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Sammanfattning 

 
Denna undersöknings syfte är att undersöka verksamheten i trä-och 

metallslöjdsalar i grundskolan för att få mer kunskap om innehåll och utveckla 

kunskaper om dagens undervisning. Genom att besvara frågeställningarna Vilket 

innehåll behandlar lärarna i sin undervisning? Hur förmedlar lärarna innehållet? 

och Varför behandlas innehållet? Studien baseras på observationer och intervjuer 

av sex slöjdlärare, från tre skolor, på tre olika orter i norra Sverige. Lärarna 

beskriver sina undervisningsmetoder, förhållningssätt och erfarenheter. Det är 

individuellt hur lärarna väljer att organisera innehåll i sin undervisning och det 

råder en delad mening om vad som är det viktiga med slöjdundervisningen. En del 

av lärargruppen anser att slöjdens uppgift är att utveckla personliga egenskaper 

hos eleverna för att kunna reflektera och lösa problem. Andra anser att slöjden 

skall förbereda eleverna för sitt vuxna liv genom att ge eleverna kunskaper i olika 

hantverks tekniker. 

 

Sökord: slöjdprocess, slöjdprodukt, slöjdhantverk   
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Inledning 
 

För mig känns friheten att utforma min egen undervisning som viktig. Men ibland 

känns möjligheterna så många att jag funderar på vad jag egentligen skall ha för 

aktiviteter i min undervisning. Jag känner att jag behöver veta mer om vad man 

gör i undervisningen i trä- och metallslöjd för att kunna utvecklas och kunna 

utveckla en bra pedagogisk undervisning.  

 

Valet av undersökningsområde grundar sig i en tanke jag fick tidigare under min 

utbildning, när jag läste om trä- och metallslöjdens historia. En av de första 

personerna som införde slöjd i skolundervisningen var Otto Salomon, han 

utvecklade något som kallades för Nääs-metoden. Metoden bestod av en 

modellserie som lärare och elever skulle följa i undervisningen. Den började med 

en blomsterpinne och avslutades med en sekretär. Det var väldigt klart vad lärarna 

skulle lära ut till sina elever. I en del skolor var bestämmelserna kring 

modellserien så stränga att om eleven ville avvika från dessa var eleven tvungen 

att fråga om lov (Hartman, 1984). Detta fick mig att fundera över dagens trä- och 

metallslöjds undervisning. 

 

 I den nyaste kursplanen för slöjd ges slöjdläraren stor frihet att forma sin egen 

undervisning. Det finns inga bestämmelser för vilka artefakter som skall 

tillverkas. Kursplanen i slöjd är istället uppdelad i olika kunskapsområden och det 

föreslås att det skall finnas en progression i undervisningen som stegras från 

årskurs 3 till årskurs 9. De olika kunskapsområdena finns beskrivna för att 

strukturera innehållet i slöjden, inte för att bestämma arbetsområden. Hur 

innehållet och progressionen hanteras bestämmer läraren tillsammans med elevers 

önskemål och lokala förutsättningar (Skolverket, 2011a). 

 

När undervisning och lärande diskuteras är begreppet didaktik omöjligt att undgå. 

Begreppet didaktik kommer ifrån grekiskan och betyder ”undervisa” eller ”lära”. 

Didaktiska frågor kan på ett förenklat sätt beskrivas i tre punkter. Vad? Hur? och 

Varför? Vilket innehåll skall undervisningen behandla, hur skall innehållet 

förmedlas och varför skall innehållet behandlas (Skolverket, 2012)? Dessa frågor 

kommer vara utgångspunkter i min studie.  
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Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka verksamheten i trä- och metallslöjdsalar i 

grundskolan för att få mer kunskap om innehåll och utveckla kunskaper om 

dagens undervisning.  

 

Frågeställningar 

 

•Vilket innehåll behandlar lärarna i sin undervisning? 

•Hur förmedlar lärarna innehållet? 

•Varför behandlas innehållet?      

 

 

Bakgrund 

 

Historiskt perspektiv 

 

Det tog lång tid innan slöjdämnet fick en plats på skolschemat. Redan 1815 togs 

de första initiativen för att slöjd skulle få en plats i folkskolan. Men de mötte 

motgångar, eftersom slöjdverksamheten förknippades med de arbetsstugor som 

fanns. Dessa arbetsstugor skapade arbetstillfällen för fattighjonen och dess syfte 

var främst fattigvård och var inte anordnad i ett pedagogiskt syfte (Hartman, 

1984). 

 

Under 1800-talet var Sverige ett lantbrukssamhälle och de som bodde på gårdar 

och torp tillverkade själv de produkter de behövde i hemmet och i arbetet. 

Männen täljde räfsor, yxskaft, slevar och annat som de behövde i det dagliga livet. 

Kvinnorna vävde, spann och sydde kläder (Hartman, 1995).  

 

På 1800- talet kallades denna slöjd för husslöjd eller husbehovsslöjd och senare 

kom det att kallas hemslöjd och omfattade all slöjd som gjordes i hemmet och av 

familjen (a.a.).  

 

I takt med att Sverige industrialiserades minskade husbehovsslöjden och de 

hemslöjdade alster som familjerna sålde för att få en extra inkomst konkurrerades 

ut av fabrikernas produkter som var billigare. Det var billigare för hushållen att 

köpa bruksföremålen (a.a.). 
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En kamp startade för att hålla hemslöjden vid liv. Under 1860- och 1870 talet 

verkade en sammanslutning som kallades hushållningssällskap. Det var 

jordbrukare som i varje län i landet bildade dessa hushållningssällskap (Hartman,  

1995). Hushållningssällskapet gjorde insatser genom att anordna kurser där de 

lärde ut olika hantverkstekniker. Deras motiv och syfte var främst ekonomiskt 

men de hade också ambitioner om att förnya slöjdmodeller och mönster 

(Hartman, 1984).  

 

Hemslöjdföreningar engagerade sig i slutet av 1800-talet med att anordna kurser 

och utställningar med hemslöjdsalster för att väcka förståelse för hemslöjden och 

belysa vikten av dess bevarande. Både Hushållningssällskapen och 

Hemslöjdföreningarna riktade sig mot vuxna, men insåg att om de skulle kunna 

återuppliva hemslöjd skulle de även satsa resurser på ungdomar och utbilda dem 

till slöjdare. Hemslöjden har spelat en stor roll för slöjdundervisningens 

utformning och innehåll, den har dock inte påverkat slöjdämnets inträde på 

skolschemat. Men hemslöjdens arbetstraditioner har format skolans 

slöjdundervisning fram till idag (a.a.). 

 

Intresset för hemslöjden växte och på flera håll kom åsikter om att resurser skulle 

riktas mot ungdomar. Det ansåg också som viktigt att ungdomar skulle få 

slöjdundervisning i särskilda slöjdskolor eller i folkskolan. 

Hushållningssällskapen intresserade sig för skolslöjden och började bidra 

ekonomiskt. Landstingen började också lämna ekonomiska bidrag och 1877 

beslutade riksdagen att ge statsbidrag till folkskolor som anordnade slöjd för 

pojkar. Det dröjde tills 1896 innan flickslöjden fick statsbidrag (Hartman, 1995). 

 

Med dessa bidrag fick församlingar möjlighet att starta slöjdskolor och 

fortsättningsskolor för de som avslutat sina 6 år i folkskolan. Dessa skolor fick 

endast startas om skolans teoretiska del var fullt uppbyggd. Det var heller inte 

obligatoriskt för församlingarna att anordna dessa slöjdskolor och deras 

verksamhet lades utanför den vanliga skoldagen. Slöjddebatten delades upp i två 

läger de som ville att slöjden skulle bli ett skolämne och de som ville att den 

skulle vara frivillig. Medlemmarna i den tidens lantbrukssamhälle var beroende av 

barnens hjälp på gårdarna och var inte positivt inställa till en förlängd skoldag. De 

ville att slöjden skulle vara frivillig (Hartman, 1984). 

 

De som förespråkade att slöjd skulle bli ett skolämne hade argument som 

innefattade kroppsarbete och hantverk. Slöjdförespråkarna hade ingen framgång 

med dessa argument. Det var när slöjden presenterades som ett medel för 

uppfostran som framgången kom. Bakom tankegångarna om slöjden som ett 
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uppfostringsmedel stod Otto Salomon som på Nääs tillämpat sådana idéer. Dessa 

idéer blev grunden till en riksdagsmotion som fick framgång och blev 

utgångspunkten för slöjdundervisningens plats på skolschemat. Villkoren för att 

slöjden skulle få plats på skolans schema var att den inte fick gå ut över skolans 

teoretiska ämnen och att dess huvuduppgift skulle vara fostrande. Hantverket och 

arbetet var nedtonat och fick ge plats åt den uppfostrande delen.  Slöjdämnet 

räknades inte som ett lika viktigt ämne som de teoretiska och det var fortfarande 

frivilligt för församlingarna att anordna det (Hartman, 1984). 

 

 Otto Salomon - Nääs metoden 

 

Otto Salomon föddes 1849 och dog 1907. Under 1870-talet var han en outbildad 

folkskollärare på Nääs och studieledare vi slöjdseminariet. 1876 skrev Salomon 

den första skriften om skolslöjden och reste kort därefter till Finland och började 

studera. Han var en självlärd pedagog och började därför studera pedagogik och 

närliggande vetenskaper såsom filosofi och psykologi. Salomon skrev i mitten av 

1890 talet böcker om pedagoger som från 1500-talet intresserat sig för praktiskt 

arbete. Han reste runt och föreläste i Sverige och skrev om hur slöjden skulle 

föras in i folkskolan.  

 

Salomon var inte förtjust i sin tids skola och kritiserade den för att vara ensidig 

och för teoretisk. Eleverna lärde sig att rabbla fakta utantill och Salomon menade 

att detta skapade olämpliga attityder mellan eleverna. Han menade att det förekom 

fåfänga, högmod och översitteri och ville föra in praktiskt arbete för att motverka 

dessa attityder (Hartman, 1995).  

 

Otto Salomon arbetade fram ett pedagogiskt slöjdprogram på Nääs. Han menade 

att slöjden skulle uppfostra människor och att man tidigare uppfostrat människor 

till slöjdare. Programmet som han arbetade fram skulle användas i undervisningen 

och bestod av modeller där olika övningar ingick. Dessa övningar var täljning, 

hyvling, sågning osv. Modellerna hade stigande svårighetsgrad och eleverna 

skulle göra modellerna i den ordningen som modellerna kom i. Salomon menade 

att genom Nääs-metoden skulle eleverna fostras till noggrannhet, renlighet, 

uthållighet och redbarhet. Det skulle dessutom ge eleverna aktning och kärlek till 

arbetet. Med Nääs metoden ansåg Salomon att slöjden skulle uppfylla sitt uppdrag 

som fostrande medel i skolan (Hartman, 1984). 

 

Nääs-metoden med modellserier bredde ut sig i slöjdsalarna i hela landet. I en del 

skolor blev undervisningen så strängt bunden vid modellserien att modellerna 

absolut inte fick frångås och arbetet efter förebilderna blev så strängt att inga 
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avvikelser fick förekomma, det skulle vara på millimetern korrekt. Pojkarna 

skulle enligt modellserien följa modellernas ordning och börja med en 

blomsterpinne och avsluta med en sekretär. Om de ville avvika från ordningen var 

de tvungen att fråga överläraren om lov (Hartman, 1984).  

 

Att lärare höll så hårt fast vid Salomons slöjdmodeller innebar att modellerna och 

Salomons grundidéer misstolkades. Salomon menade att grundreglerna i systemet 

var att progressionen och övningarnas svårighetsgrad borde följas, men att 

metodiken och modellerna kunde anpassas efter vilket del av landet skolan befann 

sig i. Salomon uppmuntrade lärare att själva utveckla egna modeller. Nääs-

systemet blev också kritiserat för att det inte var nog kreativt, men det är enligt 

Salomon en missuppfattning. Han menade att eleven först skulle lära sig tekniska 

färdigheter och behärska olika material för att sedan få frihet i sitt skapande 

(Hartman, 1995). 

 

De som kritiserade Nääs-systemet  menade att systemet hade brister i det estetiska 

formgivandet  och att undervisningen inte var nog elevcentrerad. Men det var inte 

aktuellt att slöjden skulle på något sätt återuppliva hemslöjden och dess 

formspråk. De som var förespråkare och anhängare till Nääs-metoden menade att 

det var endast genom slöjdens överlägsenhet som uppfostringsmedel som slöjden 

kunde försvara sin plats i skolan. Detta gjorde att systemet användes i skolan ända 

fram till efterkrigstiden (Hartman, 1984).       

 

Carl Malmsten - den naturenliga slöjden 
 

Inom konsthistorien är Carl Malmsten (1888-1972) en känd möbelarkitekt som 

lyckats förena gamla traditioner med ett modernt formspråk. Hans verk finner 

man i offentliga miljöer och är av hög hantverksmässigt kvalité. Men han var 

också en pedagog som visade stort intresse för slöjd och hade stor inverkan på 

slöjdebatten på 1900-talets mitt. Malmsten kritiserade Nääs-metoden och menade 

att den modellserie som följdes var tråkig och att den inte motiverade eleverna. 

