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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete har varit att belysa hur förskollärare arbetar med slöjd och 
leda till en ökad förståelse för hur slöjdpedagogik kan se ut i förskolan. 
Datainsamlingsmetoden var kvalitativa intervjuer med en homogen grupp som bestod 
av förskollärare, samt en bakgrundsundersökning av litteratur som berör slöjd samt 
skapande i förskolan och läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011). 
Resultatet visade att slöjdpedagogiken samt de material som användes i förskolans 
slöjdaktiviteter varierade kraftigt mellan de besökta verksamheterna, även 
kompetensutvecklingen skiljde sig kraftigt åt mellan förskolorna.  Pedagogerna såg 
dock slöjdandet som lustfyllt och utvecklande på många olika nivåer för barnen. 
Slutsatsen vi drog av undersökningen var att förskollärarna såg de positiva effekterna 
som slöjd skapar för barnens utveckling, både på en intellektuell och den motoriska 
nivån. Det är viktigt att se alla ämnens lika värde för barnens utveckling både den 
fysiska och den psykiska utvecklingen, detta är någonting denna studie visade.   
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Förord 
 

Tack! 

Ett stort tack vill vi ge till alla som på något sätt varit inblandade i vårt arbete. 

Till förskollärarna som ställde upp på intervjuer. 

Vår handledare Lotta Lundstedt som har gett oss bra stöd och hjälp på vägen. 

Ett speciellt tack går även till våra familjer som varit ett otroligt stöd under tiden ♥ 
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Inledning 
Citatet här nedanför är utvalt för att visa på, som vi uppfattar det, 
kulturerfarenheternas viktiga roll för barnens utveckling världen över och där 
skolslöjden varit en traditionellt delad erfarenhet i vårt land.  
 

Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet (Unicef, 2013-04-15).  

  
Detta arbete handlar om att undersöka ämnet slöjd i ett antal förskolor i en mellanstor 
stad. Vi har ett intresse kring frågor som rör slöjd, med fokus på hur slöjd kan se ut i 
förskolan och vilka positiva effekter förskollärare ser att slöjden kan bidra med till 
barns mentala och fysiska utveckling. Intresset för slöjd började tidigt för oss båda 
genom att vi är uppvuxna med estetiskt skapande både hemma och i förskolan vilket 
har bidragit till att båda än idag använder oss på olika sätt av slöjd på vår fritid.  
  
Utifrån våra personliga erfarenheter har vi upplevt att slöjd i förskolans verksamhet 
inte får tillräckligt med utrymme. Det är ”skolämnen” så som matematik, 
naturvetenskap och svenska som prioriteras högre än estetiska ämnen. I läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) kan man läsa att verksamheten har till 
uppdrag att bland annat skapa tillfällen för barnen att uttrycka sig genom olika 
material vilket leder till att de utvecklar sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt. Det 
mesta vi har sett på förskolan under vår tid på utbildningen samt då vi arbetat i den 
pedagogiska verksamheten har innefattat att rita, klistra och klippa i papper som 
estetisk verksamhet. Kajsa Borg och Lars Lindström (2008) menar att i det samhälle 
vi lever idag är det ett fåtal barn som ges tillfällen att kunna tillägna sig 
slöjdkunskaper i sin hemmiljö. De flesta barn stöter inte på slöjd som ämne förrän de 
börjar i grundskolan. Med detta sagt menar vi att det är viktigt att erbjuda barnen slöjd 
redan i förskolan. Vidare menar Marika Gedin och Yvonne Sjöblom (1995) att 
grundaren till waldorfpedagogiken såg vikten av att det barnet lär sig under sina första 
sju levnadsår är grunden för deras utveckling. 
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Människan har genom hela sin existens skapat med hjälp av händerna, till en början 
för att överleva så tillverkades exempelvis synålar av ben. Att skapa är att vara 
människa och den fysiska processen att skapa ett ting kan dras till den kognitiva 
delen, detta är grunden för ”konstruktivistisk inlärningsteori” (Leif Askland & Svein 
Ola Sataøen, 2009 s.226).  
 
En allmän förståelse av begreppet slöjd är följande: ”Slöjd, skolämne i grundskolan (-
--) Tonvikten läggs på praktiskt arbete i såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd, 
vilket ger eleverna erfarenheter av skapande arbete i både mjuka och hårda material” 
(Nationalencyklopedin 2013-04-11). Kari Carlsen och Arne Marius Samuelsen (1991) 
menar att de material som man kan forma med händerna eller med hjälp av redskap är 
formmedia, och är därmed slöjd. Utifrån Kajsa Borgs (2001) intervjuunderlag är slöjd 
att “arbeta med händerna” (s.171), vidare har hon fått fram i sin forskning att slöjd ses 
som en praktisk kunskap. Gedin och Sjöblom (1995) menar att Waldorfpedagogiken 
räknar in handarbete/slöjd till skapande verksamhet. Ann Granberg (2001) ser slöjd 
som skapandeaktivitet med fokus på sy- trä- och metallslöjd och dessa kan enligt 
henne ses i förskolans dagliga verksamhet. De material som tas upp i kursplanen för 
slöjd (Skolverket, 2013-04-09) är metall, textil och trä. Arne Trageton och Vivian H. 
Gullberg (1986) tar upp ett tredimensionellt skapandemedia och ser dessa som 
slöjdmaterial (se bild 1).   
 

 
 
Bild 1. ”Sentrale skapingsmedia for utvikling av 3-dimenjonal og 2-dimensjonal leik” 
(Trageton & Gullberg, 1986, s 33, egen översättning)  
 
Sammanfattningsvis ser vi att begreppet slöjd innefattar ett tredimensionellt skapande 
som till exempel skräpslöjd där man tar tillvara på kapsyler, piprensare, små träbitar, 
pärlor, toalettrullar med mera samt slöjd i textil, trä, papper, lera och metall med 
mera. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte  
Syftet med studien är att belysa vad slöjd i förskolan är. Arbetet ska leda till en ökad 
förståelse för hur slöjdpedagogik kan se ut i förskolan.  
 
Frågeställningar  

• Hur arbetar förskollärare med slöjd i några utvalda förskolor? 
• På vilka sätt kan förskollärare använda slöjd som gynnar barnens utveckling, 

både fysiskt och psykiskt? 

Metod          
I detta avsnitt kommer vi presentera val av metod, hur vi har valt att lägga upp 
intervjuerna ute på förskolorna, vårt urvalskriterium samt de etiska överväganden vi 
har gått igenom.  

Text om kvalitativ ansats och intervjumetod 
Bo Johansson och Per Olov Svedner (1998) menar att den kvalitativa intervjun ger 
störst möjligheter till att få så mycket information som möjligt från informanterna, 
dessutom ger det oss en möjlighet att variera frågor beroende på hur informanten 
svarar. De intervjuer vi kommer genomföra klassificeras som forskningsintervjuer 
enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) då syftet är att intervjuerna ska 
leda till en ökad kunskap. Vidare menar Kvale och Brinkmann att de individuella 
beskrivningarna från informanterna ger en korrekt bild så som en kvantitativ 
undersökning skulle, men datamaterialet presenterar även en djupare bild av ämnet. 
På grund av detta väljer vi att göra kvalitativa intervjuer i stället för till exempel 
kvantitativa enkäter. Vår förhoppning är att vi ska komma åt de verksamma 
förskollärarnas synsätt på ämnet genom intervjuer.  
  
