer 

eleven själv material. 

 

 

Får eleverna välja vilket material hårt/mjukt de vill arbeta i? När då i såfall? Är det ett bra 

system? 

 

Fem av de tillfrågade lärarna berättar att eleverna får möjlighet att välja i vilket material de 

vill arbeta någon gång under skoltiden. Det kan variera från år 6 till och med år 9. 

Anledningen till det är att de vill ge eleverna möjligheter att fördjupa sig i ett av materialen. 

En lärare säger att eleverna får välja varje gång var de vill arbeta. Slöjdundervisningen på den 

skolan ser annorlunda ut än för de andra intervjuades skolor. Hon arbetar som ensam 

slöjdlärare där hon undervisar i båda materialen samtidigt och hennes elever vid behov får gå 

emellan salarna under arbetets gång. Två lärare säger att de inte ger eleverna möjligheten att 

välja. Eleverna får då arbeta i varje slöjdmaterial hårt respektive mjukt en termin vardera. Den 

ena menar att om eleverna får välja så blir det att de starka eleverna byter till något och de 

svaga eleverna byter från något. Alla de intervjuade lärarna menar att de är nöjda med det 

enskilda systemet de har i den egna skolan. De menar att eleverna måste få möjlighet att 

förkovra sig i ett av materialen, men ska kunna gå emellan om produkten kräver det och att 

det är bra när eleverna får grund i båda annars väljer eleverna det som de är bra på. Augusta sl 

Lpo 94 uttrycker Ja, det är bra/…/har sina brister. Alla klarar inte friheten och tappar 

kunskap. Kasper tm Lpo 94 menar att det är bra att prova på båda men, inrikta och fördjupa 

sig efter eget val också har en fördel. Svea tx Lgr 80 säger inte bra med för många byten, 

eleverna måste lära sig att ta ansvar för där de är. De tillfrågade lärarna uttrycker att 

eleverna ofta väljer att arbeta med material och tekniker som de känner sig förtrogna med sen 

tidigare och därför känner sig trygga med det system som respektive skola har. 
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Om du fick bestämma hur slöjden skulle vara (lokaler, material) hur skulle den vara då? 

 

Om de tillfrågade slöjdlärarna själva skulle få önska hur deras undervisning skulle vara 

utformad med hänsyn till yttre och inre ramar såsom timplan, pedagogik och material för att 

uppfylla den ideala undervisningen för sina elever svarade lärarna följande. Det som de alla 

var överens om var att tiden inte räckte till och att de därför önskade att det fanns mer tid. 

Någon svarade att det är viktigt att eleverna upplever att det är kul med slöjd och att de blir 

uppfyllda av att är roligt. Någon annan menade att hon var rädd för att ämnet skulle bli för 

teoretiskt och att man som slöjdlärare måste vara med och utveckla ämnet. Våga vara öppen 

och ta in nya moderna influenser som att arbeta med gränslös kravallslöjd, väva dörrmattor 

med cykelslang. En tredje lärare sa att slöjden är viktig för att hjälpa barn och ungdomar att 

våga bygga identiteter och att slöjden kan bidra till det genom att ge eleverna positiva 

upplevelser. 

 

Elevernas roll 
Elevgruppen säger samstämmigt att de är mycket nöjda med slöjdämnet i skolan. Deras åsikt 

är att de får vara med och påverka arbetsätt och materialval. När det gäller arbetsätt som olika 

tekniker i slöjden anser eleverna att de fritt får välja hur de ska arbeta. När det kommer till 

materialval så säger eleverna att de får ta vilket material de vill. Här följer några citat från den 

intervjuade elevgruppen man är fri, man får ta allt, man får alltid välja vad man ska göra, 

man får alltid komma med egna idéer. När det gäller påverkan om vilket slöjdmaterial hårt 

respektive mjukt eleverna får arbete i. Säger eleverna att det är bra att de inte får välja när de 

är yngre för det är nyttigt att de lär sig arbeta i båda materialen. Eleverna uttrycker att det är 

bra att de får möjligheten att välja vilket material hårt respektive mjukt i de senare åren. För 

då har de chansen att fördjupa sig i det de tycker är roligast. Här följer några citat från 

elevgruppen man lär sig av båda, annars skulle jag välja textil, det är bra att man får välja 

någon gång, man är inte mogen att välja när man är liten. 