Dessutom menade han att eleverna inte kunde förstå syftet med den exakthet som 

krävdes av dem. Han tyckte snarare att det var en prygelmetod. Malmsten 

förespråkade istället något som han kallade för den ”naturenliga slöjden”. Den 

naturenliga metoden utgår från människans naturliga medfödda instinkt att 

undersöka saker med händerna och att redan som barn fascineras av att plocka isär 

saker och sätta ihop dem. Skolslöjden skulle ta till vara och stimulera denna 

naturliga skapardrift hos eleverna och på så sätt fostra deras formsinne. 

Malmstens metodik var att undervisningen skulle utgå från elevernas egna 

intressen och att de skulle vara delaktiga i hela processen. Eleverna skulle själva 



 

6 
 

skissa och planera arbetet och lösa tekniska problemen i delmoment och på så sätt 

få en helhetssyn på sitt arbete. Trots att Malmsten var kritisk mot Nääs-systemets 

modellserier fanns det även modellserier i Malmstens naturenliga slöjd. Men 

Malmstens modellserier varierade mycket och styrdes av tre faktorer. Lärarnas 

sätt att undervisa var en faktor, en annan var elevernas egna önskemål om 

övningar och uppgifter och den tredje var skolans geografiska läge. Där med kom 

det att ha betydelse om skolan låg i en större stad eller ute på landsbygden 

(Hartman, 2008). 

 

Malmsten ansåg att om eleverna själva valde sina övningar skulle de vara mer 

engagerade i sitt arbete och bli mer motiverade att lösa de tekniska problemen 

eftersom de valt övningarna själva. Produkterna som eleverna skapade med denna 

metodik fick ett formspråk och livligt uttryck som kunde återfinnas i hemslöjden 

(Hartman, 1984). 

 

Malmsten framhöll lantbrukssamhällets närhet med naturen som positiv och det 

ingick i bildandet av formsinnet att få en känsla för naturens egenproducerade 

material. Han tyckte att hemslöjdade bruksföremål var ett bra inslag i hemmen 

och tog avstånd från massaindustrins tillverkade material och produkter. 

Malmsten återkom till människans naturliga vilja att skapa och forma material 

med händerna och påpekade att det är viktigt för hela samhällskulturen att denna 

vilja och kunskap inte går förlorad (Hartman, 2008). 

 

Läroplaner  

 

Per Hartman (1984) skriver om tendenser inom slöjdundervisningens utveckling i 

olika undervisningsplaner och läroplaner. En av dessa tendenser är kampen 

mellan de tekniska färdigheterna och fritt skapande. Fram till undervisningsplanen 

1955 tillämpades fortfarande Otto Salomons grundtankar och slöjdmodeller. 

Slöjämnet sågs som yrkesförberedande. Men Undervisningsplanen 1955 ändrade 

på detta och målsättningen blev istället att elevernas egna skapardrift skulle tas till 

vara på och ämnet sågs inte längre som yrkesförberedande. Denna nya 

målsättning utvecklades sedan i sextiotalets läroplaner. I 1962 års läroplan skulle 

eleverna genom bearbetning av olika material få möjlighet till ett personligt 

uttryck, tankar och kunskaper om materialens olika egenskaper. Detta utvecklades 

vidare i 1969 års läroplan. Där förstärkte man elevernas möjligheter till skapande 

arbete och menade att skapandet skulle ske fritt och obundet. Det nya sättet att se 

på elevernas fria skapande gjorde att lärarkåren delades upp i två läger, de som 

argumenterade för fritt skapande och de som argumenterade för 

teknikinlärningen. Fritt skapande och teknikinlärning var svåra att förena och när 
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Lgr 80 kom svängde fokus tillbaka till teknikinlärning och Otto Salomons 

tankegångar (Hartman, 1984). 

 

Ännu ett nytt inslag i sextiotalets läroplaner och Lgr 80 är jämställdhetsfrågan. 

Där med började ett arbete med att bryta den traditionella uppdelningen inom 

slöjdarterna, föreställningen om att träslöjd var för pojkar och textilslöjd var för 

flickor skulle motverkas. I 1962 års läroplan började man försiktigt att ändra på 

detta genom att eleverna skulle byta slöjdart på mellanstadiet. Denna förändring 

förstärktes när slöjdbytet reglerades i 1969 års läroplan, eleverna skulle få lika 

stora delar av både textil och trä- och metallslöjd (Hartman 1984). 

 

Konsumentfostran är också ett nytt inslag i efterkrigstidens slöjdundervisning. 

Tankegångarna kring detta fanns indirekt med i slöjdens målformuleringar, men 

gavs större plats i Lgr 80 genom att bli ett huvudmoment om ”produktion och 

konsumtion” (Hartman, 1984). 

 

Ett moment som fanns med i alla undervisningsplaner och läroplaner är 

kopplingen hemslöjd. Hemslöjd har funnits med i slöjdundervisningen i mer än ett 

sekel och gets olika stor plats i de olika texterna. Det står klart och tydligt att 

slöjdämnet skall behandla hemslöjdsfrågan (Hartman, 1984). 

 

Kursplanen för slöjd 2011 

 

Höstterminen 2011 började en ny kursplan att tillämpas i skolorna. Den nya 

kursplanen innehåller inte så mycket nya inslag utan den är i grunden den samma 

och ämnet har samma inriktning som i Lpo 94, men vissa delar betonas mer och 

har fått mer tyngd än tidigare. 2003 gjorde skolverket en nationell utvärdering 

(NU-03) av slöjdundervisningen och resultatet av den är grunden till de 

förändringar som finns i den nya kursplanen. Den nationella utvärderingen visade  

att det var för mycket fokus på elevers görande i slöjdundervisningen och att 

elevers lärande i görandet behövde mer uppmärksamhet. Därför har elevers 

förmåga att värdera och analysera sitt eget slöjdarbete betonats mer, liksom att 

eleverna ska få större möjligheter att reflektera och observera sin egen 

kunskapsutveckling. Den nya kursplanen strävar också efter att eleverna ska få 

bättre kunskaper om det hållbara samhället genom bättre materialkännedom och 

kunskaper om återbruk. Också slöjdens koppling till det nutida samhället 

förtydligas mer i denna kursplan för att balansera ämnets betydelse för den 

personliga utvecklingen (Skolverket, 2011a).  
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Syftet med skolämnet slöjd 
 

Syftet med ämnet slöjd är delat i två delar, den ena delen är hantverksbiten där 

eleverna lär sig att bearbeta material med olika verktyg och hantverkstekniker för 

att kunna skapa föremål för estetiska och praktiska ändamål. Så här sammanfattas 

syftet i slöjd i kursplanen: 

 

Genom undervisning i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

•Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga 

redskap, verktyg och 

  hantverkstekniker, 

•Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syfte med 

arbetet och utifrån 

 kvalitets- och miljöaspekter, 

•analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 

slöjdspecifika begrepp och 

•tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck  

(Skolverket 2011b s.213). 

 

Den andra delen tydliggörs i kommentarmaterialet. I kursplanen i slöjd beskrivs  

att varken själva görandet, materialkännedom, förmågan att hantera verktyg eller 

tillfredsställelsen att kunna framställa föremål är nog för att motivera varför slöjd 

skall ha en plats på skolschemat. De beskriver syftet så här i 

kommentarsmaterialet: 

 

”Skolämnet slöjds främsta värde ligger inte i dess omedelbara nytta - även 

om tillfredsställelsen i att kunna skapa, framställa och uttrycka sig med 

föremål inte ska underskattas. Det är inte heller görandet i sig som är det 

centrala. Inte ens materialkännedom och vana vid att hantera enkla redskap 

och verktyg är tillräckligt för att motivera slöjdens plats på schemat. Ämnets 

ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig utveckling 

och utveckling av förmågor som alla människor har användning av.” 

(Skolverket, 2011a s.6)   

 

Det centrala innehållet 
 

Den del i kursplanen som kallas för det centrala innehållet beskriver vad som är 

det obligatoriska innehållet i slöjdundervisningen. Kursplanens centrala innehåll 

är uppdelat i fyra kunskapsområden. Dessa kunskapsområden ger en struktur åt 

ämnet och dess innehåll. Kunskapsområdena bestämmer dock inte vad som skall 
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göras i slöjdundervisningen och de beskriver heller inte hur kunskapsområdena 

skall hanteras i relation till varandra. Varje enskild lärare bestämmer hur 

slöjdundervisningen skall utformas efter lokala förutsättningar och elevers 

önskemål (Skolverket, 2011a). 

 

De fyra kunskapsområden i det centrala innehållet är samma genom alla 

årskurser, men det finns en progression och kunskaperna fördjupas och vidgas 

genom årskurserna. De fyra kunskapsområdena är:  

 

•Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

•Slöjdens arbetsprocesser 

•Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

•Slöjden i samhället (Skolverket, 2011b) 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker  

 

Det här kunskapsområdet handlar om att arbeta med material, redskap och 

hantverkstekniker. Slöjd handlar om att arbeta med material, att hantera dem och 

bearbeta dem.  Kursplanen har skrivit fram tre material som främst skall bearbetas 

och dessa är trä, metall och textil. Den progression som föreslås är att eleverna i 

de yngre årskurserna bekantar sig med materialens egenskaper och 

användningsområden. Efter detta fördjupas kunskaperna om materialen genom att 

utforska materialens kombinations möjligheter med varandra. Ett ytterligare steg i 

progressionen är att eleverna utforskar kombinationsmöjligheterna med andra 

material t.ex. plast, glas och betong (Skolverket, 2011a). 

 

Eleverna skall också lära sig olika begrepp som de kommer i kontakt med för att 

utveckla en slöjdspecifik terminologi. Detta för att underlätta att kommunicera 

med andra och lättare kunna reflektera över det egna lärandet (a.a.). 

 

Detta arbetsområde behandlar också olika arbetsbeskrivningar, modeller, skisser 

och mönster. Skisser och modeller kan se olika ut, de kan vara skalenliga, enkla 

idéskisser och avancerade tredimensionella modeller. Arbetsbeskrivningarna kan 

vara muntliga, illustrerade eller skriftliga. I samband med de olika skisserna och 

arbetsmetoderna kopplas matematik in, där olika matematiska beräkningar kan 

vara till hjälp för att göra en skalenlig ritning eller för att få proportionerliga bitar 

till en produkt (a.a.). 
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Slöjdens arbetsprocesser   
 

I den tidigare kursplanen användes ett sammanfattande begrepp för idé, planering, 

genomförande och värdering. Det begreppet var slöjdprocessen. Begreppet 

användes i många sammanhang och tolkningen av begreppet varierade. Det kunde 

uppfattas som en metod för lärande, som ett ämnesinnehåll och rent ut av som ett 

mål i undervisningen, att eleverna skulle kunna beskriva slöjdprocessen. Förutom 

att begreppet var lätt att tolka på olika sätt så upplevdes de för ämnesspecifika. 

Synpunkter framkom att det var andra processer som förekom i skapandet som 

inte nödvändigt vis var ämnesspecifika. Dessa kan beskrivas som en kreativ 

process, en produktionsprocess och en pedagogisk läroprocess. Begreppet gav 

också intrycket av att de olika faserna idé, planering, genomförande och värdering 

var ett linjärt förlopp. När eleverna i själva verket arbetar med de olika delarna 

samtidigt i en mer komplex process. Därför pratas det inte längre om 

slöjdprocessens olika steg, utan om arbetsprocessens olika delar för att undvika att 

det skall uppfattas som en linjär process. Arbetsprocessens olika delar består av 

idéutveckling, överväganden, framställning och värdering (Skolverket, 2011a). 