Uppsatsarbetet består även av en bakgrundsgenomgång, med vilket menas att vi ger 
oss in i en textanalys (Johansson & Svedner, 1998). Vi söker svar i tidigare forskning 
som rör slöjd i förskolan. Genom styrdokument kommer vi undersöka vilken roll 
slöjden bör ha i förskolan. 
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Arbetsfördelning 
Litteraturstudien delar vi upp mellan varandra genom att en läser om begreppet slöjd 
och den andra om slöjd i förskolan, vi båda läser dock om hur slöjd bidrar till barns 
utveckling. Intervjufrågorna (se bilaga 1) är skrivna av oss båda, vi har försökt att få 
med alla frågor vi har kring ämnet inför mötet med informanterna. Transkriberingen 
av intervjuerna delades upp på så sätt att den som genomförde intervjun även 
transkriberade den. Genom hela examensarbetet har vi samarbetat kring skrivandet 
och allting är korrekturläst av oss båda. I princip alla delar av arbetet har vi 
tillsammans diskuterat och sedan skrivit ned tillsammans.  

Datainsamling med intervjuer 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att en intervju kan ses som ett slags vardagligt 
samtal men det bygger på ett syfte och är inriktad mot ett specifikt ämne. Vid en 
kvalitativ intervju finns en pappersguide (se bilaga 2) som stöd vid intervjutillfället, 
det som sägs spelas in och analyseras vid ett senare tillfälle. Intervjuerna spelades in 
för att sedan skrivas ut ordagrant, detta gav oss en möjlighet att vara mer fokuserade 
på själva samtalet än på att skriva ner svaren. Däremot förde vi små anteckningar för 
att kunna återge lite av informantens information tillbaka och se om vi har förstått 
dem rätt. Johansson och Svedner (1998)  menar att ljudupptagning av intervjun kan 
leda till att vi senare har lättare att förstå vad informanten menade med till exempel 
pauser eller avbrutna meningar, dock menar de även att anteckningar under intervjun 
är positivt i bemärkelsen att det då ger den intervjuade en möjlighet till tankepaus 
under tiden vi som intervjuar antecknar. När intervjuerna transkriberades tog vi med 
alla pauser och tvekanden då Karin Widerberg (2003) menar att om detta tas bort kan 
det leda till att vi tolkar informanten annorlunda.  
 
Då vi spelade in intervjun låg fokus från vår sida på fyra primära sätt att kommunicera 
på, vilket enligt Richard Nelson-Jones (2005) är hur vi använder våra ord, kroppar, 
röstlägen och den fysiska kontakten mellan oss och informanten. Detta för att vi som 
samtalsledare ska visa informanten att vi lyssnar aktivt och ser till den individuella 
personens behov. Detta tillvägagångssätt bör leda till att för stunden är just den 
personen i centrum. Vi valde att tänka på dessa kriterier vid intervjutillfällena för att 
dessa skulle kännas trygga och givande särskilt för informanterna.  

Urval och bortfall   
Vårt urvalskriterium var att intervjua förskollärare som har en pedagogisk utbildning 
och kunskap kring barnens motoriska utveckling samt skapandepedagogik. Jan 
Hartman (2004) menar att en urvalsprincip är att välja personer från en homogen 
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grupp, vilket leder till en bättre förståelse för gruppens tankar. Vi ser förskollärare 
som en homogen grupp, då de alla har en pedagogisk och akademisk utbildning.   
 
Vi valde förskolor utifrån våra  personliga erfarenheter av förskolornas verksamheter, 
och för att vi vill få så många olika synpunkter som möjligt, då förskolorna i fråga 
ligger i olika stadsdelar i en mellanstor stad. Hartman (2004) menar att förkunskaper 
kring informanter kan leda till att det blir en bredare repertoar av intervjuernas 
resultat. Det var upp till förskolornas personal att besluta vilka förskollärare som 
skulle medverka vid intervjuerna. Vi ville försäkra oss om att de hade tid avsatt för att 
sitta med oss och även att de ville delta i intervjun. Gunnar Lindström och Lars Åke 
Pennlert (2009) menar att ramfaktorer som tid, lokal, barngrupper och 
personaltillgänglighet kan påverka förskolornas tillgänglighet för intervjuer. Det 
slumpade sig att en av förskolorna är i privat regi medan de andra två är kommunala, 
detta var ingenting vi tog i beaktande vid val av förskolor.  
 
Det blev tyvärr färre intervjuer än vad vi hade räknat med. Från två av förskolorna 
blev det ett intervjubortfall från vardera och att en av förskolorna som var tillfrågade 
backade ur innan intervjuerna genomfördes på grund av en pågående omorganisation 
samt de utvecklingssamtal som genomförs i slutet av en termin. Förskollärarna kände 
helt enkelt att de inte hade tid att medverka. Detta ser vi som en förlust då arbetet 
hade berikats av ytterligare förskollärares syn på slöjd. Förskolan Kaninen blev 
tillfrågad av just denna anledning, dock kunde enbart en förskollärare medverka 
därifrån på grund av personalbrist och de kommande utvecklingssamtalen.  

Etiska överväganden  
Innan intervjun startade läste vi om vilka etiska överväganden Johansson och Svedner 
(1998) anser om vad samtalsledare bör tänka på då intervju genomförs. I följande 
avsnitt utgår vi ifrån deras tankar och metoder. 
Informanten fick ta del av syftet till examensarbetet och även information om att 
varken deras personliga identitet eller förskolans kommer att röjas i arbetet. De fick 
även information om att ljudinspelningen raderas efter arbetet är genomfört. Vidare 
fick deltagarna information om att de alltid har valet att avbryta medverkan och att de 
alltid kan ställa frågor om arbetet (Johansson & Svedner, 1998). 
 
Förskolornas namn är fiktiva och pedagogernas namn är baserade på första bokstaven 
i förskolornas namn.  
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Procedur  
Vi kontaktade förskollärarna i god tid innan intervjun, de fick besluta en tid som 
fungerade för dem. Vi meddelade dem även ungefär hur lång tid intervjun kommer att 
ta. Veckan innan intervjuerna samtalade vi med de tre förskolorna både via personlig 
kontakt samt via telefon. De fick även ta del av informationen via ett dokument (se 
bilaga 2).  
 
Vi genomförde kvalitativa djupintervjuer med sex förskollärare från tre förskolor i 
kommunen. Alla intervjuer skedde utan störningsmoment för att vi ansåg att 
informanterna skulle ges möjlighet till lugn och ro så att fokus kunde läggas på 
frågeställningarna. 
 
Förskolan Björnen (kommunal förskola) 

• Björn 
• Britta 
• Beda 

Björn, Britta och Beda arbetar alla på åldersblandade avdelningar, med barn mellan  
1-5 år. Pedagogerna arbetar på olika avdelningar på förskolan. 
Dessa tre intervjuer genomfördes vid olika tillfällen i förskolans samtalsrum som 
ligger intill personalrummet. Detta rum var bokat inför dessa tillfällen, samtalen 
kunde genom detta genomföras ostört. I rummet fanns ett bord med fem stolar runt 
om detta, intervjuaren och informanten satt på varsin sida av bordet. Vid det första 
tillfället, med Britta, deltog vi båda under intervjun. Under de andra två, med Björn 
och Beda deltog en av oss. 
 
Förskolan Ekorren (privat, personalkooperativ) 

• Elin 
• Elsa 

Elin och Elsa arbetar för närvarande på en så kallad mellanavdelning, med barn 
mellan 2 ½-4 år. Pedagogerna på förskolan cirkulerar från år till år mellan 
avdelningarna. Elin och Elsa arbetar på samma avdelning. 
Dessa två intervjuer genomfördes i en personalmatsal som vid tillfällena var bokade 
för intervju. Detta medförde att samtalet kunde genomföras ostört. I rummet fanns ett 
stort matbord med nio stolar samt ett litet bord med en stor hörnsoffa. Vid 
intervjutillfället satt intervjuaren och informanten i hörnsoffan mitt emot 
varandra.  Dessa två intervjuer genomfördes utav en av oss. 
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Förskolan Kaninen (kommunal förskola) 
• Katarina 

Katarina arbetar på en så kallad småbarnsavdelning, med barn mellan 1-2 ½ år. 
Vid det planerade intervjutillfället var informanten hemma med vård av barn, på 
grund av detta genomfördes intervjun för enkelhetens skull i dennes hem. Vi satt vid 
köksbordet under tiden hennes barn sov, så ingenting fanns som störningsmoment 
under intervjun. Intervjun genomfördes utav en av oss. 