De flesta av eleverna säger att motivationen ökar genom samarbete mellan det hårda och 

mjuka materialen. De menar även att det blir en slags piska för att hinna göra klart produkten. 

För tiden är begränsad. Någon i elevgruppen uttrycker man måste bli klar i båda, annars blir 

det inte klart. Elevgruppen säger också att de tycker att de ser helheten när de arbetar med 

arbetsområden där både det hårda och mjuka materialet ingår. En elev uttrycker vi har gjort 
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en solstol som jag blev jätte nöjd över/…/ jag sitter i den ofta. Några elever säger att de tycker 

att det är bra när de byter från det ena materialet till det andra eftersom de tycker att det är 

skönt och variera sig. På frågan om vad eleverna skulle vilja ändra på för att ämnet skulle 

uppfylla alla krav de kan drömma om så svarar eleverna att slöjden är jätte bra som den är. 

Någon i elevgruppen tyckte att de skulle få välja vilket av materialen de vill arbeta i något 

tidigare än andra terminen i 8:an. 

 

Yttre ramfaktorers roll 
Skolorna där de intervjuade lärarna arbetar ser olika ut med lokalerna antingen angränsande 

till varandra eller lokalerna ganska långt ifrån varandra. 4 av skolorna har sina slöjdlokaler 

intill varandra. De övriga 4 skolorna har sina slöjdlokaler ganska långt ifrån varandra. Så här 

beskriver lärarna läget för sina lokaler: 

 Alfrida tm Lgr 80 långt ifrån 

 Rut sl, Lpo 94 Intill varandra 4 salar 

 Sigbritt tx, Lgr 80 olika sidor på huset, man går ute vägen 

 Hanna tx, Lgr 69 Textil uppe och trä nere. Ganska långt ifrån varandra 

 Kasper tm, Lpo 94 bredvid varandra med gemensamt kapprum. 2 träslöjdssalar 

och en textil 

 Augusta sl, Lpo 94 Intill varandra förenade av ett målarrum 

 Svea tx, Lgr 80 i samma hus men inte nära varandra 

 Jannike tx, Lpo 94 Intill varandra, en dörr emellan 

De lärare som arbetar på skolor var slöjdlokalerna inte ligger angränsande till varandra menar 

att det spelar en stor roll för samarbetet inom slöjdämnet. Alfrida tm, Lgr 80 säger 

Lokalmässigt funkar det ej. Det bygger på närhet.  Sigbritt tx, Lgr 80 uttrycker Det ska vara 

naturligt om det ska ske. Hade salarna varit bredvid varandra hade det kanske varit. Hanna 

tx, Lgr 69 säger om man ska samarbeta så ska slöjdsalarna ligga intill varandra annars blir 

det allför krångligt 

Om de tillfrågade slöjdlärarna själva skulle få bestämma hur deras slöjdlokaler skulle vara 

utformade för att uppfylla den idealiska slöjdlokalen svarade lärarna följande. 

Rut sl Lpo 94- Lokalerna ligger bra/…/Öppna upp med glasväggar med en idéverkstad 

i mitten. Arbetar på en skola där lokaler ligger nära varandra. 
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Augusta sl, Lpo 94- som vi har det, det är det bästa. Lägga till ett rum med soffor där 

man kan jobba på ett annat sätt. Arbetar på en skola där lokaler ligger nära varandra. 

Kasper tm, Lpo 94- Lokalerna ligger perfekt. Skulle vilja ha ett virkesförråd med 

dörr/…/Ett rum att samla elever med smartboard och dator. Arbetar på en skola där 

lokaler ligger nära varandra. 

Svea tx, Lgr 80- Salen är liten som en bunker/…/Har för lite plats, vill ha mer plats så 

att jag kan sätta igång inom 30 minuter med vad, vilken teknik det än gäller och så vill 

jag ha fönster. Arbetar på en skola där lokaler ligger långt från varandra. 

Hanna tx, Lgr 69- Har nästan min drömsal. Jag har själv varit med att utforma den 

Arbetar på en skola där lokaler ligger nära varandra..  