 

Syftet med idéutveckling är att lära eleverna utveckla sina idéer. Det är viktigt att 

eleverna lär sig var de kan få impulser och inspiration till sitt eget arbete. När 

eleverna sedan arbetar med sitt slöjarbete ställs de inför olika ställningstaganden 

och problem. De tvingas överväga val av material och teknik som passar bäst för 

uppgiften eller materialets egenskaper. Färg och form är också överväganden och 

prioriteringar som eleven ställs inför i sitt slöjdande. Delen som nu kallas för 

framställning är den del som behandlar själva görandet. Det är denna del som 

skolverkets undersökning visar har utgjort en stor del utav slöjdundervisningen 

(NU-03). I NU-03 att det måste vara mer fokus på elevernas lärande i görandet 

och inte bara fokus på görandet, för annars riskeras att undervisningen enbart blir 

produktionsinriktad. De olika delarna ska ses som delar i en helhet och inte som 

en linjär process. Delarna går in i vandra och överlappar varandra i en komplex 

process. Värderingsdelen genomsyrar hela processen. Att kunna värdera betyder 

att man kan reflektera över sitt arbete innan, undertiden man arbetar och efter att 

arbetet är klart. En värdering innefattar inte bara vad som gjorts utan handlar även 

om erfarenheter eleven tillgodosett sig under processen. Olika kopplingar som 

eleven gjort till andra tidigare arbeten och till arbeten som skall komma i 

framtiden. Till denna arbetsprocess hör också elevens förmåga att utforska och 

undersöka. Det är enligt kursplanen viktigt att eleverna lär sig hur man för sitt 

arbete framåt (a.a.) 
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Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer  

 

Estetik är ett begrepp som förkommer på olika ställen i kursplanen i olika 

kombinationer. Det är viktigt att förstå att det inte är den filosofiska definitionen 

av estetik som är läran om det sköna. I det här sammanhanget kan estetik handla 

om sinnesupplevelse eller varseblivning. Ett föremål från slöjden som har ett 

starkt estetiskt uttryck behöver inte vara vackert, föremålet ska däremot engagera 

och beröra den som ser föremålet. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

är ett kunskapsområde som också handlar om att utveckla elevens förmåga att 

förstå och tolka föremåls uttryck. Det står i det centrala innehållet att elever ska 

kunna tolka mode, trender och olika ungdomskulturer för att kunna använda det i 

sitt eget arbete och kunna utforma slöjdarbetet på ett personligt sätt. Detta 

kunskapsområde behandlar de symboler vi använder, vilka färger vi använder och 

vad de symboliserar för oss. Men också vad de kan betyda för andra. Slöjden ska 

behandla olika ungdomskulturers symbolik och hur slöjden kan vara ett uttryck 

för etnisk identitet. Tanken med detta kunskapsområde är att de olika uttrycken 

ska fungera som inspirationskällor för eleverna. Genom att använda sig av många 

olika förebilder och inspirationskällor såsom etniska hantverk, historia, fiktiva 

figurer eller slöjd från andra länder och kulturer stimuleras elevens färg och 

formspråk (Skolverket, 2011a). 

 

Slöjden i samhället 

 
Det här kunskapsområdet fokuserar på slöjdverksamhet och slöjdföremål i 

samhället utanför skolan. Eleverna lär sig skilja på slöjdföremåls funktion som 

bruksföremål eller prydnadsföremål. Även här finns det en progression där 

eleverna startar med att lära sig om slöjdens betydelse för individen och för 

samhället, men också vilken betydelse slöjdverksamheter haft historiskt och idag. 

I de senare årskurserna fokuseras mer på det nutida, nutida design och 

konsthantverk och andra slöjdalster utanför skolan. Detta kunskaps område 

behandlar också olika materials miljöpåverkan och ursprung. Slöjd som ämne kan 

bidra med kunskaper om ett hållbart förhållningssätt. Det kan även bidra med 

kunskaper om hur man på olika sätt kan återanvända material. I de tidiga 

årskurserna börjar man med att få kunskaper om några materials ursprung, något 

som blir en grund för att i de senare årskurserna behandla kunskaper om 

resurshållning. Resurshållning kan innebära att man reparerar olika saker eller 

kunskaper om hur man kan vara sparsam med material. I de senare årskurserna 

blir det en fördjupad materialkunskap om hur materialen produceras utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv (a.a.). 
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Forskning 
 

NU-03 

 

Resultatet från nationella utvärderingen -03 (NU-03) visar att både elever och 

lärare har positiva upplevelser av slöjdämnet i skolan. Det eleverna nämner som 

positivt med slöjdämnet är att de får ta egna initiativ, eget ansvar och att de sällan 

upplever stress. Trots den positiva inställningen till slöjdämnet  har eleverna svårt 

att se nyttan med slöjd. NU-03 visar också att elevernas föräldrar inte anser att 

slöjd är ett viktigt ämnena i skolan (Skolverket 2004). Hasselskog och Johansson 

(2008) tror att slöjdens kvaliteter inte är tillräckligt medvetandegjorda, 

kvaliteterna är outtalade och osynliga för elever och föräldrar. Johansson (2002) 

skriver att ”vad slöjd kan innebära idag är diffust för de flesta föräldrar” (a.a., 

s.217). Föräldrars bild av slöjdämnet är färgade av deras egna erfarenheter av 

slöjden i skolan och bidar till att en föråldrad syn på slöjd dröjer sig kvar (Borg 

2001; Johansson 2002).  

 

Det går inte att förneka att slöjdämnet är starkt bundet av traditioner. NU-03 visar 

att ämnet fortfarande är uppdelat i könsmönster. När eleverna får välja slöjdart 

väljer pojkarna trä- och metallslöjd och flickorna textilslöjd. Även lärarna följer 

mönstret, män undervisar i trä- och metallslöjd och kvinnor i textilslöjd. 

Slöjdundervisningen påverkas också av att direktiv ifrån gamla styrdokument 

dröjer sig kvar, ett exempel är att slöjd som idag är bara ett ämne fortfarande är 

uppdelat i två slöjdarter (Hasselskog & Johansson, 2008).      

 

NU-03 visar att fokus i slöjdundervisningen ligger på själva ”görandet”. Det är 

främst slöjdtekniker, material och redskap som behandlas. Medan planering- och 

värderingsdelen i processen får en väldigt liten del. Den större delen av lärarna 

upplever att eleverna har en negativ inställning till att planera sina arbeten och en 

tredjedel av eleverna tar hem sina arbeten utan att ha redovisat det i någon form 

för lärarna (Hasselskog & Johansson, 2008).   

 

Slöjdkunskaper 

 

Hasselskog och Johansson (2008) skriver att attityden mot slöjd är problematisk 

och att slöjdens kunskaper inte är synliga för föräldrar och elever är ett problem. 

De frågar sig även vad som menas med ”slöjdkunskaper”. Enligt Hasselskog och 

Johansson kan slöjdkunskaper syfta till materialkännedom, enskilda tekniker eller 

förtrogenhet med hur olika redskap och verktyg används. Slöjdkunskaper kan 
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även syfta till hela processen, det vill säga hur man går tillväga när material och 

produkt skall väljas, samt förstå hur kvalitet och funktion bedöms. De diskuterar 

även begreppet handlingsberedskap och vad det kan innebära, och menar att det 

kan syfta till två olika sorter av handlingsberedskap. I dagens samhälle går allting 

väldigt fort och vi köper halvfabrikat och masstillverkade produkter. Vi blir allt 

mer beroende av andras kunnande. Då syftar handlingsberedskap till kunskaper 

som att kunna välja, värdera och ta ställning. Hasselskog och Johansson lyfter 

också fram att det finns ett ökat intresse för inredning och ”fixa hemma”. För att 

kunna fixa hemma och inreda handlar handlingsberedskap om att kunna hantera 

verktyg och bearbeta material. Så här skriver de om detta i slöjdundervisningen: 

 

”Är det handlingsberedskap i slöjdrelaterade situationer som ska stå i fokus, 

är det i förhållande till kommande yrkesliv och företagsamhet, eller är det 

den ”allmänmänskilga handlingsberedskap” - att se agera och reflektera över 

sitt eget handlande?”   

(Hasselskog & Johansson 2008 s.19). 

 

Kajsa Borg (2001) skriver att det finns kunskaper i slöjden som inte låter sig 

verbaliseras och kunskaper som ofta är underförstådd eller inövad i form av 

arbetsställningar och handgrepp. Dessa kunskaper kallas för tyst kunskap. Borg 

skriver att praktisk kunskap är ofta personbunden och svår att beskriva i ord. 

Lärandet och färdigheter i slöjden visar sig ofta i vad eleven gör, inte genom vad 

eleven berättar eller skriver. Det är i elevens rörelsemönster och förmågan att 

använda rätt handgrepp som delar av slöjdkunskapen ligger, vilket gör att lärande 

i slöjd får en kroppslig dimension (Borg, 2001). Den kroppsliga kunskapen är inte 

bara motoriska, alla sinnen är med och befäster kunskaper i exempelvis slöjd. 

Lukter från olika material, synintryck, ljud och andra upplevelser gör att vi 

tillgodogör oss erfarenheter (Borg 2001; Johansson 2002, 2008).    

 

Tyst kunskap kan anses vara mindre viktig och oreflekterad eftersom den inte 

låter sig beskrivas i tal eller skrift. Kajsa Borg (1995) håller inte med om att den 

praktiska kunskapen är oreflekterad. För att visa att den praktiska kunskapen är 

reflekterad har hon vid några tillfällen låtit vuxna tillverka ett pennfodral och 

under arbetets gång kommenterat och antecknat sitt eget arbete. Vid genomgång 

av anteckningarna fann hon att ett 50-tal överväganden och beslut hade fattats för 

att kunna tillverka varje enskilt pennfodral. Det praktiska arbetet är i allra högsta 

grad ett intellektuellt arbete och kunskaperna reflekteras under arbetets gång. Men 

ofta sker elevers erfarenheter och reflektioner tyst inom dem själva och blir aldrig 

synliga för någon annan (a.a.).  
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Hasselskog och Johansson (2008) anser att lärare måste börja prata mer slöjd med 

eleverna, för att kunskaper och lärandet skall göras synligt. Annars riskerar 

slöjdämnet att ses som omodern och kan få det svårt att försvara sin funktion i 

grundskolan (Hasselskog & Johansson, 2008). 

 

 

Process och produkt  
 
Allt lärande förutsätter att det är en process som leder till ett resultat. Slöjdämnet 

skiljer sig från andra ämnen genom att denna process är synlig och att resultatet är 

en påtaglig produkt. När någon tänker på slöjdämnet är det oftast eget gjorda 

föremål som först dyker upp i tanken (Hasselskog & Johansson, 2008). 

Förhållandet mellan process och produkt har funnits i slöjdämnet ända från 

början. När grundskolan infördes dämpades slöjdens produktionsinriktade 

undervisning och en allt mer medvetenhet om processens betydelse började göra 

sig synlig i kursplanstexter (Borg, 1995). Problemlösning är någonting som 

behandlas under processens gång. När elever arbetar enligt processens olika delar 

stöter de på problem som är unika för just deras slöjdarbete, det finns inga givna 

lösningar. Inget problem är det andra likt när eleverna själva planerar och utför 

sina arbeten (Hasselskog & Johansson, 2008). Eleverna arbetar och tänker med 

hjälp av redskap, de tillgodoser sig kunskaper i hur redskapen används och 

utvecklar kunskaper som finns i redskapen. I processen möter eleverna olika 

material som i sin tur har olika dimensioner:  

 

”Vid framställning av slöjdprodukter kommer människan i kontakt med och 

bearbetar olika material som representerar historiska, kulturella och sociala 

dimensioner, exempelvis horn och renhud i samisk slöjd, nordiska träslag 

eller regnskogsmaterial, olika metaller, ull, bomull, silke eller konstgjorda 

material” (Johansson, 2002 s. 214)  

 

I slöjdundervisningen och i arbetet enligt en process finns i mötet med dessa 

material tillfällen att diskutera, miljöfrågor på lokal och global nivå (Hasselskog 

& Johansson, 2008).  

 

Trots att kursplanetexter mer och mer fokuserar på processer spelar fortfarande 

produkten en stor roll. Eleverna motiveras av produkterna, speciellt om de får 

planera sitt arbeta själv och välja produkt (Borg, 2001). Johansson (2002) skriver 

att elever oftast hämtar inspiration ifrån hemmet. Eleverna har en klar bild av vad 

produkten skall användas till. Det kan vara en gåva till mamma eller pappa, eller 

någonting de själva har behov av (Johansson, 2002). När elevernas arbeten 

kommer från dem själva, deras fritidsintressen och erfarenheter, blir problemen de 
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stöter på deras egna. Detta istället för att det är en skoluppgift som är förbestämd 

utav någon annan (Hasselskog & Johansson, 2008).  

 

De färdiga slöjdprodukterna får ofta en plats i hemmet och används som 

bruksföremål eller som prydnad. Förutom den glädje eleverna upplever när de får 

ta hem ett slöjdarbete så kommunicerar produkten olika saker. Produkten kan ha 

en symbolisk betydelse. Genom att slöjden har gett generationer liknande 

kunskaper blir en slöjdprodukt ett slags kvitto att eleven kan lika mycket som sina 

äldre syskon eller föräldrar (Borg, 2001). Produkten kommunicerar även med 

läraren, i den färdiga produkten kan läraren se elevens process, överväganden och 

beslut (Borg, 1995).  

 

Hasselskog (2008) skriver att läraren kan se produkten på olika sätt beroende på 

sitt förhållningssätt. Läraren kan välja en bestämd produkt för alla elever för att 

strukturera sin undervisning. Det blir då lättare att beräkna materialåtgång och 

läraren kan ha gemensamma genomgångar för alla elever samtidigt. En planerad 

förbestämd produkt kan också vara ett sätt för läraren att försäkra sig om att 

eleverna får specifika kunskaper, till exempel i en teknik eller om ett material. 

Läraren kan också ge elever utmaningar, som att det skall finnas en specifik 

funktion eller form med i uppgiften. Elevens val av produkt kan också skapa  

motivation för eleven under lektionstid, för att utveckla personliga egenskaper, ta 

eget ansvar och vara kreativ (Hasselskog, 2008). 