Litteraturgenomgång 
I denna del kommer vi redovisa vad styrdokument och forskningen säger om bland 
annat slöjdprocessen, hur detta kan se ut i förskolans värld och hur förskollärare kan 
se på och arbeta med begreppen kreativitet och fantasi. Vidare tar vi upp vad forskare 
anser om reflektioner kring slöjdarbete och skapande i förskolan. Vidare tar vi även 
upp slöjdens positiva effekter för barns fysiska och psykiska utveckling.  

Slöjdens positiva effekter för barns utveckling 
I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) kan vi läsa att det är 
förskollärares uppdrag att finna det lustfyllda lärandet och att genom detta kommer 
fantasi, kommunikation och symboliskt tänkande utvecklas. Genom estetiken, menar 
utbildningsdepartementet, kan barnen få en möjlighet till att uttrycka sig.  
Anna Klerfelt och Birgitta Qvarsell (2012) menar att det är grundläggande för 
människan att vilja uttrycka sig på olika sätt och via estetiken kan man lära sig hur 
man kan uttrycka sig på olika sätt och genom olika medier.  
 
Enligt SOU (Statens Offentliga Utredning 1999:63) kan människan med hjälp av 
skapande aktiviteter initiera sin egen nyfikenhet, detta leder i sin tur till att människan 
strävar efter mer kunskap. Genom den skapande verksamheten kan den individuella 
nyfikenheten leda till att vilja förstå andra människors nyfikenhet och 
kunskapssträvan. Det som är typiskt för det skapande är att människan gör det för sin 
egen skull och detta utvecklar individens egna emotionella erfarenheter. De olika 
estetiska uttrycken som exempel slöjd, drama, musik med fler är bra förslag på icke 
muntlig kommunikation, dessa kan hjälpa individens alla språk att utvecklas. 
 
Ingrid Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att barnens sinnen är fundamentet till 
deras lärande och barnen använder sig av alla sina sinnen och hela sin kropp för att 
lära sig om omvärlden. Även Kajsa Borg (1995) ser det positiva med slöjden på det 
viset att det gynnar barnens förmågor och motoriska progression. Vidare menar Borg 
och Lindström (2008) att barn lär genom vad de kan förnimma med kroppens alla 
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sinnen och inte i primärt via det talade ordet.  
 
Granberg (2001) menar att barn är väldigt öppna och allt de gör hänger ihop vilket 
leder till att det är svårt att särskilja begreppen lek och skapande i barnens värld. Det 
är viktigt för barnen att kunna hantera sin vardag, för att lyckas med detta måste de 
lära sig att behärska den genom att utforska allt som sker runtomkring, detta gör de 
med hela sin kropp. Genom barnens vardagliga utforskande lär de sig att 
kommunicera genom sina erfarenheter som de sedan kan omsätta till ett estetiskt 
skapande.  
 
Lars Johnsson och Yngve Lindén (1986) tar upp forskning från Paul Parlenvi som 
visar ”[…] att motoriska aktiviteter är grundläggande för nervsystemets och hjärnans 
utveckling och därmed för läs- och skrivinlärning” (s. 7). De menar även att slöjd 
infördes som ett obligatoriskt skolämne 1955 på grund av att motoriken är en sådan 
stor del av människans totala utveckling. Brita Fritz m.fl. (1989) menar att slöjd 
gynnar barnens finmotorik samt öga-, handkoordination, men även syn- och 
känselintryck. De ser att slöjden är lustfylld och givande för barnens utveckling och 
ställer sig kritiska till att slöjden införs så sent i barnens liv som den faktiskt gör idag. 
Fritz m.fl. menar att en mindre utvecklad motorik leder till problem kring exempelvis 
skrivning och idrott. Genom att öva upp motoriken kommer barnet tilldelas en godare 
koncentrationsförmåga än tidigare och får även öva sitt sociala samspel med andra 
barn i sin närhet. 
 

Det handlar istället om att utveckla alla hjärnfunktioner till samma nivå, så att 
koordination kan etableras mellan alla motoriska, perceptuella, kognitiva och 
emotionella områden. Fungerar ett område dåligt avspeglas detta på övriga (Fritz 
m.fl. 1989, s. 6). 

 
Upplevelser är fundamentala för människan och dennes utveckling. Upplevelserna 
sätter sig i kroppen när människan använder hela sin kropp och alla sina sinnen då 
denne erfar världen. Dessa upplevelser är för människan både affektiva och 
intellektuella. Genom att människan binder samman alla sina upplevelser kommer det 
ske en progression av tänkandet (Turid Skarre Aasebø & Cathrine E. Melhuus, 2007; 
Ann-Katrin Svensson, 2009).  
 
Borg (1995) menar att slöjdprocessen startar från det att barnet får en tanke om vad 
denne ska skapa tills det att det finns en färdig kreation. Hela arbetsprocessen i slöjd 
är viktig och pedagoger bör se vikten utav den. Det barnet utvecklar under processens 
gång är en kunskap som är abstrakt och inte direkt synlig. Kunskapen sätter sig i 
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kroppen och minnet. Vidare tar Borg upp att det är processen som är det primära, inte 
barnets färdiga kreation. Skarre Aasebø & Melhuus (2007) tar upp det positiva 
effekter de ser, som den estetiska processen leder till och menar att glädjen är en 
bidragande faktor till att fortsätta skapa. De menar även att människan använder sig 
utav hela sin emotionella varelse i skapandeprocessen, detta förklaras i citatet nedan. 

 
Glädjen över att ge form åt något, förfina och förnya det, inspirerar deltagarna, både 
aktören och åskådaren. Denna process kan kallas estetik. (---) Estetik är också en 
egenskap i en process, det vill säga att man upplever det man gör som estetiskt. Estetisk 
praxis, som man kan kalla dessa processer, är handlingar som involverar känslor och 
uttrycker det unika (detta är mitt sätt att hoppa på, dansa på, kasta på och så vidare). 
Detta är handlingar som kännetecknas av att vara kvalitativa och processorienterade, 
det rör sig om förnimmelse-, upplevelse- och reflektionsprocesser. Dessa handlingar 
drivs vidare av glädjen över att ge form åt något och genom att utveckla det vidare.(---) 
Estetiskt praxis bidrar till att ge handlingen en merbetydelse, eftersom man involverar 
känslor, tankar och uttryck i något unikt (Skarre Aasebø & Melhuus, 2007, s. 45).  

 
Under arbetets gång får barnen utforska de material som de använder, detta kan ses 
som en lek men de utvecklas genom detta utforskande (Granberg, 2001). Vidare 
menar Granberg att själva vägen till en färdig produkt är det som driver barnens 
skapande framåt. Den färdiga produkten ses dock inte som statisk hos barnen utan är 
förändringsbar efter deras fantasi.  
 
Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius (2003) menar att läroprocessen inte enbart 
sker genom egna insikter utan även genom andra personers insikter och olika 
samhällens lagrade kunskaper. Om dessa utbyten av erfarenheter kring estetiken leder 
till en förändrad tankeprocess leder det i sin tur till en estetisk läroprocess. Gunn 
Imsen (2006) menar att pedagoger kan dra nytta av lärandet som sker mellan barnen, 
detta kallas den proximala utvecklingszonen. De erfarenheter barnen har i sin 
kunskapsryggsäck kan utvecklas genom att ett mer erfaret barn stödjer och hjälper 
denne i sitt lärande. I och med detta sker ett socialt lärande som går från gruppen till 
det enskilda barnet. Vidare menar Borg och Lindström (2008) att en förklaring genom 
det talade språket kan försvåra lärandet, och att barnen lär genom ett socialt samspel 
samt genom att experimentera med slöjden.  
 