Sigbritt tx, Lgr 80- salarna skulle ligga bredvid varandra. Arbetar på en skola där 

lokaler ligger nära varandra. 

Jannike tx, Lpo 94- Större sal så jag kan ha vävstolar och gärna ett gemensamt rum 

med träslöjden där man kan vara hela klasser och planera. Arbetar på en skola där 

lokaler ligger nära varandra.  

Alfrida tm, Lgr 80- De ska precis börja med att renovera och bygga om vår skola. Jag 

skulle önska att jag fick vara med i planeringen av min slöjdsal. Arbetar på en skola där 

lokaler ligger nära varandra.   

På frågan om det finns andra faktorer som spelar roll för samarbete inom slöjden så nämnde 

många av lärarna att kollegor hade en stor roll. De menade att om båda eller åtminstone en var 

drivande i frågan och kom med idéer till arbeten så var det lättare att få till stånd ett 

samarbete.  En lärare nämnde att schemat kunde spela en roll. Hon arbetade på en skola där 

slöjden låg i halvklass mot ett annat ämne och menade att det försvårade samarbetet. Några 

uttryckte att om man hade en uppmuntrande rektor så spelade det en viss roll. 

Sammanfattning av resultatet 
Lärarna känner att de fick med sig goda ämneskunskaper från sina utbildningar för att kunna 

undervisa i slöjd. Flera av lärarna uttrycker att de saknade den pedagogiska delen i sin 

utbildning. De lärare som har utbildat sig mot Lpo 94 menar att de förändrat sina arbetsätt en 

del. De har ökat samarbetet mellan slöjdens olika material. Resultatet visar att det finns en 

skillnad mellan lärares olika utbildningar och att skillnaden främst ligger i om läraren har en 
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”nyare” form av utbildning som är riktad mot den nuvarande läroplanen i jämförelse med om 

läraren är utbildad som behörig i ett material eller har dubbel kompetens och är behörig i båda 

materialen. Många av lärarna tror att elevernas motivation ökar genom samarbete mellan de 

hårda och mjuka materialen och lär eleverna att se helheten. Vissa lärare vill inspirera 

eleverna med material som är lämpligt för arbetsuppgiften. Flertalet av lärarna ger eleverna 

möjlighet att någon gång under grundskolan välja vilket material hårt eller mjukt eleverna vill 

arbeta och fördjupa sig i. Eleverna som är tillfrågade känner sig nöjda över slöjdämnet i stort. 

Eleverna känner att de får vara med och påverka vilket material och arbeta fram egna idéer. 

De flesta elever anser att det är bra att de inte får välja i vilket material hårt respektive mjukt 

de ska arbeta i när de är yngre. Eleverna menar att deras motivation ökar vid samarbete 

mellan de olika materialen. De menar att det är en slags deadline för att göra klart. De 

tillfrågade lärarna menar att slöjdlokalernas närbelägenhet spelar stor roll för samarbetet inom 

det egna ämnet. Andra faktorer som nämns är kollegor, schema och rektorer. Den nuvarande 

läroplanen Lpo94 lämnar utrymme till lärare att själva bestämma vad som ska ingå i 

undervisningen i ämnet slöjd. Det finns således inga hinder om lärare vill föra in samarbete 

inom materialen i slöjden.   
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Diskussion 
Jag kommer nedan att dela upp diskussionsbiten i fyra delar. Först följer metoddiskussionen 

där jag för ner tankar om metoden för undersökningen. Sedan följer resultatdiskussionen som 

diskuteras i tre delar, lärarens roll, elevernas roll och slutligen de yttre faktorernas roll. 