 

Mästarlära 

 

Mästarlära har varit det vanligaste sättet att lära sig ett hantverksyrke i flera 

århundranden. Unga gick i lära hos en mästare och tillägnade sig färdigheter inom 

ett hantverk eller yrke. Det som kännetecknar mästarlära är att den lärande ingår i 

en yrkesgemenskap, den lärande går ifrån att observera andra i denna gemenskap, 

till att tillägna sig färdigheter och bli medlem i yrket. Detta brukar kallas för att 

man ingår i en social praxis eller praxisgemenskap. Mästarlära är en typ av 

lärande där man inte skiljer på lärande och användande av det man lärt sig, utan 

lärande sker i det sammanhang lärande ska användas. Andra saker som 

kännetecknar mästarlära är att den lärande tillägnar sig en yrkesidentitet och att 

lärandet sker utan formell undervisning.  Lärandet sker istället genom att lärlingen 

observerar, imiterar och identifierar sig med mästaren och andra lärlingar inom 

gemenskapen. Lärandet kan alltså ske utan direkt formell verbal undervisning, 

men det ska läggas till att lärlingen också lär sig genom att lyssna på berättelser 

som mästaren berättar och tillägnar sig på så sätt kunskap om hur man gör i olika 
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situationer. Ännu en sak som kännetecknar mästarlära är att den utvärderas genom 

praktik, utvärderingen sker i prövning av färdigheter i arbetssituationen och 

avslutas genom ett formellt prov för att få gesällbrev (Nielsen & Kvale, 2000).  

 

Ett begrepp som ligger nära mästarläran är Vygoskijs ”den närmaste 

utvecklingszonen”. Vygoskij menar att det finns en zon mellan det ett barn klarar 

av ensamt och det barnet klarar av med hjälp av en mer erfaren person. Det barnet 

eller lärlingen klarar av med hjälp av en mer erfaren kamrat eller mästare kan de 

sedan klara av själv (Dysthe & Igland, 2003). 

 

Borg (2001) skriver att det finns olika värderingar av mäster-lärlingssystemet. En 

negativ aspekt är att mästar-lärlingssystemet är konserverande och reproduktivt 

till sin karaktär utifrån att man ser på kunskapen som absolut och att man överför 

kunskapen från generation till generation oförändrad. Detta har mästarläran 

kritiserats för. En positiv synpunkt är att en intresserad och kunnig lärare kan 

uppmuntra lärlingen till egna ställningstaganden (Borg, 2001).  

 

Cederblad (2004) skriver att i slöjdundervisningen finns det lite litteratur, den är 

sällan metodiskt beskriven utan fungerar som inspiration till olika produkter. 

Cederblad har studerat hur elever lär sig hantverksmoment och tekniker då 

litteratur inte finns eller inte används. Han beskriver  mästarläran som just detta, 

att det är ett samlingsbegrepp för lärande där en kunnig person undervisar i ett 

område där litteratur saknas och att kunskapen kan vara outtalad. Han beskriver 

likheter med slöjdundervisning och mästarläran. I båda fallen har lärarens och 

mästarens förklaringar, instruktioner och berättelser betydelse för hantverket. 

Lärandet sker också i båda fallen genom att eleverna och lärlingarna själva arbetar 

med hantverket och använder det lärda i sitt sammanhang (Cederblad, 2004). 

Även Borg (2001) beskriver likheten i att lärare sällan gör egna arbeten men att de 

demonstrerar olika moment i undervisningen. Elever får genom sina egna 

erfarenheter ökad kunskap och ingår i något som kan liknas med en 

yrkesgemenskap.     

 

Sociokulturellt Perspektiv 

 
Säljö (2005) skriver att lärande är svårt att observera. Det är ofta en tyst inre 

process som inte syns. Vilket gör att det är svårt att veta exakt när lärande sker 

eller hur det sker (Säljö 2005). Ett sätt att se på lärande är ur det sociokulturella 

perspektivet. Det som utmärker den sociokulturella teorin är att man anser att 

lärande sker i deltagandet i sociala praktiker. Människor lär sig genom att delta i 
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aktiviteter med andra människor. Olga Dysthe (2003) gör i sin bok Dialog, 

samspel och lärande en övergripande beskrivning av den sociokulturella 

inlärningsteorin, samt dess olika inriktningar. Den sociokulturella inlärningsteorin 

bottnar i Vygotskijs kunskaper och tankar från den kulturhistoriska traditionen 

och Deweys pragmatiska kunskapssyn. Dysthe har strukturerat den sociokulturella 

synen på lärande i sex centrala aspekter; 

 

1. Lärande är situerat 

2. Lärande är huvudsakligen socialt 

3. Lärande är distribuerat 

4. Lärande är medierat 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna 

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. (Dysthe 2003 s.42) 

 

Dysthe förklarar att med situerat lärande menas att de sociala och fysiska 

kontexterna är delar i den aktivitet som individen deltar i. De sociala och fysiska 

kontexterna påverkar vad individen lär sig och hur individen lär sig. Det finns 

olika sätt att se på inlärningskontexter och Dysthe uppmärksammar begreppet 

”autentiska aktiviteter” som speglar Deweys syn på inlärningskontexter i skolan. 

Deweys menar att skolan skall skapa läromiljöer som liknar elevernas liv utanför 

skolan så mycket som möjligt (Dysthe, 2003). 

 

Människans biologi, hjärna, nervsystem och kropp är endast basen och en 

förutsättning för lärande. Lärandet i sig, är socialt. Det är tillsammans med andra 

som individen lär sig, det finns inte i oss biologiskt (Säljö, 2000).  Samspel med 

andra i olika läromiljöer är avgörande för vad och hur vi lär oss. Vi lär oss olika 

saker i olika miljöer och sociala kontexter, därför ser våra kunskaper och 

erfarenheter olika ut. Vi deltar i olika diskurssamhällen, i familjen, skolan eller 

jobbet och genom kommunikation med andra blir våra kunskaper och erfarenheter 

distribuerade till andra. Andra i sin tur gör det till någonting eget för att sin skapa 

mening (Dysthe, 2003). 

 

En av Dysthes centrala aspekter i den sociokulturella inlärningsteorin är att 

lärande är medierat. ”Mediering” (förmedling) är ett begrepp som Vygotskij infört 

i pedagogiken. Med mediering menas att vi med hjälp av olika redskap 

(artefakter) förstå och handlar i världen (Dysthe, 2003). Som biologisk varelse har 

människan tydliga begränsningar. Men tack vare sin förmåga att skapa fysiska 

och intellektuella medierande redskap kan människa klara av saker som annars 

skulle vara omöjliga. Vi kan öka vår intellektuella och praktiska kapacitet med 

hjälp av andra människor och artefakter (Säljö, 2000; Dysthe, 2003). I dessa 
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artefakter vilar tidigare generationers kunskaper och erfarenheter som vi kan 

utnyttja när vi använder artefakten. Säljö ger ett exempel;  

 

”Människan försöker aktivt ge föremålen vissa egenskaper, exempelvis att 

kniven skall vara vass och att vanten skall hålla värmen. För att få fram 

dessa egenskaper krävs det ofta många överväganden och omfattande 

kunskaper hos den som tillverkar, kunskaper som brukaren av redskapet kan 

tillgodogöra sig vid användningen. Om kniven är smart konstruera, kanske 

den inte bara är vass utan den är också formad så att man slipper skära sig på 

den. Om stålet är av hög kvalitet håller eggen sig vass längre. Exakt hur alla 

dessa önskvärda egenskaper kommer in i kniven, vet användaren i allmänhet 

inte; konstruktören och tillverkaren har lånat ut sin expertis till brukaren” 

(Säljö 2005 s.31). 

 

Språket är det viktigaste medierande redskapet människan har, det är ett 

grundvillkor för att lärande skall ske. Kommunikation och interaktion med andra 

människor är helt avgörande för att vi skall kunna ta del av kunskaper och dela 

med oss av kunskaper. ”Att lära sig kommunicera är att bli sociokulturell” 

(Dysthe 2003 s.48).  

 

Metod 

 

För att få en inblick i slöjdundervisningen valde jag två kvalitativa metoder, 

intervju och observation. Det var undersökningens syfte som avgjorde valet av 

kvalitativa metoder. Jag ville ta del av lärares erfarenheter, uppfattningar, åsikter 

och tankar för att få en fördjupad förståelse av slöjdundervisningen. En kvantitativ 

metod skulle inte tjäna undersökningens syfte. När man arbetar med kvantitativa 

metoder arbetar man med siffror och statistik det vill säga mäta antal föremål eller 

företeelser vilket inte låg i mitt intresse. Kvantitativa metoder kännetecknas av att 

det går att mäta resultatet (Trost, 2010). Det som kännetecknar kvalitativa 

metoder är att man vill förstå personers erfarenheter och tankar kring fenomen 

som finns i personens sociala verklighet (Dalen, 2008). 

 

Intervju 

 

Det finns olika sorters intervjuer, i den mer strukturerade intervjun, har den som 

intervjuar bestämt frågorna i förväg och ställer frågorna i en bestämd ordning. 

Den sortens intervju räknas mer till en kvantitativ metod (Johansson & Svedner, 

2006). Jag valde kvalitativ intervju som metod. I en kvalitativ intervju använder 
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den som intervjuar frågeområden.  Intervjun styrs till stor del av vilken riktning 

samtalet tar och frågorna kommer i den ordning som känns naturlig (Trost, 2010). 

En kvalitativ intervju kan liknas med ett vanligt samtal, ett samtal mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. Det som är skillnaden är att detta samtal 

har ett fokus och den som intervjuar kontrollerar till vis del samtalet (Dimernäs, 

2007). En av fara med kvalitativ intervju är att den som intervjuar styr samtalet, 

genom att ställa ledande frågor och omedvetet blanda in sin egen förförståelse i 

intervjun (a.a.). Förförståelse är de erfarenheter, uppfattningar och åsikter som 

man har kring ämnet sedan tidigare. Dessa uppfattningar och åsikter kan påverka 

intervjun (Dalen 2008). För att undvika att blanda in sina egna åsikter är det 

lämpligt att man ber den som blir intervjuad, att berätta om sina erfarenheter. 

Dessa frågor har svag struktur och kallas för “öppna frågor”. De frågor som sedan 

följer (följdfrågor) styrs utav den intervjuades berättelser och tankegångar 

(Dimernäs, 2007). Meningen med att använda sig av en kvalitativ intervju är att 

genom enkla och raka frågor få så utförliga svar som möjligt (Trost, 2010). Det 

gäller att finna en balans i samtalet. Intervjun kan snabbt bli en strukturerad 

intervju om man koncentrerar sig för mycket på vilken nästa fråga ska bli. Om 

man som intervjuare är nervös kan man lätt bli en dålig lyssnare som inte är 

lyhörd för vad personen berättar. Intervjun kan då bli en strukturerad intervju, 

men den kan också tippa över åt andra hållet och bli ett helt ostrukturerat samtal, 

som inte alls håller sig till ämnet (Johansson & Svedner, 2006).  

 

 

Observation 

 
Precis som med intervjuer finns det olika sorters observationer, både kvantitativa 

och kvalitativa. När man i förväg har planerat sin observation genom att ha skapat 

ett formulär där man prickar av händelser eller har färdiga kategorier, räknas 

observationen mer som en kvantitativ metod, det utgör grunden för uträkning av 

statistik. Observationer som räknas till de kvalitativa metoderna är bland annat 

löpande protokoll som jag valt att använda mig av. Med löpande protokoll menas 

att under en längre tid försöker att anteckna precis det som händer (Johansson & 

Svedner 2006). Det är viktigt att komma ihåg vid en observation att den som 

observerar omöjligt kan veta vad personer tänker. Det går inte veta vad 

personerna som är föremål för observationen känner vid ett tillfälle. Det som görs 

är att anteckna det som sker. Ett löpande protokoll är korta men beskrivande 

kommentarer om vad som sker, inte egna tankar eller hur de känner (Dimernäs, 

2007). Även i observationer kan ens förförståelse sätta käppar i hjulet. 

Observationer och anteckningar ska vara så fria från eget tyckande och 

värderingar som möjligt (Johansson & Svedner, 2006). Det som alla 
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lärarstudenter har gemensamt är att de har egna erfarenheter från den egna 

skolgången. Det kan vara positivt och negativt. Lärarstuderande är i ett skeende 

av att byta ifrån elevperspektiv till ett lärarperspektiv, vilket gör att man kan 

förstå och tolka ifrån de båda perspektiven. Men i ett examensarbete tillkommer 

ännu en dimension, att förhålla sig till sin undersökning med ett forskarperspektiv 

(Dimernäs, 2007). Observation är en bra metod att använda för att skaffa sig 

underlag till intervjuer. För att få en givande och innehållsrik intervju kan man 

observera det man vill undersöka och sedan under intervjun fråga utifrån det 

observationen visat, vilket jag gjort (Johansson & Svedner, 2006).      

 

 

Urval 

 

Jag var intresserad av att se variationer som fanns i slöjdundervisningen, allt ifrån 

undervisningsmetoder till vad lärarna ansåg vara viktigt att undervisa i. Därför 

valde jag tre skolor från tre olika orter och intervjuade två lärare från varje skola. 