Lev S. Vygotskij (1998) menar att kreativiteten påverkar hela människans värld, det 
vill säga personens inre, den yttre miljön och dennes emotionella upplevelser. Detta 
sker både under skapandeprocessen och genom den färdiga produkten. Fantasin är 
grunden för människans kreativitet och för allt som skapas oavsett vem du är och var 
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du kommer ifrån, han menar även att fantasin är grunden för vetenskapen och 
tekniken. Skapandet och fantasin uppkommer redan tidigt i en människans liv. 
Vygotskij anser att fantasi och verklighet är beroende av varandra, genom det vi 
tidigare upplevt kan vi senare bygga vidare på i fantasins värld. Utan fantasi, finns 
inget skapande. 

Pedagogens roll 
SOU (1999:63) tar upp att skapandet bör vara en grundpelare i ett pedagogiskt arbete 
för att barns fantasi och kreativitet ska få möjligheten att utvecklas. Borg (1995) 
menar att pedagogers bakgrund och intressen kommer ha inverkan på hur 
slöjdaktiviteternas utformning och hur dessa kommer att genomföras på förskolan.  
 
Granberg (2001) betraktar betydelsen av en entusiastisk attityd när pedagoger 
närvarar vid de estetiska verksamheterna, detta medför att barnens självkänsla gynnas. 
Det är upp till pedagogerna på förskolan att ge barnen förutsättningar till skapande 
samt tillgång till olika material, men även betydelsen av att pedagogerna intresserar 
sig för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig genom slöjden. I läroplanen för 
förskolan kan vi läsa att förskollärare har till uppdrag att vägleda barnen i deras 
skapandeprocess som bidrar till att barnen får möjlighet till utveckling. 
 

Barnet ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka 
sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt 
förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och 
bildar en helhet (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 9). 

 
Carlsen och Samuelsen (1991) visar även på vikten av hur pedagoger står i relation 
till barns skapande och menar att det är av stor relevans att ge barnen alla möjligheter 
pedagogen kan erbjuda om de vill stödja barnens skapandeutveckling. Vidare menar 
Granberg (2001) att det är personalens inställning som kommer att påverka de val 
som de gör inför skapandematerial och vilka skapandetillfällen som sker på förskolan 
men även hur pedagoger stöttar barnen i arbetet kring deras skapande.  
 
Att variera det estetiska arbetet och att samtala om estetiken menar Pramling 
Samuelsson m.fl. (2008) är en del av lärarnas viktiga uppgift när det gäller barns 
utveckling. Förskollärare har en inverkan på barns skapande på så sätt att dessa ger 
barnen olika material, och desto mer den vuxne vågar utmana sig själv och barnen 
kommer det leda till förändrade attityder hos alla som deltar i den skapande 
verksamheten. Granberg (2001) menar att förskollärarens egna förhållningssätt 
kommer visas i arbetet med estetiken, om denne visar en ovillighet kan också barnen 
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tillskriva sig denna egenskap. Enligt Göran Ekman (1996) så måste individen ha 
tillgång till förebilder inom estetiken, detta för att få tillägna sig skapande aktiviteter 
som individen kan efterlikna.  Den vuxne är för barnet en förebild och genom att vara 
detta aktiverar denne barnets utforskande och väckta intresse. 
 
En osäkerhet kring skapandeaktiviteter hos pedagogerna kan leda till att de inte vet 
hur lärandeprocessen går till, vilket i sin tur kan bidra till att lärandeprocessen inte blir 
tillräckligt givande för barnen. Att se själva skapandet som det mest givande och 
lärorika är grundregeln, om pedagogerna inte ger barnen möjligheten att skapa 
någonting nytt kommer de heller inte få utveckla sin fantasi till fullo. Detta bör ses 
som bland de mest primära en pedagog kan bidra med till barns utveckling (Klerfelt 
& Qvarsell, 2012).  

 
Matti Bergström (1991) anser att kunskaper som rena fakta är det mest framträdande i 
dagens skola och genom detta kommer barn gå miste om värderingar så som slöjd, 
konst och kulturell historia och enbart vara faktainriktade.  
 

Skolor och universitet tenderar att maximera kunskapsmängden i barns och ungas 
hjärnor. Härvid försummar man att utveckla den tredje resursen, urvalsförmågan, 
d.v.s. värdekapaciteten. Resultatet är att vi uppfostrar hela generationer av hjärnor 
till ’värdeindivider’, individer som vet mycket, men inte besitter förmågan att 
använda kunskap och energi på ett adekvat sätt (Bergström, 1991, s. 25). 

 
Vidare menar Bergström att det måste ske en samhällsförändring för att stoppa den 
faktainriktade uppfostran hos barnen och detta kommer då leda till en annan 
samhällsbild. Även läroplanen för förskolan tar upp vikten av överförande av 
kulturarv till barngruppen: 
 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget 
kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och 
historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 8). 
 

Att det är en strängare kunskapssyn som kryper ner i förskolan är någonting 
som förskollärare har visat på menar Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) och även 
det att en estetisk verksamhet inte längre ses som självklar i dagens förskolor. Vidare 
menar Monica Lindgren (2006) att estetiken ses som något terapeutiskt idag, som en 
form av belöningssystem för barnen, och att pedagoger allt för sällan ställer sig 
kritiska till estetiken som finns i verksamheten. Lindgren menar att de estetiska 
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ämnena enbart ses som en uttrycksform i läroplanen för grundskolan medan till 
exempel matematik och naturvetenskap ses som ett ämne. Brit Paulsen (1996) visar 
på skiljaktigheter i ämnen i skolans värld, det naturvetenskapliga och det 
samhällsvetenskapliga ses besitta en högre rang än estetiken och att de praktiska 
ämnena inte ses lika kunskapsrika som de teoretiska.  
 
Pedagogerna bör utveckla ett gemensamt arbetssätt där alla i arbetslaget strävar efter 
samma mål, dessa kan grunda sig på pedagogernas barn- och kunskapssyn. Genom 
detta arbetssätt kan de finna metoder som gynnar alla barns lärande (SOU 1990:4). 

Reflektioner i verksamheten 
Att reflektera är av största vikt på förskolan. Det är inte fel att vara impulsiv med 
kreativa aktiviteter men pedagoger bör även med jämna mellanrum tänka över vad 
och hur skapandet sker i verksamheten. Detta för att hitta harmoni mellan praktik och 
teori men även för att barnen ska tilldelas möjligheter till att utvecklas så gott de kan 
(SOU 1999:4; Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003).  
 

Vad man arbetar med och hur man arbetar bör ständigt vara föremål för 
reflektion. Det är viktigt att försöka klargöra för sig själv och andra varför 
man väljer ett visst innehåll och ett visst arbetssätt (SOU 1990:4 s. 19). 
 

Vidare tar även Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) upp vikten av vad och hur 
frågan kring skapande, att som pedagog bör man fokusera på vad och hur man arbetar 
med estetiken. 
 

För att kunna utveckla arbetet med estetiska perspektiv på skola och 
lärande krävs reflekterad praktik och fördjupade kunskaper om fältet. 
Undervisning och teorier måste utvecklas hand i hand (s.40).  