 

Metoddiskussion 
Min avsikt var att genom mina intervjufrågor få svar på vilket innehåll lärarnas olika 

utbildningar haft och i vilken grad de samarbetar med det motsatta materialet och hur de tror 

att eleverna uppfattar samarbete med slöjdens olika material. Vissa av frågorna ställde till lite 

problem eftersom de tolkades väldigt olika av respondenterna. Det var främst frågan om 

arbetssättet hade förändrats och om de var nöjda med systemet som vållade problem. På 

frågan om arbetssättet hade förändrats feltolkade en del frågan och svarade istället vilka 

framtidvisioner de hade och hur de såg på elevernas utveckling och på frågan om de var nöjda 

med systemet tolkade några att frågan handlade om allt inom slöjdundervisningen. Så här i 

efterhand skulle jag varit tydligare med vad jag ville ha svar på. Jag hade kunnat göra några 

fler försöksintervjuer för att pröva frågorna mer men, på grund av att tiden inte räckte till hann 

jag bara göra en. Jag valde att under intervjuerna med de vuxna göra anteckningar på papper 

då min ljudupptagningsinspelare inte ville samarbeta med mig. Jag tyckte det var svårt att 

hinna med och anteckna svaren, då jag har svårt att lyssna och skriva samtidigt. Det var ett 

stort arbete som sedan följde med att försöka bringa ordning på svaren och göra 

efteranteckningar så att jag bättre skulle förstå mina anteckningar. Så här i efterhand skulle 

jag inte ha gett mig in på att anteckna för hand. När jag intervjuade eleverna i grupp valde jag 

att ha både ljudupptagning och anteckningar. Det underlättade arbetet väsentligt. Det var svårt 

att avgöra hur seriösa eleverna var i sina svar då de intervjuades i grupp och kanske 

påverkades av varandras svar. Härmed kan säkert reliabiliteten
31

 ifrågasättas en del. Jag 

bedömer att svaren från de vuxna i stort speglar hur samarbete i slöjdämnet bedrivs och hur de 

upplever att deras elever ser på det. Resultatet av lärarnas svar tror jag har god validitet
32

.  

Människan är inte alls statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en 

process. Det innebär i sin tur att svaren inte alls nödvändigtvis skall bli desamma 

varje gång den givna frågan ställs. Vi gör alltfort nya erfarenheter och möter nya 

                                                           
31

 Reliabilitet, tillförlitlighet 
32

 Validitet, giltighet 
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situationer, vår föreställningsvärd förändras successivt vilket allt innebär att 

bakgrunden för ett svar på en fråga hela tiden förändras (Trost1997:101). 

Diskussion utifrån frågeställningarna 
Nedan diskuterar jag de tre olika frågeställningarna arbetet grundar sig på var för sig utifrån 

resultatet och litteratur. 

 

Vilken roll spelar slöjdlärarens utbildning för samarbete mellan de olika 

materialen i slöjden? 

 Det finns två olika vägar att gå för att läsa till slöjdlärare i dag, ett alternativ är att läsa för att 

få behörighet i ett av materialen ett annat alternativ är att läsa och få behörighet i båda 

materialen. Lärarna ansåg i de fall de utbildat sig till textil respektive trä och 

metallslöjdslärare att de fått tillräckliga kunskaper för att undervisa i slöjd. Medan de 

slöjdlärare som utbildat sig för att bli behörig att undervisa i båda materialen känner att tiden 

inte riktigt räckte till för att de skulle känna att de hade fått tillräckliga kunskaper för att 

undervisa i vissa tekniker. En fördel i Lpo 94 är att det inte står vilka tekniker eleverna ska 

arbeta med i slöjden och därför kan lärare känna sig trygga i att välja bort tekniker de känner 

sig osäkra att undervisa i. 

Några av lärarna känner att de inte fick tillräckliga kunskaper inom den pedagogiska biten. 

Med det menade de olika metodiska sätt att lära ut tekniker till en hel grupp elever samtidigt. 

Slöjdlärarutbildningarna följer vanligen den gällande läroplanen och lär därför kanske inte ut 

olika metoder på ”hur” läraren ska gå till väga för att lära ut olika tekniker eftersom, den 

nuvarande läroplanen Lpo 94 inte innehåller några specifika tekniker utan den förmedlar att 

läraren ska lära eleverna att experimentera med olika material och tekniker och bygger på 

väcka elevernas egen nyfikenhet att komma med egna idéer. Någon uttrycker också värdet av 

att det numera finns mentorer för de nyexaminerade lärarna som stöttar och ger råd. 