Av forsknings etiska själ valde jag att ge både skolorna och de intervjuade lärarna 

fiktiva namn (Vetenskapsrådet). Här följer en kort presentation av de utvalda 

skolorna och lärarna som deltar i denna studie.  

 

Almskolan är en skola som undervisar alla klasser, från förskolan till årskurs nio. 

Skolan ligger i en centralort i norra Sverige. På Almskolan arbetar lärarna Anders 

och Anton. Anders är utbilda trä- och metallslöjds lärare och har ca 10 års 

erfarenhet inom yrket. Anton är även han utbildad trä- och metallslöjds lärare, 

men har betydligt längre erfarenhet inom läraryrket.  

 

Björkskolan är en lite mindre skola som ligger på landsbygden. Björkskolan är 

även den en F - 9 skola, men har inte lika stort elev antal som Almskolan. På 

Björkskolan arbetar Björn och Birger. De är båda utbildade trä- och metallslöjds 

lärare och har ca 20 års erfarenhet vardera inom yrket. 

 

Ekskolan är den minsta utav skolorna, den är en F-9 skola och är precis som 

Björkskolan en skola på landsbygden. På Ekskolan arbetar Elsa och Erik. Elsa är 

utbildad textillärare och har ca 20 års erfarenhet av läraryrket. Erik undervisar i 

trä- och metallslöjd men har inte utbildning inom slöjdämnet, han har dock lång 

erfarenhet som yrkeslärare.  
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Genomförande 

 
Inledningsvis tog jag kontakt med lärarna via telefon och presenterade mig kort 

och vad min undersökning handlade om. Frågade även om jag fick besöka dem 

och observera deras undervisning samt intervjua dem. Med samtliga lärare 

bestämdes att tid och plats för intervjuerna skulle bestämmas vid ett senare 

tillfälle. Jag valde att göra individuella intervjuer med lärarna, för att det var svårt 

att få lärarna på varje ort att träffas vid samma tidpunkt. Intervjuerna spelades in 

på en diktafon. Detta för att samtalet skulle flytta på bättre, då det kan upplevas 

som ett störningsmoment om den som intervjuar sitter och antecknar. Det kan 

även skapa onödiga misstankar om den som intervjuar bara antecknar ibland och 

inte genomgående genom hela intervjun (Trost, 2010). 

 

Till intervjuerna hade jag förberett frågeområden i form av en intervjuguide (se 

bilaga 1), en kort lista med frågeområden. Mina frågeområden är baserade på 

kursplanens kunskapsområden vars syfte är att strukturera innehållet i 

undervisningen. Därför tyckte jag att det var lämpligt att utgå ifrån dessa i mina 

intervjuer.  Intervjuguiden hade vi även framför oss, jag och lärarna, när intervjun 

genomfördes. Jag transkriberade varje intervju efter intervjutillfället. Det finns 

både för och nackdelar med att spela in intervjuer. En nackdel är att det tar väldigt 

lång tid att skriva ut intervjuerna. Fördelar är dock att man kan lyssna på 

personernas ordval och få samtalet återgivet i detalj. Bortsett från kroppsspråk och 

miner som inte kommer med i ljudupptagningen (Trost, 2010).  

 

Vid observationerna gav läraren mig möjlighet att presentera mig och berätta vad 

jag skulle göra. Eftersom slöjdsalar är en lektionssal som har relativt hög ljudnivå 

på grund av alla maskiner och liknande, var jag tvungen att röra mig i salen och 

komma nära händelserna för att höra vad lärare och elever diskuterade. 

Observationerna ägde rum före intervjuerna för att få en grund i samtalet i 

intervjuerna.  

 

Etiska överväganden 
 

Vid varje intervju tillfälle informerades varje lärare om vad min undersökning 

handlade om, samt hur rapporten kommer att användas. Jag frågade om det gick 

bra att jag spelade in intervjuerna och jag informerade om att det bara är jag som 

k bearbeta materialet. Att det bara är jag som kommer att lyssna på inspelningarna 

och läsa transkriberingarna. Jag informerade även om att de när som helst fick 

avbryta intervjun. Tidigare har jag beskrivit hur jag anonymiserat lärarna. Detta i 

enlighet etiska överväganden från vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet)  
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Resultat 

 

Resultatet av min studie redovisas utifrån studiens tre frågeställningar. Vilket 

innehåll behandlar lärarna i sin undervisning? redovisas under de två rubrikerna 

Produkter och Material, redskap och tekniker menar att svara på frågeställningen, 

Frågeställningen Hur förmedlar lärarna innehållet? behandlas under rubrikerna 

Obestämda och bestämda arbetsområden, Genomgångar, Ämnesöverskridande 

samarbete och Nya inslag i undervisningen. Resterande rubriker behandlar 

frågeställningen Varför behandlas innehållet? 

 

Produkter 

 

I mina intervjuer med lärarna har de berättat de om arbetsområden och produkter 

som eleverna arbetar med, har arbetat med eller ska arbeta. Lärarna utgår från 

produkter som arbetsområden som då kommer att innehålla olika material som 

eleverna får bearbeta, det vill säga materialens olika egenskaper och 

användningsområden. Förutom de olika materialens egenskaper kan produkterna 

innehålla estetiska och kulturella syften. Det finns stort utrymme för eleverna att 

forma och färgsätta produkterna för att skapa sitt eget individuella uttryck. En del 

produkter är helt nya för både lärare och elever medan andra vilar på en lokal 

tradition, det vill säga att arbetsområdet har återkommit varje läsår och tidigare 

elever har gjort samma produkt. Två lärare utrycker också att produkter kan vara 

bruksföremål och att eleverna kan känna att de har nytta av dem. Tre av de 

intervjuade lärarna påpekar också att det är viktigt att eleverna får följa med i hela 

processen, från att skaffa materialet direkt ifrån skogen till att det bearbetas i 

slöjdsalen och blir en färdig produkt.  

 

Anders (pall): Jag ville göra någonting nytt, någonting som vi inte gjort 

tidigare, ett moment… ett arbetsområde som inte skulle vara så komplicerat, 

och ändå få en produkt som kan användas. Som dom känner att dom har 

nytta av, en möbel helt enkelt. Där man tänker på att få se hela processen, 

allt ifrån anskaffning av material, när man går ut i skogen och hämtar 

material till att man gör en färdig produkt. 

 

Birger (kniv): Det är ett perfekt arbetsområde för det är inte så mycket där 

som är givet hur det ska bli utan det är mycket känsla där. Hur man kan 

forma handtaget, forma slire och sy i skinn är ju tycker jag svårt. Så det är 

bra att dom får testa att skinbitar är olika. Och i en kniv får man ju in 

mycket, många olika material. Det är ju ofta metall, eller det är ju alltid 

metall för knivbladet är ju av stål. Men det är ju skinn å träbitar å älghorn, 
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renhorn, buffelhorn och ibland vill de ha plast i dom och ten och vulkanfiber 

vad det nu är… papper kanske. Och så med estetik och kultur. Genom alla 

tider här i lappmarken så har man gjort sig sin en egen kniv. Man har aldrig 

hört talas om att de funnits särskilda knivmakare utan att de varit någon i 

familjen… ett bruksföremål, så det är en tradition som vi måste hålla fast 

vid.  

 

Material, redskap och tekniker 

 
I min studie visar det sig att det vanligaste material som används i trä- och 

metallslöjden är spånskivor, plywood och olika svenska träslag såsom tall, gran 

och björk. Ingen av lärarna uttrycker att något material är viktigare än det andra, 

men tre utav lärarna uttrycker att det är viktigt att eleverna förstår materialens 

olika egenskaper och användningsområden. Valet av material kan ha ekonomiska 

grunder, vilken ekonomi skolan har, att det är lättillgängligt och finns lokalt, men 

det kan också ha ett kulturellt och estetiskt innehåll.  

Björn: Med material är det kanske mer ändamålet för materialet, att man inte 

gör en brevlåda i spånskiva eller, det brukar jag prata mycket om, varför 

man har vissa material och sån’t, masonit och tretex, Vi gjorde nu en, med 

femmorna har vi gjort anslagstavlor, där har vi pratat om olika material. Där 

har du då spånskiva, tretex och så har du ju trä då som du har skurit ur för. 

Och så har du då fanerskiva dom har sågat ut figuren i. Det är väl för att 

försöka få dem att förstå varför man inte sågar ut figuren i tretex, och varför 

man har valt de olika materialen till de olika sakerna. Sedan hur mycket dom 

minns av det men dom förstår ju som att tretex är ganska mjukt så det är ju 

som inte så bra att ha till bakstycket. 

Birger: Jag är ju som intresserad av min historia och lokal historia. Så det är 

ju därför man kämpa på här med kniven å försöker få tag i renhorn å sån’t 

där. Vrilar i skogen tar jag då jag hittar nån, eller kör en sväng med skotern 

på våren å hugg där man törs, för en del markägare tycker att det är helt okej, 

så man har lite riktigt material med sig hit. Å det tyck jag är vår egen 

kulturhistoria. Det här att man ska lära sig hur de har det i andra världsdelar 

å sådär hantverksmässigt det tyck jag är svårt att få in. Hur ska man bete sig 

då? De är ju å se film å, nu köper man knappt sånt där trä så man ha nått sånt 

material, det finns ju knappt. Men jag tycker att det är mer värdefullt att 

jobba med det vi har här, 

 

De redskap och tekniker som lärarna anser är viktigast är de som eleven kan ha 

nytta av i vuxenlivet. Till exempel att kunna använda en borrmaskin för att kunna 

sätta upp en hylla. Lärarna berättar att de hjälper eleverna med att hyvla för att det 
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sparar tid och att de inte tycker att det är en teknik som är nödvändig att kunna då 

det idag finns färdighyvlat material att köpa i butiker, om man skulle vilja bygga 

någonting hemma. Det kan förkomma att eleverna får testa att hyvla för hand men 

bara någon enstaka gång. Drillborr är också ett verktyg som lärarna tycker är 

förlegat. Det finns nya effektivare redskap för att genomföra dessa moment. 

Birger: Å så har man nån skruvdragare å hanborrmaskin för det har ju alla 

hemma. Jag kör aldrig att de måste stå med nån borrsväng eller drillborr.  

Den finns ju bara i skåpet som ett museiföremål idag, den använd man 

aldrig. 

Erik: Och så är det ju frågan att stå och hyvla när ingen annan gör de. Varför 

ska man det, det förkommer ju inte. Jag tycker att de flesta av de här 

hyvlarna ska bort. Det finns ingen som står och gör en möbel hemma och 

står och hyvlar, man köper färdiga limträ. 

 
 

 

Obestämda och bestämda arbetsområden 
 

I min studie framkommer det att det är individuellt hur lärarna väljer att utforma 

sina arbetsområden och planeringar. Lärarna gör på olika sätt. Det finns allt ifrån 

att näst intill varje moment och arbetsområde är planerat och bestämt av läraren, 

till att inget moment eller arbetsområde är bestämt av läraren utan det är eleverna 

själva som planerar sitt arbete. Mitt emellan dessa två sätt att kontrollera eller inte 

kontrollera innehållet i planeringen finns andra varianter. Läraren kan bestämma 

vilka teknikerna som skall ingå i en årskurs, men eleven bestämmer vad som skall 

bli slutprodukten. Det förekommer även att läraren bestämmer några tekniker och 

produkter som skall utföras, men eleven får själv planera sitt arbete och bestämma 

när dessa skall göras.  

 

Anton: Vi hade grundtekniker som man gjorde i varje årskurs. Sedan vad 

man skapade för objekt det kunde eleverna välja själv. Tillexempel hyvling, 

då kan det i stort sett bli nästan vad som helst, pall, hylla spegel, ja låda. 

Alltså det går att göra så hemskt mycket, 

 

Elsa: Jag skriver lite liknande en planering, där jag skriver upp olika 

tekniker, fritt broderi, bundet broderi, vävning ja du vet ju allt, stickning 

virkning och sån’t. Så brukar jag säga att jag vill att ni ska ha stickat ett par 

vantar ett par sockar innan ni går ut högstadiet. Men jag har ju aldrig gett 

någon underkänt eller någonting för att dom inte har gjort det, men jag har 

det som led stjärna. Säkert 30 % gör det inte men 70 % gör det ju. Då får 
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dom välja vilken ordning dom vill, så allihop behöver ju inte sitta och sticka 

sockar samtidigt. 