 
För att bedriva en reflekterande verksamhet krävs det att pedagogerna ser sin praktik 
från en annan synvinkel men även att de reflekterar över sin pedagogiska praktik. 
Vidare bör pedagoger bedöma slöjdprocessen och inte enbart resultatet. Förskollärare 
bör veta barnens förkunskaper om den planerade estetiska aktiviteten då det påverkar 
upplägget på aktiviteten (Lindström & Pennlert, 2009). Det är viktigt att pedagoger 
ger barnen tillfällen att samtala och reflektera kring de skapandeaktiviteter som de 
erfarit, detta leder till ett givande samtal med barngruppen på så sätt att de själva får 
reflektera över sin skapandeprocess (Klerfelt & Qvarsell, 2012). 
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Pedagogisk dokumentation leder för pedagogen, enligt Hillevi Lenz Taguchi (2007), 
till en ny förståelse och nya kunskaper om barnens individuella samt kollektiva 
upplevelser av världen. Pedagogisk dokumentation är en inställning och ett språk, 
genom detta språk kan barnen uttrycka sig på nya sätt till pedagogerna exempelvis via 
slöjd eller bild. Med hjälp av dokumentationen kan pedagogerna återkoppla en 
tidigare aktivitet barnet deltagit i och därigenom synliggöra barnets lärandeprocess för 
denne.  
 
Lindgren (2006) anser att ett mer kritiskt förhållningssätt måste finnas kring estetiken 
inom skolan, metod och tillvägagångssätt inom de estetiska ämnena är för rutiniserade 
och oreflekterade. Hon menar att människor ofta samtalar om estetikens goda 
egenskaper, men att vid dessa tillfällen har många inte belägg för sina åsikter. 
Lindgren är inte negativ till estetiken men menar att det är ett ämne som behöver 
utvecklas på det sätt att pedagoger använder sig av ett reflekterat och gemensamt 
språk kring estetiken för att styrka dess legitimitet. Vidare menar hon att det måste 
finnas en samsyn på estetikens begrepp, deras innebörd och betydelse. Begreppen 
används idag för lättvindigt, många pedagoger och verksamheter använder begreppen 
så att de ska anpassas efter deras åsikter. Likartat resonerar Pramling Samuelsson 
m.fl. (2008) då de tar upp estetikens ”självklarhet” och undermåliga 
kunskapsprogression. 
 
I Eva Johanssons (2005) forskning framkommer diskussioner i förskolan kring 
ekonomi, tidsbrist och högre stressbelastning, detta är frågor som de flesta hon 
samtalat med är överens om. Det har skett en stor förändring, enheter (förskolorna) 
har blivit större för förskolechefer och förskollärare har fått en större mängd 
administrativa arbetsuppgifter. Därutöver har även barngrupperna blivit större än 
tidigare men personalstyrkan är oförändrad. Dock ser Johansson att dessa 
förändringar har lett till en verksamhets- och kompetensutveckling.  
 

Främst rör det sig om brist på tid för arbetet med barnen samt att planera 
och reflektera över arbetet. Andra arbetsuppgifter tar tid från 
barngruppen. Man saknar tid att individualisera, ’tid till varje barn’, som 
ett arbetslag skriver. Eftersom barnen nu också är yngre medför det att 
man har svårt att genomföra aktiviteter som tidigare (Johansson, 2005, s. 
38). 

 
Läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011) tar upp förskolechefens ansvar över 
personalens kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen ska leda till att 
förskollärarna ska kunna bedriva en pedagogisk verksamhet på bästa sätt.  
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Slöjden i förskolan 
Vi ville ta reda på vad slöjd är i förskolan, detta visade sig dock svårt, Aulin-Gråhamn 
och Thavenius (2003) menar att det finns svårigheter kring ämnet slöjd i förskola och 
skola då det inte finns tillräckligt med dokumentationer och forskning kring detta.  

 
I läroplanen kan vi läsa att skapande har en viktig roll i barnens utveckling, det står att 
förskolan har i uppdrag ge barnen möjligheter till att ”bygga, skapa och konstruera 
med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 
12). Förskollärare har till uppdrag att följa läroplanens strävandemål vilket betyder att 
det måste finnas utrymme i den dagliga verksamheten för olika meningsfulla 
skapandetillfällen. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att 
förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 
bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Utbildningsdepartementet, 2011, 
s.12).  

 
Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) anser att lärare inom estetikens olika grenar 
ofta enbart arbetar inom sitt ämne medan andra lärare, i till exempel svenska, ofta är 
mer ämnesöverskridande. Författarna menar att detta kan bero på att de estetiska 
ämnena upplevs ”... frikopplat från lärande” (s. 61). 
 
Själva slöjdandet är något som är meningsfullt och konkret för individen. Detta beror 
på att den färdiga produkten och skapandeprocessen är tydlig (Borg & Lindström, 
2008). Gedin och Sjöblom (1995) menar att Waldorfpedagogiken utgår från att 
skapande är det mest primära för barns utveckling och detta går i linje med vad Borg 
och Lindström anser om skapande.  
 
”Får inte slöjd göra intryck i barnens värld finns den med stor säkerhet inte med som 
något viktigare senare i livet heller” (Ekman, 1996, s.13). Paulsen (1996) anser att 
barn behöver få möjlighet till estetiskt skapande tidigt i livet. Detta leder följaktligen 
till att barnens självförtroende stärks. Detta följer även med till vuxen ålder och detta 
påverkar vilken attityd individerna utvecklar till sitt eget jag och sitt eget skapande. 
Paulsen menar att detta är en grundpelare för människans fortsatta skapande. 
 
Anette Sandberg tar upp ett ”byggrum” (2008, s.46) där barnen har möjligheten att 
lämna sina kreationer framme så att de kan fortsätta vid ett annat tillfälle och ett 
sådant utrymme kan vara väldigt betydelsefullt för barnen. Alla vuxna i förskolans 
verksamhet bär ansvar för att formge lokalerna på så sätt att de är inspirerande. 
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Fritz m.fl. (1989) refererar på sidan 8 i boken ”Slöjd — en resurs för barn med 
finmotoriska svårigheter” ett citat av Sune Martinson om den avgörande betydelse 
som skapande har för inhämtandet av kunskap: 
  

Ingen kunskap blir djup kunskap om den inte kopplas till upplevelse. Därför 
måste vi arbeta med både intellekt och känsla. Både höger och vänster 
hjärnhalva. Och när hela människan används så ökar hennes kapacitet 
oändligt. I själva verket är kunskap känsla. Utan känsla blir kunskap data. 
Moderna forskare inom pedagogik och psykologi har klart visat sambandet 
mellan djup kunskap som räcker livet ut och känsla, upplevelse. Därför är det 
bevisat att inlärningen aldrig är så intensiv, kunskapsinhämtandet aldrig så 
effektiv som då människan är i färd med att skapa.  

Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten av intervjuerna. Alla intervjuer utgick från 
samma intervjufrågor (se bilaga 1). Efter det att intervjuerna transkriberats valde vi ut 
det vi ansåg vara mest relevant för arbetet och detta är vad vi redovisar här. 
Resultatet är indelat i underrubriker för att lättare se vad svaren är för varje enskild 
fråga.  

Slöjdens material, redskap och metoder i förskolan 
 

Vad är slöjd för dig? 
Många av informanterna tar upp att de ser slöjd som den traditionella sy- och 
träslöjden som de själva deltog i under deras skolår.  
En av informanterna ser dock endast på ordet slöjd som ett begrepp från förr, att 
slöjda är att exempelvis snida kåsor och väva trasmattor. Hon använder begreppet 
skapande i dag, det innefattar då för henne ett tredimensionellt material. 
 