På fråga om huruvida arbetssättet har förändrats så misstolkade några respondenter frågan. De 

misstolkande svaren hade då karaktär av lärarens framtidsvisioner och elevers utveckling. De 

flesta tolkade frågan som jag hade tänkt mig och det medför att resultatet på frågan inte tappar 

i värde. De lärare som hade en längre arbetserfarenhet menade att deras arbetsätt hade 

förändrats genom att de gått från stramare tyglar till ett ”friare” arbetsätt. De menade 

dessutom att de samtalade mer med eleverna angående deras pågående projekt i 
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slöjdprocessen. Lärarna med kortare arbetslivserfarenhet och med en färskare utbildning 

menade att de gått från ett mer fritt arbetssätt till ett mera styrt arbetsätt. Att det förhåller sig 

på detta sätt tror jag är en följd av att de lärare som har en längre arbetslivserfarenhet har gått 

en utbildning som svarar mot tidigare läroplaner i skolan. Medan de lärare som har studerat 

till slöjdlärare de senaste 10-15 åren har en utbildning som svarar mot Lpo 94. När man tittar 

på de äldre läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80 så förstår man att de lärare som har en 

längre arbetserfarenhet har ändrat sitt arbetsätt från ett mer riktat arbetsätt till ett mer fritt. De 

tidigare läroplanerna visar på samma utveckling. Lgr 62 var väldigt styrd när det gäller vad 

eleverna skulle lära sig medan Lgr 69 och Lgr 80 med små steg successivt övergått till att vara 

något lite friare medan Lpo 94 är en läroplan som inte innehåller varken metoder, tekniker, 

eller ett visst material som eleven ska arbeta med. Lpo 94 ger läraren fria händer att själv 

bestämma undervisningens innehåll. Därigenom har det lämnats ett utrymme för läraren att ha 

samarbete som en del  i undervisningen. Med visshet har också eleverna getts ett större 

utrymme för att påverka och ha inflytande på ämnets innehåll. Utvecklingen har möjligtvis sin 

grund i att samhället förändrats och inte längre behöver att eleverna lär sig specifika 

slöjdtekniker för att klara av att sköta ett hem, utan snarare behöver elever som entreprenörer. 

De lärare som har en kortare arbetserfarenhet och har undervisat mot Lpo94 har haft en 

utveckling i sin undervisning tvärtemot de med längre erfarenhet. Det kan ha sin grund i att 

lärarna, när de började undervisa hade ett mer fritt arbetsätt där eleverna fick komma med 

egna idéer till slöjdprojekt och arbetade mer experimenterande. Vilket man kan föreställa sig 

blev en ganska stor arbetsbörda för de nyexaminerade lärarna att hela tiden kunna hålla flera 

elevers projekt i huvudet för att kunna handleda dem. 

Flera av de tillfrågade lärarna berättar att de har ett visst samarbete med det motsatta 

slöjdmaterialet. Samarbetet kan då se lite olika ut. Några lärare har tagit steget lite längre och 

har jämförelsevis mycket samarbete i det egna ämnet. De kan då arbeta med olika teman eller 

med olika slöjdprodukter. De flesta av de intervjuade lärarna menar att samarbete ger eleverna 

ökad förståelseför att se helheten när inte materialen används var för sig. De menar också att 

det ger eleverna fler möjligheter och öppnar dörrar för att utforma flera olika slags 

slöjdprodukter. Man kan inte direkt se om det finns en koppling mellan lärares olika 

utbildning och samarbete med slöjdens olika material. 4 av de tillfrågade lärarna praktiserade 

ganska mycket samarbete. 2 av dessa har behörighet i båda materialen och 2 hade behörighet i 

ett av materialen. För att se om det är någon direkt skillnad skulle undersökningen behövt 

vara större med fler antal lärare som var behöriga i båda materialen. Det som jag kan utläsa är 
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att båda de lärare som har behörighet i båda materialen faktiskt arbetar med samarbete i 

ganska stor utsträckning i sin undervisning. Jag tycker däremot att jag kan se en koppling till 

hur färsk utbildningen som läraren gått är. De lärare som läst en utbildning som svarar mot 

Lpo 94 har samarbete med som en del i sin undervisning. Medan de som läst mot en tidigare 

läroplan inte har det i samma utsträckning. Här skulle en intressant fråga vara om de har haft 

någon kompetensutbildning mot de nyare läroplanerna?   