 

Anton nämner också att det är bra att kunna vara flexibel i sin planering för att ta 

vara på elevens egen drivkraft. Om en elev har önskemålet att arbeta med en 

teknik som enligt planeringen skall komma nästa läsår är det en fördel att låta 

eleven arbeta med tekniken när eleven önskar det. Om läraren väntar läraren till 

nästa läsår kanske eleven glömt bort eller tappat inspirationen för att arbeta med 

tekniken. De båda lärarna, Elsa och Anton, nämner inspiration som en fördel med 

att arbeta på dessa två sätt. De menar att när planeringen är flexibel och eleven 

själv kan välja tekniker eller produkt så inspireras eleverna av varandra, för att de 

arbetar med olika saker. När elever ser vad andra elever arbetar med och får på så 

sätt nya idéer och inspiration från pågående arbeten som sker omkring dem. Även 

Birger, som arbetar med fria arbetsområden, talar om inspiration. Han upplever att 

eleverna känner en glädje över att få arbeta fritt i de äldre årskurserna för att de 

tidigare haft bestämda arbetsområden i de lägre årskurserna.   

 

Anton: Om en elev kommer nu och vill göra en skål i fyran, låt han eller hon 

göra det för då vill hon det, så jag började försöka på det att man kunde 

jobba med alla de här olika teknikerna i hela gruppen. Dom som svarvade 

visade hur man svarvade för dom andra som inte hade börjat svarva än, och 

på så sätt lärde dom sig. Alltså dom såg vad är det, då hann dom börja tänka 

jag vill kanske göra en lampa eller ett brännbollsträ, eller en ljusstake hållare 

till hushållspapper eller ja, allt som är runt. Då har dom sett och kommit in i 

en process. Dom som skulle ha det här med skruvtekniker att skruva ihop 

någonting, då fick dom börja se att det vart en hylla, en låda eller, vad det 

kunde vara för någonting. Då fick man på något sätt en gratis inspiration i en 

grupp, och för mig har det funkat väldigt bra, 

 

Elsa: Då får dom välja vilken ordning dom vill, så allihop behöver ju inte 

sitta och sticka sockar samtidigt.  En del gånger inspirerar man ju varandra. 

När dom väljer att sticka då är det ofta ganska stor del av klassen, då jobbar 

dom ju med allt stickning, virkning, sömnad broderi och så.  

 

Birger: Det tror jag är inspirerande, eftersom de har haft mellanstadietid där 

det har varit bestämda grejer. Det kan vara bland de första frågorna man få 

när man träffa dem första gången på slöjden i åttan. Att de frågar vad man 

får göra och vad man ska göra och så säger man att de är i stort sätt fritt. Då 

blir dom ju glad och tycker att det är bra. 

 

Fler fördelar med att arbeta med en fast planering och kontrollera innehållet eller 

till vis del kontrollera innehållet, med förbestämda tekniker eller produkter, är att 
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lärarna upplever att det är lättare att bedöma elevens förmågor. Vill läraren se ett 

speciellt moment så kan han/hon med hjälp av sin planering kontrollera att eleven 

kommer att genomföra ett sådant moment. Andra fördelar som lärarna i min 

studie tar upp är att det blir mer rationellt att arbeta med bestämda arbetsområden. 

Läraren kan ha samma genomgångar med alla elever samtidigt istället för att 

förklara samma moment flera gånger. Björn och Elsa beskriver också att det 

upplever att eleverna får det lättare att komma igång och arbeta när det finns 

struktur och ramar. De upplever att eleverna inte vet vad de vill göra när arbetet 

blir helt fritt. Att ha struktur i undervisningen kan också vara ett medel för att 

hålla en god arbetsmiljö i slöjdsalen.    

 
Björn: 80 % har jag bestämt lite grann för att det ska vara lättare för mig och 

se vad dom kan. Om jag vill titta specifikt på vissa saker, ritningar liksom 

förmågan att formge och sånt där. Då en del gör fritt så kanske de inte håller 

på med det. Det mesta är bestämda arbetsområden, 

  

Elsa: Det är ju en fördel för min egen själ att jag ser att dom gör någonting. 

men sedan så har jag ju pratat med hon som har bild och de är ju helt 

fantastiskt jättebra när dom får skapa själv. Men då står ju jag där, då det 

finns dom som håller på en hel lektion och det blir ingeting gjort för dem.  

Sedan de som har det besvärligt, besvärligare alltså, då är det lättare om dom 

har tydligt vad det är vad dom ska göra. För annars börjar de och rotera och 

springer runt omkring och jagar varandra och allting. Det är ju svårare tycker 

jag, tror ju jag, i en sån här situation där det är fritt. Där dom ska gå och 

hämta grejer och ska gå förbi varandra, jag menar har du en matte lektion 

där du sitter i din bänk så då kan du inte bråka lika ofta som när du går förbi 

någon och slår till någon.  

 

Lärarna utrycker även nackdelar med att ha bestämda arbetsområden. När 

eleverna arbetar med samma arbetsområde och samma moment kan eleverna 

behöva vänta för att komma vidare i sitt arbete på grund av att det inte finns 

tillräckligt med maskiner eller verktyg för att alla elever skall kunna genomföra 

momentet samtidigt. Det upplevs även att en del av elevernas kreativitet 

försvinner i de bestämda arbetsområdena och att en del elever är hindrade av ett 

för kontrollerat innehåll. Elsa beskriver också att det är en fråga om resurser  när 

det gäller fritt skapande, det finns inte alltid möjlighet att låta elever skapa fritt på 

grund av att det saknas tillräckligt med material.    

 

Elsa: Jag har ramar. Då är det ju lättare när man ska skriva utvecklingssamtal 

å allting sånt där, å kunna säga att ”jo vi har arbetet med det här”. Ja det blir 

ju som det blir, inte alltid bra jämt. Men man känn ju att man dödar ju lite av 
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kreativiteten också då dom inte får skapa fritt. Sedan så är det ju en fråga om 

material också. Jag menar att vi har ju, jag tycker att vi har lite pengar till 

material, då är det ju de. Jag har ju hittills sett fler fördelar det är ju därför 

jag har fortsatt med det men, men jag ser ju även nackdelar. Det finns ju 

dom, jag kan ju räkna upp fyra fem elever som skulle mått mycket bättre av 

att arbeta fritt. Ibland så gör jag ju så också att jag, du vet den här sopsäcken 

med en massa små tygbitar och säg gör vad du vill, och det blir jättebra! 

 

 

Genomgångar 

 

I min studie visar det sig att samtliga lärare använder sig av lärarledda 

genomgångar. Det är dock skillnad i hur de använder dem och hur ofta de 

använder lärarledda genomgångar. Elsa och Björn använder genomgångar för att 

inleda en lektion och gör så konsekvent varje lektion, Birger använder nästan 

aldrig genomgångar i helklass. Det som är gemensamt för alla lärare i min studie 

är att de kan genomföra en genomgång precis när som helst under lektionen om 

de ser att det finns ett behov att visa ett moment. Användande av genomgångar 

hänger ihop med hur lärarnas övriga planering ser ut. De som använder sig av 

bestämda och planerade arbetsområden använder också genomgångar oftare än 

läraren som har en fri planering där eleverna jobbar med självvalda uppgifter. 

Fördelen som lärarna håller fram med genomgångar är att de bara behöver gå 

igenom momentet en gång, istället för att gå igenom samma sak om och om igen 

med enskilda elever.  

 

Birger: Det är inte så ofta, men de har man väl när det gäller säkerheten 

framförallt och visa hur maskiner funkar. Inledningsvis i början av alla 

terminer så går man igenom genomgångar i vad det är för regler som gäller i 

en slöjdsal. Utrymningsvägar, brandsäkerhet och sån’t där, som alla ska 

känna till och var skyddsgrejerna finns skyddsglasögon och hörselskydd och 

sån’t där. De kör man ju alltid. Sedan blir det ju genomgångar utifrån man 

märker att det finns behov. Om det är många som kör samma sak. Med 

knivar tillexempel är det skinsömnad då försök man å samla ihop dom. 

Försök å göra så att alla gör det samtidigt. Då behöver man inte visa var och 

en utan då kan man visa en grupp. Det är ju rationellt.  

 

Anton har förbestämda tekniker och eleverna bestämmer slutprodukten. Det 

innebär att eleverna arbetar med olika tekniker samtidigt och olika produkter. 

Anton har då genomgångar med en liten grupp som arbetar med samma teknik, 
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sedan är lärarens tanke att eleverna skall föra kunskapen vidare till sina kamrater. 

Detta gör att läraren behöver bara ha genomgången en gång med en liten grupp.  

Anton: Jo men det är ju en del i det här, men där emot provar jag köra vi säg 

som borrmaskin är det bara tre som ska borra. Man samlar dom och går 

igenom säkerhetsföreskrifter och sån’t här, men sedan dom här tre som börja 

borra dom får bli som piloter att lära nästa (okej) och lära nästa. Fick som 

lära av varandra för då pratar dom ett annat språk. Det tycker jag inte är 

någonting fel, utan det jag hade lärt ut till några fick andra lära vidare till 

sina kompisar och det tycker jag funkade skitbra.  

 

Lärarna beskriver vidare att genomgångarna är baserade på erfarenheter. De har 

observerat vilka problem som eleverna har stött på i arbetsområdet och ser då ett 

behov av att genomföra en demonstration av momentet. Anders beskriver också 

att man som lärare måste vara flexibel och lära sig se vad eleverna har problem 

med och vara insatt i elevernas process. Var i processen befinner sig eleverna och 

vad är nästa steg. Det är en utmaning när läraren arbetar med ett nytt 

arbetsområde för att då är problemen är okända. Läraren kan inte alltid förutse alla 

problem som kan dyka upp, men till nästa gång kan läraren ta med sig den 

erfarenheten och vet vilka moment och färdigheter som måste demonstreras för att 

underlätta arbetet för eleverna.  

 

Anders: Genomgångarna bygger ju mycket på erfarenheter. Vad behöver jag 

gå igenom, man måste ju som hålla koll på, vad händer i klassrummet? 

Nästa gång måste man kolla var är dom? Vilka behov finns för att man går 

igenom när man startar upp? Vad behöver man visa så att säga? Man måste 

ju visa olika färdigheter eller olika moment så att säga. Man kanske måste ha 

en genomgång mitt i lektionen ibland, för att styra upp innehållet. 

 

Förutom att demonstrera moment eller färdigheter kan genomgångar användas i 

ett annat syfte. Två lärare beskriver att de börjar varje lektion med en genomgång 

för att få en lugn och bra start på lektionen. Elever som kommer in till en 

slöjdlektion kan vara uppe i varav beroende på vad de gjort lektionen innan. Det 

har också nämns tidigare att slöjdsalen är en miljö där eleverna har utrymme att 

röra sig. Om eleverna springer omkring och gör mycket annat kan det leda till en  

rörig arbetsmiljö.  Den lugna uppstarten ger lärarna möjlighet att diskutera med 

eleverna om andra saker än själva görandet, de kan tala om färg och formgivning 

eller kultur med eleverna. Björn menar att eleverna är så fokuserade på görandet 

och att den nya kursplanen kräver en ändring i undervisningsmetoden. Björn 

beskriver det såhär:  
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Björn: Ja det har jag jämt och det försöker jag ha ganska mycket. Det har jag 

medvetet för att det blir mer och mer kring det här nya så att dom måste lära 

sig att det kanske inte är hela tiden slöjdandet som är det primära. Det kan 

vara mycket annat också, som med treorna nu som är ny här. Dom har ju 

aldrig haft slöjd förut och dom försöker jag vara extra noga med att dom har 

sådana här riktiga, ja så att det inte bara är att komma in och jobba på en 

gång. Utan det är mycket annat som vi pratar kring slöjd också. Det är ju allt 

från kulturella uttryck färger och sån’t där.(...) Lite när man kommer in här 

på slöjden det är ju som att släppa lös draghundar. Dom är ju så otroligt full 

av kraft och energi och vill göra någonting och då kan görandet ta över så 

mycket. Det här fysiska görandet tar över så mycket att det här tänket nästan 

försvinner,  

 

Ämnesöverskridande samarbete 

 
Lärarna i min studie säger att det är väldigt lite ämnesöverskridande arbete i 

undervisningen men att det förekommer ibland. Den vanligaste kombinationen är 

samarbetet mellan textil- och träslöjd men även andra ämnen som engelska, 

samhälls orienterade ämnen, svenska och mattematik har lärarna samarbetet med.    

Björn: Då kan jag kolla tillexempel skala håller dom på med i femman, då 

gick jag och prata med klassläraren när ska ni jobba med skala. Ja men det 

ska vi göra i april. Perfekt sa jag, då kan vi göra ett arbetsområde som har 

med skala att göra på slöjden 

Lärarna samarbetar även med verksamheter utanför skolan till exempel bibliotek 

för att ha utställning eller låna material i form av böcker och film. Birger 

beskriver även att skogsbolag brukar anordna skogsdagar och eleverna får då titta 

på skogavverkningar och besöka ett sågverk. Museum är också en verksamhet 

som lärarna kan besöka med eleverna. Lärarna tycker om att samarbeta med andra 

ämnen eller verksamheter men det kräver mer av läraren, det ska planeras och 

ställas i ordning i förväg och den tiden finns inte alltid. Det bli upp till den 

enskilde läraren att avgöra hur mycket energi och engagemang han/hon vill lägga 

på ett arbetsområde.  

Birger: Det var ett trevligt inslag men det kräver ju lite då. Jag var dit dagen 

innan och satt ut en tipsrunda. Det kräver ju lite mer engagemang än och 

vara här i slöjdsalen och dona på som man brukar. 