Men slöjd i förskolan, men för mig har det ett litet annat begrepp, men nämligen 
skapande helt enkelt. Tredimensionellt skapande, ja, som vi till exempel nyligt 
använts oss av det här skrotmaterialet, det känns konstigt att kalla det slöjd men 
ett skapande är det definitivt. Och det är definitivt ett tredimensionellt skapande 
(Elsa, förskolan Ekorren). 
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Alla ansåg att det handlade om att skapa och bearbeta material med händerna. 
”Skapande, att man gör någonting med händerna tycker jag och ibland använder man 
ju verktyg också” (Elin, förskolan Ekorren). Därutöver ser vissa av informanterna på 
slöjd som bland annat att foga samman material, hantverk, en uttrycksform, hamra, sy 
och spika. 
 
Vad anser du begreppet slöjd innefattar för material? 
Textilier av olika slag nämndes men även garn och trådar, nål, trä, papper och 
skrotmaterial togs upp utav de flesta informanterna.  
Metall, naturmaterial, gips och lim samtalade enbart ett fåtal av dem om.  
 

Har förskolan enligt dig någon slöjdverksamhet, i så fall vilken? 
De på förskolan Björnen menar alla tre att de har olika typer av skapande på 
förskolan. De har bland annat sydockor och vävmaterial. De har haft en 
snickeriverkstad på förskolan men inte i dagsläget: 
 

[…] kanske inte sågspån att jobba med men. (Paus). Det blir ju i och för sig om 
man sågar inne, men den bänken har vi tagit bort, vi hade en sån där, snickarbänk 
kallade vi den, fast då i en period var det ingen som ville göra någonting alls med 
den så då tog vi bort den. (Björn, Förskolan Björnen). 
 

Beda tar upp att hon kan sakna arbetet med de hårda materialen då de oftast arbetar 
med mjuka materialen: 
 

Men det jag kan tycka att vi saknar lite grann är den hära, snickardelen, att hamra 
och spika och bygga. Den delen, vi… limpistolen är ett otroligt hjälpmedel, men 
man tappar lite av den där, själva snickrandet. (---) Men just själva trägrejen har 
vi lite, just det hårda och även metall. Det är just de mjuka delarna, som finns 
inne som vi arbetar mycket med. Men, nej, just trägrejen och det hårda tycker jag 
har försvunnit lite (Beda, förskolan Björnen). 

 
På förskolan Kaninen använder de sig mycket av naturmaterial och byggmaterial och 
de limmar ihop olika material. Men Katarina menar att de inte syr, då personalen 
känner att de skulle få hjälpa barnen för mycket då. På förskolan Ekorren har de olika 
verkstäder för skapande, bland annat syboa, ”återvinningsmateriallimverkstad”. De 
får spika, hamra och bygga, använda lim och exempelvis sand i olika 
skapandeaktiviteter.  
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Har ni tillgång till olika verktyg för slöjdaktiviteter på förskolan, i så fall 
vilka (till exempel metodböcker om slöjd)? 
På förskolan Ekorren går de kontinuerligt på kurser för att utveckla verksamheten. 
Där har de fått metoder för hur man kan anpassa skapande till alla barn. På Ekorren 
har de även en ateljérista som arbetar med att möta barnens behov av skapande.  
På de andra förskolorna är det ingen som har uppmärksammat någonting sådant, 
däremot ser två av dem datorn som ett hjälpmedel för att samla på sig metoder och 
kunskap.  
 
Större delen av informanterna ser kollegorna som en bra idébank där man kan samtala 
om slöjd och där de kan utbyta erfarenheter med varandra.  

Barnen och slöjdaktiviteterna 
 

Hur tror du barnen upplever slöjdaktiviteter? 
Pedagogerna upplever att barnen tycker det är roligt, uppskattat och meningsfullt. 
Vidare menar pedagogerna att barnens självförtroende har stärkts tack vare skapande 
aktiviteterna, då barnen får se att de kan. 
 

Mm, och som sagt att använda fantasin och fritt skapande är viktigt tror jag. Ja, att 
de får, ja deras egna idéer får komma fram, belysas. Och det är viktigt också för 
självkänslan också, den här tilltron på sin egna förmåga tror jag också. Man kan 
stärka barnen på olika sätt på att prova olika områden och så där (Britta, förskolan 
Björnen). 

 
Det planerande skapandet har utmynnat i ett eget skapande hos barnen utifrån deras 
egna fantasier och detta ser pedagogen som positivt.  
 
Finns slöjdmaterialet lättillgängligt för barnen? 
Två av pedagogerna, från olika förskolor, anser att materialet inte finns tillgängligt 
och att det används mest vid planerade aktiviteter från pedagogernas sida men de 
plockar fram materialet om barnen önskar.  
 

Det kan jag inte påstå, vi har det mesta uppe på hyllor eller i garderober, för de är 
så pass små. Men sen har vi inga problem med att ta fram det om de vill ha dem 
eller att, om vi sitter med kan de få gå och plocka vad de vill men vi har inte så att 
de plockar hela tiden själva (Katarina, förskolan Kaninen).  
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Resterande pedagoger säger att mesta delen av materialet finns framme i barnens 
nivå, det är endast av säkerhetsskäl, exempelvis vassa föremål och andra föremål som 
mindre barn kan skada sig på, som vissa material är undanplockade men de plockas 
fram om barnen frågar efter det och om det finns tillgänglig personal. 
 

I vilken utsträckning får barnen själva bestämma hur och när de ska 
slöjda? 
Förskolan Ekorren och en av pedagogerna på förskolan Björnen har på avdelningarna 
aktivitetsval där barnen har möjlighet att välja en skapande aktivitet då förskollärarna 
erbjuder detta. 
Resterande förskollärare menar att barnen kan få skapa fritt i den mån det är möjligt i 
verksamheten. De ser att det finns många saker som de inte kan påverka, ramfaktorer 
så som mattider och personaltillgång. Beda menar att det är de större barnen oftast får 
möjligheten till fritt skapande då det kan vara svårt att hitta tiden till att de små får 
skapa fritt då de kräver mer tillsyn.  

Förskolans utvecklig av slöjdaktiviteter. Vad, hur och varför?  
 

Hur arbetar ni för att utveckla slöjdarbetet i förskolan? 
Ett fåtal av pedagogerna utvecklar slöjdarbetet i verksamheten genom 
kompetensutveckling. Andra ser nytt material som ett sätt att utveckla slöjden, men 
även genom samtal med varandra och genom barnens intressen. Enligt Elsa kan 
böcker ge henne nya idéer och metoder som hon kan använda i verksamheten. 
 

Vi har ju inte haft någon speciell, inte så mycket… (paus) Jo vi har ju haft kurser, 
kompetensutveckling på XXXX några gånger, och det kanske, jag vet inte om det 
kanske är just inriktat på slöjd men det är det här att jobba med olika typer av 
material (Britta, förskolan Björnen). 
 

Vad är det viktigaste syftet med slöjd i förskolan enligt dig? 
Britta, Björn, Elsa, Elin och Beda anser att det är viktigt för barnen att få prova på, att 
våga, och skapa tillit till sin egna förmåga.  
 
Britta ser att skapandet är viktig för hjärnans utveckling, att det är inte bara teori utan 
även praktik som är viktigt. Beda menar att de får träna sin motorik, öga-hand 
koordination och finmotorik men även möta mönster, färg och form.  Det ska vara kul 
för barnen att slöjda och barnen ska få testa. ”Men som pedagog kan man se saker 
man kan utnyttja slöjden till, för att nå dina läroplansmål” (Beda, förskolan Björnen).  
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Vidare menar Britta att det är viktigt att inte undertrycka barnens kreativitet, den ska 
särskilt få blomstra i förskolan. Britta tror att människor mår bra av att få använda sin 
fantasi och att få skapa med kropp och händer. Björn ser också fantasin och 
kreativiteten som viktiga syften med att arbeta med slöjd i förskolan.  
 