När Lgr 11 kommer att träda i kraft hösten 2011 så kommer gissningsvis även slöjdlärarnas 

utbildningsinnehåll att modifieras en del. I och med att det i Lgr 11 står att samarbete med 

slöjdens olika material ska utgöra en del i undervisningen. 

Metall, trä och textil, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra 

material, till exempel nyproducerade och återanvända material.(ur Lgr11). 

För en kort tid sedan utkom skolverket med ett kommentarmaterial till ämnet slöjd i den 

står det: 

Materialen skrivs i bokstavsordning: metall, textil och trä. Det är ett sätt att 

markera materialens självständighet och att olika material kan kombineras på 

många sätt. I årskurserna 4-6 fokuseras förutom egenskaper och 

användningsområden också materialens kombinationsmöjligheter. I årskurserna 

7-9 föreskrivs en vidgad materialanvändning genom att materialens 

kombinationsmöjligheter med andra material lyfts fram. Arbetet vidgas också till 

att omfatta nyproducerade och återanvända material och materialkombinationer, 

vilket kräver arbete med tekniker och konstruktioner som är nya för eleverna./…/ 

För att kunna kombinera olika material med varandra behöver eleverna utveckla 

sin problemlösningsförmåga samt söka nya sätt att utforma slöjdföremål och 

utveckla sitt formspråk (skolverket 2011). 

De orden gör att jag blir mycket nyfiken på vad som kommer att hända med slöjdämnet 

när orden så tydligt talar om att lärarna i skolan ska utveckla samarbetet med och mellan 

materialen och att kursplanen menar att det ger eleverna en progression av att utveckla 

sin problemlösningsförmåga och göra de till entreprenörer.  
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Blir eleverna mer motiverade av samarbete mellan materialen hårt respektive 

mjukt i slöjden? 

Fler av de intervjuade lärarna uttryckte att de tror att elevernas motivation ökar vid samarbete 

inom materialen i slöjden. Eleverna rör sig i en värld av föremål som består av flera olika 

material och det ökar elevernas möjligheter att komma på idéer och utforma slöjdprodukter 

som innehåller mer en ett slags material. Eleverna får möjlighet att pröva hur hårda och mjuka 

material kan kombineras. I Lpo 94 står att läsa: 

Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till att stärka elevens tilltro till den egna 

förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klara uppgifter i 

det dagliga livet. Att kunna värdera och bedöma formgivning och funktion är ett 

återkommande behov i det dagliga livet.( kursplan för slöjd).  

Medan en del menade att det snarare är arbetets utformning och ett varierat arbetsätt som gör 

eleverna motiverade och inte samarbetet i sig. Svaren kan ha sin grund i att dessa lärare har 

för lite erfarenhet från samarbete i det egna ämnet för att kunna se om elevernas motivation 

ändras åt något håll. 

Flera av de tillfrågade lärarna berättade att deras elever får välja med vilket material hårt 

respektive mjukt de vill arbeta med någon gång under skoltiden. Det var främst de lärare som 

undervisar de högre årskurserna som ger eleverna möjlighet att välja. Anledningen till att 

eleverna får välja är i första hand för att ge eleverna en chans att få fördjupa sig i det de tycker 

är intressant och där igenom kanske också motivationen ökar. Några av Lpo 94 strävansmål 

säger: 

 Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven 

– bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, 

–utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter 

och intressen (Lpo 94). 

 

Någon lärare menade att en del elever har svårt att finna intresset för att arbeta i slöjden och 

menade då att eleverna byter från något istället för till något. En annan lärare menade att 

eleverna när de får välja ofta väljer det de redan kan. Att eleverna helst arbetar i både material 

och tekniker de är förtrogna med och att det därför är bra att eleverna inte får välja utan måste 

pröva på att arbeta inom hela spektret inom slöjden. För att öka lusten ytterligare menade flera 
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lärare att ämnet måste våga ta in nya influenser och material. Att man måste våga kombinera 

material som inte är traditionella. 