Fyra utav lärarna upplever att arbetet som slöjdlärare är väldigt ensamt och att det 

är svårt att föra ämnets talan i skolan. De uttalar att det är en fördel att ha minst en 

kollega att byta idéer med och framförallt diskutera bedömning med. De två 

slöjdlärarna som arbetar på samma skola, upplever att det är en styrka att ha 

kollega. De kan utbyta erfarenheter med varandra och det är mycket värt att det är 

någon fler på skolan som är insatt i ämnet.   
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Elsa: Men det beror säker på en själv men när man är ensam och även om 

man har en träslöjds lärare till hjälp så är det svårt att kämpa för sitt eget 

ämne. 

Anton: Slöjdlärare är ett stort ensamyrke det ska du märka när du kommer 

till yrket. Du har ingen att prata med, därför är det en stor fördel att vara på 

en stor skola. Här är det ju då tre slöjdlärare. Att man har någon annan jävel 

som är spånig och vet vad en rubank är för någonting gör att man blir 

mycket bättre. Det tycker jag har varit en stor fördel med att jobba på en 

större skola då har du som ett slöjd team. Du har mera kollegor som du kan 

diskutera med. Och vi säg som den erfarenhet som jag har efter 40 år, jag har 

ju varit en stor bank till dom här yngre pojkarna här. Istället för att göra sju 

misstag kanske dom gör tre och det är ju också en jättestyrka. 

 

Nya inslag i undervisningen 

 
Lärarna upplever att den nya kursplanen är i stort sett samma som den tidigare 

och att de inte ändrat speciellt mycket i sin undervisning. Fyra lärare berättar dock 

att de successivt försöker arbeta mer med dokumentation i undervisningen. De 

beskriver olika mallar som hjälper eleverna planera sitt slöjdarbete, samt 

reflektera och värdera sitt arbete. Lärarna säger att de arbetat lite med 

dokumentation tidigare men att de måste arbeta mer med det sedan den nya 

kursplanen trädde i kraft.  De menar att det är svårt att formulera 

utvärderingsfrågor som eleverna förstår och att få in denna skriftliga del i 

undervisningen på ett smidigt sätt. De upplever också ett motstånd från eleverna 

att göra skriftliga planeringar och värderingar av sina arbeten. 

Birger: Det där är nog lite utifrån läroplan som jag tolkar det, att man ska 

planera sitt slöjdarbete. Sedan undertiden man arbetar ska man dokumentera 

hur man arbetar, vad man har gjort och i slutändan ska man redovisa sitt 

slöjdarbete och tänka efter vad dom har gjort och vad dom har lärt sig och 

sådär.  Så har jag ju tolka nya läroplanen…Vi har ju försökt och kör med lite 

dokumentation tidigare men det måste vi nog förbättra. 

Björn: Det är ju en del av det här nya att en del elever inte tycker att slöjden 

är lika rolig nu, det är så mycket nu som vi ska göra kring allt annat. Det kan 

ju både vara att det är så det nya är eller att jag inte har kommit in i det här 

än och vet inte riktigt hur vi ska jobba än…  Det är väl mitt arbetsätt som jag 

har haft förut att vi har jobbat jämt och dom är ju van att det är så.  Det är väl 

det som är det svåra nu att nu är det inte det som är det viktiga utan nu måste 

man börja jobba på ett annat vis.  
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Syftet med slöjd i skolan 

 
När jag frågar lärarna vad de tycker är det absolut viktigaste eleverna får lära sig i 

slöjden, så delas lärarna upp i två grupper. Den ena gruppen framhåller att 

hantverket är det viktigaste i slöjdundervisningen, att eleverna får lära sig använda 

redskap och material som förbereder dem inför vuxenlivet. De vill att eleverna 

skall känna att de kan klara sig själva, sätta upp hyllor, stoppa sockor, fålla upp 

gardiner och byxor, att de ska kunna reda sig själva i sitt eget framtida hem.  

Birger: Ja det är ju att flytta tummen från mitt i handen ut till där den ska 

sitta, jag menar att man får prova på hantverksmässigt, hantverksmässiga 

metoder.  

 

Anton: Mitt mål är väl att kunna förbereda dom inför vuxenlivet. Att veta 

vad skruvdragare är, hur man borrar, hur man sågar, hur man spikar, hur 

man tillverkar saker. Att det finns ritningar så att man förbereder dom för att 

den dag då dom flyttar hemifrån till en lägenhet eller något sån’t där. Att 

man kan sätta upp saker kanske i betong, i gips och att vi går igenom sådana 

saker, sådana tekniker hur man sätter upp saker, visa på att det inte är så 

himla svårt  

 

Den andra gruppen anser att det är den personliga utvecklingen som är det viktiga. 

Att slöjden är ett medel för att lära eleverna att reflektera över sitt lärande och bli 

duktiga problemlösare. Dessa lärare håller också fram att slöjden kan vara ett 

medel för att eleverna genom slöjden också blir bättre i  annat de gör också, att de 

kan prestera bättre i andra ämnen med hjälp av erfarenheter som de får från 

slöjdundervisningen. Lärarna i denna grupp framhåller att det är viktigare att 

eleverna blir bra problemlösare för att de har större nytta av det i resten av livet. 

De menar att genom kunna reflektera och kunna lösa problem kommer de lyckas i 

arbetslivet än vilket yrke de väljer. Det är en  liten andel av eleverna som kommer 

att syssla med hantverk, men att alla kommer att ha nytta av att kunna reflektera.     

 

Anders: Den stora anledningen till att man har slöjd är att man kan bevisa 

misstagen som tydligt och säga, titta här, här gjorde du såhär, kan du tänka 

efter hur du gjorde förra gången. Tänk efter innan du gör nått så du inte gör 

samma misstag igen. Sedan tycker jag faktiskt att reflektion och analys är 

det stora. Att få dem att tänka till så att säga, det är det som är meningen 

med slöjden. Men ska man vara ärlig de här med hantverket och de är väl 

inte så stor del.. det är så få elever som kommer att jobba med det. Att 

reflektera sitt lärande, att reflektera sitt utförande de kommer ju till i alla 

arbeten. 
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Björn: Det som är viktigas med slöjden, det kan ju jag känna såhär att 

slöjden nu idag i skolan, är ju som ett medel för att bli bra i allt. Slöjden 

känns inte längre som att du ska veta hur man slöjdar. (...) Specifikt slöjd så 

använder man inte så mycket av det idag, liksom konkret, men du blir 

kanske en bra problemlösare. 

 

Samhället och framtiden 

 
Lärarna har skilda åsikter när det gäller slöjdens framtid och vilken betydelse 

slöjden har för samhället. En del tror att slöjden inte har någon större betydelse för 

samhället hantverksmässigt idag. Det finns så mycket massproducerade produkter 

idag som är mycket billigare. Men de tror att intresset för slöjd kommer att öka i 

framtiden, det kommer bli populärt med självförsörjning igen. Andra tror att 

slöjden spelar en betydande roll i samhället för att ämnet tränar eleverna att tänka 

på ett annat sätt och de blir duktiga problemlösare. 

Elsa: Hantverk är ju det bästa du har även om du inte tänker föda dig på det 

och sälja åt andra, utan det är ju just de att du kan klara dig själv och jag tror 

att det kommer bli ännu mer. Som framtiden ser ut nu, så måste man försöka 

och klara sig själv. Jag tror att vi kanske är i en brytningspunkt nu men innan 

jag dör så kommer vi vara där, då kommer mina kunskaper att vara attraktiv, 

då är det jag som får vara konsult. 

 

Birger: Jag hörde bara här om dagen på radion att Sverige har flest patent, 

om det var per invånare eller hur dom räkna det vet jag inte. Men det var då 

mycket i alla fall. Jag tror att slöjden rår för en del. Man tänker på mer än ett 

vis. Om man bara skissar och rita när man är uppfinnare, så om man har lite 

praktiskt handlag så är det säkert ytterligare en dimension i uppfinnandet. 

 

Två utav lärarna uttrycker att det skett någonting de senaste 20 åren med eleverna. 

De upplever att eleverna var mer händiga förr och att de hade mer idéer. De säger 

att det är mer sällsynt att eleverna har med sig erfarenheter hemifrån som de har 

nytta av i slöjden. De beskriver att för 20 år sedan var det inga problem, eleverna 

kunde hantera eget arbete för att de visste vad som kunde göras och vad de ville 

göra. En lärare beskriver att det är en kulturell skillnad på elevernas erfarenheter 

hantverksmässigt, beroende på om de är från landsbygden, en större ort eller från 

ett annat land.  

Birger: När jag började jobba här, det är snart 20 år sedan, var eleverna mer 

händig, alltså dom hade mer med sig hemifrån. Det är mer sällsynt idag att 



 

33 
 

man hör att dom har jobbat med farfar eller morfar eller mormor och sådär. 

För den generation som har bara farfar och morfar nu det är ju inte säkert att 

dom håller på med några hantverk på fritiden. 

 

Erik: Ser ju dom här som kommer från Colombia och många andra länder 

som bor här, som har kommit från ett självhushåll ungefär som det såg ut här 

efter kriget. Dom är ju väldigt duktiga på att lösa problem, vilket inte vi är. 

Så det är skillnad.  

 

Diskussion 
 

Reflektioner på resultatet 
 

Resultatet i min studie visar att det är individuellt hur lärarna planerar och 

genomför sin undervisning. De har olika ingångspunkter, tillvägagångssätt och 

förhållningssätt. Samtliga lärare använder sig av produkter i sin undervisning. 

Huruvida de väljer och planerar arbetsområden och produkter själva eller låter 

eleverna planera sina arbeten är olika. Lärarna använder sig av genomgångar för 

att visa färdigheter, eller för att strukturera upp undervisningen. Hur regelbundet 

lärarna använder sig av genomgångar är olika, men det hör ihop med hur 

planerade arbetsområdena är. Lärarna som kontrollerar sin undervisning med 

planerade arbetsområden använder sig oftare av genomgångar än den som har en 

friare planering.  

 

Materialen som till största delen används är trä, textil och metall. Användningen 

av dessa material beror på ekonomi och om de finns lokalt att få tag på. Lärarna 

uttrycker inte att något material är viktigare än något annat, men att det är viktigt 

att eleverna förstår materialens egenskaper och användningsområden. Redskapen 

som lärarna anser som viktigast är de verktyg som ger eleverna kunskaper som de 

har användning av i vuxenlivet och som är aktuella i dagens samhälle. De nämner 

tillexempel skruvdragare och sticksåg. Redskap som drillborr och hyvel tycker de 

inte är användbara, för att det finns nyare verktyg som är effektivare och material 

som går att köpa färdigbearbetat.  Lärarna tycker inte att den nya kursplanen har 

påverkat deras undervisning nämnvärt, men de uttrycker att de måste förbättra 

värderingsdelen av arbetsprocessen. Värderingsdelen är den del där eleven skall 

reflektera över sitt arbete innan, undertiden och efter att arbetet är färdigt. 

 

Det förkommer ämnesöverskridande arbete, oftast mellan trä- och metallslöjd och 

textilslöjd. Lärarna upplever slöjläraryrket som ensamt och det är svårt att föra 
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ämnets talan. De lärare som arbetar tillsammans med andra anser att det är en 

styrka att ha kollegor som arbetar med samma ämne. När det gäller syftet med 

slöjden går åsikterna isär, lärarna delas upp i två grupper. Den ena gruppen menar 

att hantverket är det viktigaste i slöjden, för att förberedas inför vuxenlivet. Den 

andra gruppen hävdar att det viktigaste är att eleverna blir duktiga på att reflektera 

och analysera, för att bli duktiga problemlösare.  

 

Syftet med min undersökning var att undersöka verksamheten i trä- och 

metallslöjdsalar i grundskolan, för att få mer kunskap om innehåll och utveckla 

kunskaper om dagens undervisning. För att ta reda på detta ställde jag frågorna 

Vilket innehåll behandlar lärarna i sin undervisning? Hur förmedlar lärarna 

innehållet? och Varför behandlas innehållet? Jag känner att min undersökning 

skrapar endast på ytan av dessa frågor. Insamlingen av materialet utfördes under 

en väldigt intensiv och kort period, på tre olika skolor och tre olika orter. Vilket 

gör att resultatet är små korta inblickar i varje lärares undervisning. Jag har insett 

under arbetets gång hur mycket mer komplext slöjdundervisningen är. I sin 

enkelhet beskriver undersökningen grunder i slöjdundervisningen. Vad som 

skapas och olika syften med vad som skapas. Hur lärare tänker när de genomför 

ett arbetsområde, hur de använder sig av genomgångar och produkter. Olika 

åsikter om varför det undervisas i slöjd kommer fram.  Lärarna i min 

undersökning har delat med sig av vad de gör, hur de gör det och varför de gör 

det. Det är individuellt hur de väljer att organisera sin undervisning och vad de 

anser vara viktigt att eleverna tar med sig från slöjdundervisningen. Det som 

saknas i denna undersökning är hur lärarnas tillvägagångssätt och förhållningssätt 

fungerar i praktiken.  Jag upplever att lärarna har varit ärliga och uppriktiga i sina 

intervjuer. De har beskrivit och berättat om arbetsområden som de är speciellt 

nöjda med. Till exempel Birger som berättar om kniven som är ett bra 

arbetsområde, för att många material bearbetas och eleven har utrymme till egen 

formgivning. Lärarna berättar även om moment som de måste bättra sig i, till 

exempel värderingsdelen. 