Björn anser att barnen ska se veta att allt inte behöver vara perfekt. Ingenting är rätt 
eller fel i skapandet, det är vägen till slutprodukten som är det viktiga inte hur det ser 
ut i slutet. Katarina vill att barnen får möjligheter att vara kreativa, att de ska få 
genomgå en kreativ process och vara delaktiga i den. Hon menar att det inte ska vara 
de vuxna som alltid bestämmer vad de ska skapa av materialet, utan att barnen själva 
får skapa fritt av det materialet som finns tillgängligt för dem.  
 
Elsa vill ge barnen en möjlighet att lära känna olika slags material, hon tror att de 
lägger grunden för barns fortsatta skapande i förskolan. Elin vill att barnen ska få 
skapa i olika material så att barnen kan få pröva på olika slags saker och tekniker. 
Enligt henne lär de sig även att samarbeta med andra. 
 

Vad tror du slöjd kan bidra med till barns utveckling, både fysiskt och 
psykiskt? 
Britta menar att slöjd skapar en stärkt tilltro till sin egna förmåga och sin fantasi. 
 

Ja men det är ju det här med att, att ha olika typer av inlärning. Alltså vissa vill göra 
saker, se hur det fungerar liksom, rent praktiskt. Vissa mer teoretiskt. Ja, det här 
med att man har olika inlärnings, olika inlärning har ju alla människor. Tror det är 
viktigt att man utnyttjar hela kroppens resurser, både hjärna och kropp. Att det blir 
som en helhet (Britta, förskolan Björnen).  
 
Fysiskt tror jag mer, just den hära, kanske (paus), finmotoriska kanske? Jag vet inte 
(paus). Den, träna på öga-handkoordinationen, den ja... Psykiskt, träna tålamodet 
(skratt)? Fantasin och så kanske. (---) Det jag kan tro är fantasi, kreativitet, tålamod. 
Man kan bygga en bra, ja, med de andra barnen. Lära sig samarbeta och kunna visa 
sig hjälpsam. Och även kanske ge lite positivt beröm till sina kompisar, att ja: ’va 
fint du gjort’. Just den där, sånt är mycket. Barn är ganska bra på sånt, men man 
måste ju alltid öva. Och sen ser de ju upp till oss vuxna också, de vi gör vill ju de 
också. Så det tror jag ju att det är väl sånt också som jag kan komma på på rak arm 
(Björn, förskolan Björnen). 

 
Beda menar att barnen ska få känna att de kan. Barnen får träna sin koordination, 
finmotorik och öga-hand koordination. Hon tror det är viktigt att införa slöjden redan 
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i förskolan med detta menar hon att skapandet underlättar till exempel skrivandet 
längre fram. ”Så jag tror att slöjd i alla dess former, och skapande i alla dess former är 
nog väldigt viktigt för framtiden” (Beda, förskolan Björnen).  
Hon anser även att skapandet finns med i många ämnen och om man arbetar med 
skapande kan man arbeta med alla ämnen (så som svenska/matematik) och på så vis 
uppfylla många av läroplanens strävandemål.  
 
Katarina tror barnen tränar sin finmotorik och kreativitet och de får lära sig hantera 
små material. Barnen ska få olika känselintryck, testa på. Prova på olika saker utan att 
bli stoppade, vad fungerar/vad fungerar inte? 
 
Elsa vill att barnen ska få känna att de gör någonting meningsfullt, att de gör något 
med händerna. Slöjd bidrar till en tillfredsställelse av att jag kan och vågar på nya 
saker menar Elsa. Skapande leder till en ökad självkänsla och självsäkerheten samt att 
den är bra för att utveckla finmotoriken. 
 
Elin tror det är väldigt viktigt för fantasin, viktigt att få prova om inte så tror hon att 
barnen utvecklas sämre om de inte får prova. Träna tålamod, träna att kunna sitta still. 
Sen tränas även mycket motorik, speciellt händerna menar Elin. 
 

På vilket sätt tror du slöjd är viktigt i förskolan? 
De flesta pedagoger anser att grunden till skapande läggs i förskolan. Pedagogerna 
anser vidare att det är fördelaktig att starta inlärningsprocessen tidigt medan de är 
mottagliga, risken finns att de blir mer påverkade negativt av jämnåriga senare i livet 
när det kommer till estetiken. 
 

Jag tror det är viktigt att börja, för det är ju när de är små man kan fånga deras 
intresse av det. Och just att, det behöver inte vara ’nu ska vi tälja en smörkniv’ 
utan ’nu ska vi hitta på något roligt med det här’, man kan göra en sagovärld 
eller, ja men det är mer fantasi, mer utforskning tror jag i förskolan (Katarina, 
förskolan Kaninen).  
 

Hur planerar ni inför ett slöjdtillfälle med barnen?  
I det stora hela planerar pedagogerna på så sätt att de ser vad de ska göra för aktivitet 
utifrån barnens intressen och behov. De ser även över vilket material som behövs och 
ser till att detta finns framme vid aktiviteten och de planerar vilka och hur många barn 
som ska vara med under slöjdtillfället.  
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Men att, det är väl så man tänker när man ska göra det. Vilka barn ska jag ha och 
hur många kan jag ha, vad behöver jag och hur lång tid har jag på mig efteråt? De 
är väl lite de delarna man planerar (Beda, förskolan Björnen). 
 
[…] så ser vi ju först vad barnen är intresserade av sen är det ju någon som är 
ansvarig och ser till att allt material finns på plats och att genomföra på ett bra 
sätt (Elsa, förskolan Ekorren). 
 

Vilka reflektionsmetoder har ni, pedagoger i arbetslaget, kring 
skapandetillfällen på förskolan? 
På förskolan Björnen sker reflektionerna lite olika beroende på avdelning. En del 
fotograferar och använder ljudupptagning vid aktiviteterna som de sedan diskuterar i 
personalgruppen och med barnen. De andra pedagogerna menar att tiden är rätt knapp 
till reflektion men att vardagspratet är viktigt i verksamheten, men de har en avsatt tid 
på avdelningsmötet som sker var tredje vecka där de tillsammans kan reflektera.  
 

Men det är ju någonting som man försöker hela tiden, att lägga in reflektion, för 
det är ju (paus), planera, utföra och utvärdera. Och det är ju där och i reflektionen 
som man kommer vidare till nästa pedagogiska tillfälle (Beda, förskolan 
Björnen). 

 
Pedagogerna från förskolan Ekorren har fasta reflektionstillfällen där de utifrån 
fotografier och filmsnuttar tolkar vad de ser och detta leder till fortsatt skapande. Om 
det finns tillfälle och tid försöker de att reflektera direkt efter de planerade 
aktiviteterna. Förskolan Kaninen reflekterar exempelvis när barnen sover. Där går de 
igenom till exempel hur aktiviteten gick och vad de hade kunnat göra annorlunda.  

 
Reflekterar ni även med barnen, i så fall på vilket sätt? 
Kring denna fråga skiljer sig förskolorna/avdelningarna åt. De flesta har uppföljning 
med barnen genom att pedagogerna exempelvis visar bilder eller filmmaterial från 
aktiviteterna och att de sedan samtalar om vad barnen tyckte var till exempel svårt 
eller roligt samt återkoppling.  
 

Vi försöker, men inte i den utsträckning man ska göra. Det, det är oftast en del som 
glöms bort faktiskt, eller inte får tid till, eller såna. Vi gjorde det när vi hade en 
pojke med speciella behov så för att han skulle återkoppla, så hade vi ofta bilder på 
det vi gjorde innan och så visade man det och ’kommer ni ihåg vad vi gjorde?’ 
Men tyvärr så släppte vi den delen när han inte var här längre. (---) För det är så 
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viktigt att ge tillbaka dokumentationerna. Men vi är tyvärr inte så duktiga på det 
(Beda, förskolan Björnen).  
 