Elevgruppen som jag diskuterade med tyckte att de har stort inflytande i ämnet slöjd. De 

själva anser att de får välja fritt bland olika material och tekniker de vill arbeta i. Eleverna 

medger också att det är bra att de inte får välja slöjdart förrän i de högre klasserna eftersom de 

också tror att de kommer att välja det som är ”lättast”. De uttrycker att man inte är mogen att 

välja när man är för ung men, att det är bra att möjligheten finns att välja någon gång under 

skoltiden så att man får chansen att fördjupa sig i något av materialen och teknikerna. 

Eleverna säger också att deras motivation ökar när de har haft ett projekt som innebär 

samarbete inom slöjden. De säger att det krävs att de håller ett visst tempo under lektionerna 

för att hinna bli klara i tid. Flera av eleverna berättade att de blivit väldigt nöjda med 

slöjdprodukterna som varit projektet under tiden för samarbetet. De menade att det blev 

”riktiga grejer” som de faktiskt använder. 

Den för många elever uppenbara lusten i det praktiska arbetet uppstår i den 

ständiga återkopplingen, praktisk handling leder till synbar effekt, 

ansträngningen betyder något påtagligt och bekräftas av sitt resultat. Att sedan 

läraren och samhället i övrigt har ett annat mål behöver inte störa detta 

förhållande (Sjögren 1991:7). 

 

Vilken roll har yttre faktorer som lokaler, kollegor för samarbete i slöjdämnet? 

Lärarna menar på att skolans lokaler spelar en stor roll för möjligheten att praktisera 

samarbete i ämnet slöjd. Ligger lokalerna för långt ifrån varandra så försvåras möjligheten till 

samarbete. Hälften av de tillfrågade lärarna hade sina lokaler i närheten av varandra medan 

den andra hälften inte hade det. På de skolorna kunde lokalerna ligga på olika nivåer av 

skolbyggnaden eller ligga i skilda byggnader. Att det förhåller sig på det här sättet är för att 

många av grundskolorna är byggda för längesedan med helt andra standarder för vad som 

behövdes på den tiden. För troligtvis så byggdes de flesta skolor efter vad läroplanerna hade 

för innehåll med arbetsätt och så vidare. Det var de slöjdlärare som hade sina lokaler 

angränsande eller i närheten av varandra som hade ett utökat samarbete inom det egna ämnet. 

De lärare som hade sina lokaler långt ifrån varandra uttryckte en stor önskan om att de fanns 

placerade i närheten av varandra. 
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En annan avgörande faktor var vilken slags kollega de hade. Om de hade en kollega som i 

likhet med de själva tyckte det var intressant och kul och ville föra in samarbete i 

undervisningen så tog man in det som en del i undervisningen. Som jag tidigare har nämnt 

kunde jag se en koppling på färskheten i lärarnas utbildning om samarbete fanns som en del i 

undervisningen. Här skulle vara intressant och även ha gjorts några frågor om vilken läroplan 

lärarnas kollegor hade läst emot för att se om det fanns ytterligare någon koppling. 

 

Slutord 
Om jag förstått och tolkat ”skolvärlden” rätt så kastar skolverket bara in en ny läroplan utan 

att ge lärarna någon form av kompetensutveckling som ger lärarna nya kunskaper om hur de 

ska undervisa och utveckla sina ämnen för att kunna ge sina elever det som kursplanerna 

säger. När Lpo 94 kom så fanns det en stor mängd lärare som gått en utbildning som svarar 

emot tidigare läroplaner. Dessa lärare hade innan Lpo 94 arbetat med kursplaner vars innehåll 

var betydligt mer styrda och de visste då vad skolmyndigheter förväntade sig att de skulle lära 

ut till sina elever. Lpo 94 gav varje lärare ett uppdrag att försöka tolka texten efter egen 

förmåga. Det har bidragit till som jag ser det att vissa lärare samarbetar inom materialen i 

slöjden och vissa inte gör det. Nu till hösten kommer den nya läroplanen Lgr11 att träda i 

kraft och det glädjer mig och många fler att den är något mer styrd med ett tydligt centralt 

innehåll. Alla läroplaner behöver tid för implementering och det finns många olika sätt att 

göra det. Som det är nu när eleverna släppts på sommarlov sitter många lärare kvar i sina 

skolor och diskuterar det centrala innehållet i nya kursplanen och de nya kunskapskraven. 