 

Den nya kursplanen 
 

Det är intressant att lärarna i min studie anser att den nya kursplanen (Lgr 11) inte 

har påverkat deras undervisning speciellt mycket. De arbetar i huvudsak med 

material som nämns i kursplanen, trä, textil och metall.  De är noga med att 

eleverna förstår materialens egenskaper och användningsområden. I kursplanen 

nämns inte vilka redskap och tekniker som skall användas i slöjdundervisningen, 

det är upp till lärarna att planera innehållet i sin undervisning. Lärarna i min studie 

motiverar sina val av redskap med att eleverna får kunskaper som de har nytta av i 
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framtiden, när de ska flytta hemifrån. De nämner tillexempel skruvdragare och 

sticksåg som vem som helst kan ha hemma i hus eller lägenhet.  Man kan påstå att 

lärarna vill ge eleverna handlingsberedskap för vuxenlivet, den 

handlingsberedskap som gör att de kan klara sig själv och bli duktiga 

hemmafixare så som Hasselskog och Johansson framställer det (2008). Material 

som lärarna använder finns också lokalt och eleverna kan komma i kontakt med 

materialen på fritiden. Detta får mig att tänka på begreppet ”autentiska aktiviteter” 

som Olga Dysthe (2003) lyfter, som speglar Deweys syn på inlärningskontexter i 

skolan. Jag tolkar det som att lärarna i min studie försöker att skapa en 

inlärningssituation som liknar elevernas fritid så mycket som möjligt. I vilken 

omfattning lärarna använder sig utav en ”slöjdspecifik” terminologi kan jag inte 

analysera ur denna studie. Men i övrigt är kursplanens kunskapsområde Slöjdens 

material redskap och hantverkstekniker väl representerat i undervisningen hos 

lärarna i min studie.  

 

 I studien beskriver lärarna hur de genomför arbetsområden och berättar hur de 

tänker när de väljer tekniker, produkter eller material. De berättar också att de 

använder genomgångar och vilka för och nackdelar som finns med bestämda eller 

obestämda arbetsområden. De upplevs trygga med sina hantverkskunskaper. Men 

när de pratar om arbetsprocessens värderingsdel, är de tveksamma inför hur de 

skall arbeta. De beskriver dokumentering och värdering inte som någonting helt 

nytt men nästa nytt. Det framkommer att de arbetat lite grann med värderingar 

och dokumentering innan, men de känner att det måste förbättras sedan den nya 

kursplanen trädde i kraft. Läraren Björn beskriver bland annat att eleverna inte 

upplever att det är lika roligt med slöjd längre för att det är så mycket annat som 

skall göras. Till exempel beskriver Björn att han i sina genomgångar pratar om 

kultur, färg och form med eleverna. Kulturella och estetiska uttryck är också 

områden som lärarna berättar att de måste utveckla som redskap i sin 

undervisning. De berättar att andra kulturer är svåra och att införliva i 

undervisningen och att det ofta blir lokala traditioner och kulturer som behandlas i 

undervisningen. 

 

Som jag tolkar lärarnas utsagor om värdering och dokumentering, som de anser 

att de måste förbättra, är det värdering och dokumentering som är skriftlig. De 

uttrycker det är svårt att formulera utvärderingsfrågor och liknande. Om lärarna 

och eleverna har arbetat med att värdera sina arbeten tidigare, muntligt eller 

reflekterat i en tyst process inom sig själv kan jag inte uttala mig om. Vad är det 

som gör att lärarna tycker att den skriftliga dokumentering och värderingsdelen är 

svår? Utifrån litteraturen finns olika tolkningsramar. Kan det bero på att slöjdens 

kvalitéer inte är tillräckligt medvetande gjorda så som Hasselskog och Johansson 
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(2008) pekar på? Eleverna vet helt enkelt inte vad de lärt sig under processen, de 

vet kanske bara vad de gjort. Det kan även bero på att kunskaper i slöjd ofta är 

tysta och befästa i kroppen såsom Borg (2001) beskriver kroppsliga kunskaper, 

och att praktisk kunskap är svår att beskriva i ord.  Eller kan det bero på att 

värderingsdelen har haft litet utrymme i slöjdundervisningen generellt. Enligt NU-

03 tog en tredjedel av eleverna hem sina arbeten utan att någon redovisning gjorts 

(Hasselskog & Johansson, 2008). Denna studie gäller tre skolor, det skall nämnas 

att lärare från andra orter kanske inte upplever samma sak. 

 

Spår från förr 

 

På 1800-talet började kampen för slöjdundervisning i skolan så som Hartman 

(1984) beskriver det. Nu 200 år senare skulle jag vilja säga att den kampen pågår 

fortfarande. Slöjden kunde inte då motivera sin plats i skolan med endast 

hantverksmässiga grunder, det kan den inte nu heller. Samhället förändras och 

slöjdämnet får anpassa sig för att vara ett obligatoriskt ämne. Från att på Otto 

Salomons tid vara ett medel för fostran till att på Carl Malmstens tid vara ett 

medel för formsinnets fostran (Hartman 2008), fram till idag då slöjdens plats på 

schemat motiveras så här: ”Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en 

allsidig personlig utveckling och utveckling av förmågor som alla människor har 

användning av”(Skolverket,  2011a, s.6). Utifrån mitt resultat tolkar jag det som 

att den ”allsidig personlig utvecklingen” och  ” förmågor som alla har användning 

av” är att eleverna blir duktiga problemlösare. De utvecklar förmågan att 

reflektera och analysera sitt lärande men även utvecklar en handlingsberedskap 

inför vuxenlivet.  

 

När Carl Malmsten var delaktig i slöjddebatten blev lärarkåren delad i två läger. 

De som var anhängare till Otto Salomons Näss-metod och de som förespråkade 

Carl Malmstens ”Naturenliga slöjd” (Hartman, 2008).  I resultatet från min studie 

kan man se två olika förhållningssätt. De som förespråkar hantverket och de som 

anser att den analyserande och reflekterande delen är det viktigaste. För att ta ett 

exempel så är Björn och Birger på Björkskolan de två som tydligast skiljer sig 

ifrån varandra. Björn har en strukturerad planering med arbetsområden som han 

har bestämt för att det är lättare att se vad eleverna kan. Han väljer material för att 

eleverna skall lära sig dess användningsområden och egenskaper. Björn menar att 

hantverket inte spelar så stor roll utan att slöjden är ett medel för att bli duktig på 

andra saker, tillexempel problemlösning. I Björns undervisningsmetod kan man 

dra paralleller till Otto Salomons strukturerade Nääs-metod som styrdes utav de 

olika modellserierna.  Jag tolkar det som att Björn precis som Salomon har ett mer 

allmän-pedagogiskt fokus i sin undervisning och hantverket har en mindre del. 
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Skillnaden är den att personliga förmågor som slöjden anses utveckla har ändrats. 

Jag tolkar det som att Birger låter elevernas intressen och inspiration vara grunden 

i sin undervisning och använder sig inte av förbestämda arbetsområden. Han 

månar om den lokala kulturen och traditionen, samt att det är viktigt att arbeta 

med material (från naturen) och lokalproducerade material. Birger betonar att 

syftet med slöjd är hantverket och att eleverna får prova på olika 

hantverkstekniker. Här kan man dra paralleller till Carl Malmsten som hade 

uppfattningen att eleverna var mer engagerade om de själva fick välja sina 

uppgifter.  Han förespråkade närheten till naturen och avstod från massindustrins 

material.  

 

Det skall påpekas att dessa beskrivningar gäller dessa två individer, som jag 

upplever är varandras motsatser. Denna delning av uppfattningen om av vad som 

är det viktigaste i slöjden gäller även de andra deltagande i min studie. Om fler 

deltagit i studien kanske resultatet hade varit annat, det skulle till exempel kunna 

visa om det finns en majoritet av personer som föredrar ett visst förhållningssätt. 

Eller att det finns fler sätt att förhålla sig till syftet med slöjd.  

 

         

Lärarroller  

 

Utifrån mitt resultat tolkar jag det som att det finns olika utgångspunkter att utgå 

ifrån, när man planerar sin undervisning, beroende på hur strukturerad 

undervisning man som lärare vill ha. Läraren kan styra den praxisgemenskap 

(Nielsen & Kvale, 2000) som råder i slöjdsalen och bestämma vad som skall 

produceras i verksamheten. Läraren kan då genomföra genomgångar i helklass 

och själv vara mästare som ger instruktioner och visar färdigheter i ett moment. 

Eller så kan man som läraren Anton skicka vidare mästarrollen till eleverna, 

genom att bara ge instruktioner till en liten grupp elever som sedan får  undervisa 

sina kamrater.  Jag tolkar det som att ett av syftena med båda dessa sätt att 

använda genomgångar, är att organisera undervisningen och endast behöver 

demonstrera moment ett fåtal gånger. Det andra syftet är att ”visa” färdigheter 

som Anders talar om. Jag tolkar det som att han menar kroppshållning, handgrepp 

och liknade som kan vara svåra att beskriva med ord, så som Borg (2001) 

beskriver att en del slöjdkunskaper är befästa i kroppen, de är inövade och 

underförstådda och måste demonstreras.  

 

Jag tolkar det också som att mäster-lärlingförhållande inte bara uppstår mellan 

lärare-elev eller elev-elev (Johansson, 2002), utan också mellan lärare och lärare. 

Anton som har betydligt mer erfarenhet av läraryrket berättar till exempel hur han 



 

38 
 

varit en resurs för de yngre kollegorna på Almskolan. Lärarna i studien menar att 

det är bra att ha flera kollegor och att yrket kan vara ensamt ibland. Det får mig att 

tänka på att lärarna precis som eleverna har en utvecklingszon och behöver 

kollegor för att vara i framkanten på sin utvecklingszon. Det är viktigt att det finns 

så kallade diskurssamhällen som läraren kan delta i för att kunna ta del av och 

dela med sig av kunskaper och erfarenheter (Dysthe, 2003). En av Dysthes 

centrala aspekter i sociokulturell teori är att lärandet är distribuerat. Hon skriver 

att vi människor lär oss olika saker i olika miljöer och att vi deltar i olika 

diskurssamhällen, på jobbet, i familjen och på andra ställen. Det är så vi delar och 

tillgodogör oss erfarenheter och kunskaper från andra (a.a.).    

 

Trots att samtliga lärares arbetsområden slutar i en produkt tolkar jag det som att 

det inte är produkten som är viktig för dem. Det är vad produkten innehåller som 

är viktigt. Vilka material, tekniker och redskap som produkten innehåller. Till 

exempel beskriver Birger att kniven är ett perfekt arbetsområde för att många 

olika material bearbetas i processen och eleverna har stor frihet i formgivningen. 

Jag tolkar det också som att han anser att kniven är bra för att den innehåller 

kulturella och traditionella värden. Det är i linje med Johanssons (2002) 

resonemang att eleverna kommer i kontakt och bearbetar material som har olika 

dimensioner som kan vara sociala, historiska eller kulturella. Hasselskog och 

Johansson (2008) påpekar vikten av att synliggöra dessa kvalitéer och 

dimensioner för eleverna och även deras föräldrar.  Om lärarna i min studie gör 

dessa dimensioner synliga för eleverna eller behåller dem som tyst kunskap inom 

sig själv törs jag inte uttala mig om.  Endast Björn beskriver hur han i 

genomgångar försöker diskutera andra aspekter i slöjdandet än själva görandet.  

 

 

Framtida forskning 
 

Framtida forsknings skulle kunna behandla hur olika förhållningssätt till ämnet, 

kunskaper, syftet och undervisningsmetoder påverkar elevernas lärande. Att följa 

med olika lärare en längre tid för att få se helheten i deras undervisning och ta del 

av elevernas upplevelser av lärarnas undervisningsmetoder, skulle kunna vara ett 

sätt att fånga det.  Jag har även blivit nyfiken på hur slöjdundervisningen kommer 

att formas när Lgr 11 har blir förankrad i skolan. Den är just nu väldigt färsk och 

nyss introducerad i skolan. Kommer slöjdundervisningen att förändras? Hur 

kommer den att förändras? Framtida forskning skulle kunna behandla hur lärare 

arbetar med idéutveckling och värderings moment i undervisningen, eftersom 

dessa delar har fått en större plats i den nya kursplanen för slöjd.  
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Bilaga 1 
 
 

Frågeområden: 

 

•Undervisningsmetod (frågor från observation) 

 

•Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

 

•Estetik och kultur 

 

•Slöjden och samhället 

 

•Slöjdens syfte 