Skolverket har skickat ut läroplaner, kommentarmaterial till skolorna och släppt en ämnesfilm 

på sin hemsida. Men jag kan se att det inte räcker. Jag skulle önska att alla lärarna fick en 

riktig kompetensutveckling för att föra in den nya kursplanen i skolan. Det ligger en stor 

kostnadsfråga i det och det finns ingen som vill betala. Därför överlåter skolverket allt arbete 

med implementeringen åt lärare och rektorer på skolorna. Här tycker jag att staten med 

utbildningsministern i spetsen och skolverket skulle ta större ansvar och ge lärarna en vettig 

fortbildning som gör det möjligt för de att föra in Lgr 11 i sina skolor.  
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Bilaga 1 Brev 
 

 

 Hej! 

Jag heter Eeva-Liisa och läser till textillärare vid Umeå universitet på distans och skriver just nu mitt 

ex-arbete(bor i Södermanland). Jag skulle vilja komma i kontakt med slöjdlärare som läst till 

slöjdlärare antingen trä eller textil och några som utbildat sig i Göteborg där man får behörighet i 

båda materialen. Mitt ex-arbete handlar om materialen och samarbete inom materialen i slöjden. 

Maila mig gärna för en första kontakt  eeva-liisa.jensen@edu.trosa.se 

Med vänlig hälsning/ Eeva-Liisa Jensen 

 

mailto:eeva-liisa.jensen@edu.trosa.se


Bilaga 2 intervjufrågor till slöjdlärare 
 

 

Intervjufrågor 

Hur gammal är du? 

Hur många skolor har du arbetat på? 

 Hur länge har du arbetat som slöjdlärare? 

Vad undervisar du i? 

Vilka åldrar undervisar du? 

Hur många elever går det på skolan? 

Vilket år tog du din examen? 

Var fick du din utbildning? 

Vilka material använde ni på utbildningen? 

Vilka olika tekniker praktiserade ni på utbildningen? 

Finns det tekniker som du har saknat som inte ingick i utbildningen? 

Känner du att du fick tillräckliga kunskaper för ditt yrke? 

Har ditt arbetsätt förändrats från ditt första år till nu?- ge exempel 

Hur ligger slöjdlokalerna i förhållande till varandra? 

Hur benämner du ämnet slöjd för eleverna? 

Har du något samarbete med den andra slöjdarten?  – Beskriv hur det kan se ut 

Tror du elevernas motivation ökar genom samarbete? 

Vilka faktorer tycker du spelar roll för att samarbete mellan materialen ska äga rum? 

Vilka material använder ni i slöjden? 

Vilka material använder eleverna mest? - trä, metall, textil 

Vilket material föredrar du att inspirera eleverna att arbeta med? 

Hur handleder du dina elever när det gäller materialval? - i förhållande till funktion? 

Hur mycket får eleverna styra när det gäller materialval till olika produkter? 

Vilka material/tekniker arbetar eleverna helst med? 

Är det någon teknik/material som du känner dig osäker att arbeta med?  

Beskriv hur eleverna arbetar? 



Bilaga 2 intervjufrågor till slöjdlärare 
 

 

Får eleverna välja vilket material hårt/mjukt de vill arbeta i? När då i såfall? 

Är det ett bra system? 

Hur skulle du vilja förbättra det systemet? 

Anser du att eleverna är nöjda med systemet? 

Om du fick bestämma hur slöjden skulle vara (lokaler, material) hur skulle den vara då? 

 



Bilaga 3 Intervjufrågor till eleverna 
 

 

 Frågor till eleverna 

 

 

Får du vara med och påverka - arbetsätt? 

   Material? 

   Ämnesval? 

 

Vad är bra? 

Vad är inte bra? 

 

Har ni haft/gjort några samarbeten i slöjden? Vilka då? Hur upplevde du det? 

Blir du mer motiverad av ett sådant arbete? Varför? Varför inte? 

 

Hur tycker du slöjden skulle vara om du fick välja? 

 