Det gör man ju, men ska erkänna att det kan man bli bättre på själv. Att fånga 
barnen i reflektionsbiten (Björn, förskolan Björnen).  

 
(---) Att vi väljer ut en filmsekvens eller några foton också får dem titta på dem där 
och så prata vi igenom, då reflekterar vi tillsammans med barnen, just det att vad 
gjorde dem, vad hände till exempel eller att något barn vid innan nästa 
projekttillfälle får eller om vi vill, berätta för sina kompisar vad de hade gjort 
gången innan. Det är också en form, en ganska kul form (Elsa, förskolan Ekorren).  

 
Några tar upp att det kan vara svårt att hitta metoder och tid för att göra detta på så 
givande sätt som möjligt för verksamheten.  

Förändring av slöjdarbetet i förskolan. Då, nu och framåt. 
 

På vilket sätt har slöjdämnet förändrats i förskolan under dina år som 
lärare? 
I stort menar pedagogerna på att slöjd har blivit friare, större, mindre styrt och fokus 
ligger idag mer på slöjdprocessen istället för den färdiga produkten. Begreppet slöjd 
innefattar mer idag än vad det gjorde förr, till exempel räknas fler material in till 
slöjd. Elsa tycker att det skapas mer idag än tidigare.  
 

Alltså tidigare då jag började jobba som förskollärare, då hade vi ju en snick till 
exempel, jag tror vi hade ett helt rum med snickarsaker och då var det ju spika 
och hamra och såga och konstruera med riktigt så här! (Elsa, förskolan Ekorren). 
 
Öh, när jag gick utbildningen så fick man lära sig, som kanske är fortfarande, ja 
men… ’så här gör man med trä, så här gör man med bild, så här gör man med sy 
och så här gör man med…’ Och visst, det är en jättebra bank att ha, men jag 
tycker det är roligare med den del som har blivit. Man kan ge dem, vad ska man 
säga… idéer ’man kan använda penseln på det här sättet’ men jag talar inte om 
för dem ’nu ska du måla så här’. Så jag tycker det har blivit friare, skapandet. Det 
är mer barnens kreativitet som styr. Det är inte det här, nu ska vi producera utan 
det är vägen dit (Beda, förskolan Björnen). 
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Hur skulle du vilja arbeta med slöjd i förskolan, utan restriktioner såsom 
ramfaktorer? 
Fem av pedagogerna skulle vilja ha lokaler som gynnar skapandet, då en miljö där allt 
kan vara framme i barnens nivå men även en lockande och inspirerande miljö där 
barnen inte behöver städa och plocka undan för att använda ytan till någonting annat, 
exempelvis lunch.  
 

Alltså kunna ha allt på deras höjd, ha allt framme, att de fick gå dit när de kände, 
när de känner för att gå dit. Mer än idag. Ja… Och göra som en miljö för det, som 
är mer inspirerande (Björn, förskolan Björnen).  
 
Ja, drömscenariot för mig det är att ha en superateljé där man fick slabba hur 
mycket man bara ville. Man skulle aldrig behöva stöka, städa---. Men man ska inte 
hålla på och städa undan för att man ska göra annat (Elsa, förskolan Ekorren).  

 
Elin, Katarina, Björn och Beda vill även ha ekonomisk frihet kring materialfrågan, 
vidare skulle Beda önska att det kunde finnas möjlighet till färre barn per tillfälle och 
mer tid till skapandet.  
 

Och det är tyvärr en av nackdelarna med att det är så många barn i barngruppen. Så 
att tid och material och lite färre barn eller fler personal det är väl det som skulle 
styra mest (Beda, förskolan Björnen).  

 
Britta skulle vilja arbeta efter Waldorfpedagogiken, att barnen ska få se materialens 
ursprung, att de ska få prova att exempelvis karda och tova, men hon vill även ha mer 
fritt skapande för barnen utan en vuxens styrande hand. 
 

Alltså det här med mer inriktning på teman, man skulle kunna besöka bondgården, 
var kommer garn ifrån? Tråden till våra kläder och textilfabriker… ja man skulle 
kunna jobba mer så (Britta, förskolan Björnen). 
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Analys av resultat 
Under transkriberingen av intervjuerna upptäckte vi båda att majoriteten av 
förskollärarna använde sig utav begreppet skapande som alternativ till begreppet 
slöjd. Därför kommer vi i analysen samt diskussionen använda båda begreppen. Både 
slöjd och skapande har här samma betydelse. 

Slöjd i förskolan 
Resultatet av intervjuerna visar att slöjdandet skiljer sig kraftigt mellan 
verksamheterna. Det kan betyda att förskollärarna har varierande intressen och 
förkunskaper kring slöjden, enligt Borg (1995) kan detta påverka hur och när 
slöjdandet kommer ske i förskolan.  
Elsa ser begreppet slöjd i förskolan som främmande men använder istället begreppet 
skapande i förskolan som handlar om ett tredimensionellt skapande. Alla förskollärare 
ansåg att slöjd är att skapa med händerna. Det fanns ingen påtaglig samsyn kring 
begreppet slöjd på de förskolor vi var, Lindgrens (2006) forskning visar även på detta 
oklara begrepp och att de som arbetar med slöjd och estetik inte har ett metaspråk. 
Risken med detta kan vara att begreppet slöjd används på ett oreflekterat och lättsamt 
sätt baserat på hur användaren själv tolkar det.  
 
Under intervjuerna kom det fram att förskollärarna ser att slöjden har ändrats på det 
sätt att den har blivit friare för barnen men även att slöjd har blivit ett vidare begrepp 
som innefattar mer material och verktyg. Dock anser Aulin-Gråhamn och Thavenius 
(2003) att den skapande verksamheten inte längre är självskriven på förskolor samt att 
de förskollärare de undersökt visar på en striktare förskola än tidigare. Vi kan utläsa 
att teori och praktik skiljer sig åt avsevärt i detta sammanhang. 
 
Förskollärarna vi intervjuade trycker på att processen är det viktigaste idag med 
slöjden jämfört med tidigare då slutprodukten sågs som det betydelsefulla. Borg 
(1995) tar upp vikten av slöjdprocessen och att detta är viktigare än slutprodukten, 
men den färdiga produkten bör inte uteslutas då den tillhör processen. Däremot menar 
Granberg (2001) att både processen och slutprodukten är viktig för barnen, det är 
själva produkten som leder skapandet vidare, ingen process utan produkt. Dock är 
denna slutprodukt inte oföränderlig utan kan genom barnens fantasi skifta form. I och 
med detta kan vi tolka att Borg och Granberg ser slutproduktens värde, men på olika 
sätt, Borg samt förskollärarna vi intervjuat ser den som en del av processen medan 
Granberg ser processen som en väg till slutprodukten och att själva slutprodukten är 
den drivande faktorn för barnens skapande. Skarre Aasebø och Melhuus 
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(2007)  menar att skapandet är lustfyllt både för betraktaren och kreatören. Och 
genom estetiken kommer de individuella uttrycken fram, betraktaren kan sedan skåda 
dessa uttryck. Genom hela den estetiska processen från start till slut kommer 
kreatören och betraktaren att uppleva och reflektera över vad som sker.  
 
Ramfaktorer så som mattider och personaltillgång var någonting som förskollärarna 
tog upp som hinder för barnens skapandeaktiviteter. Majoriteten av förskollärarna ser 
skapande i förskolan som en grundförutsättning för människans kommande skapande 
eftersom de anser att barn i förskoleåldern är mer receptiva till inlärning, samt att 
barnen i större omfattning är öppna för att prova på nya saker. Detta visar att 
praktiken överensstämmer med teorin då SOU (1999:63) även menar på att skapandet 
bör ses som en grundpelare i förskolan då detta frambringar grunden till barnens 
fantasi och kreativitet.  

Tillgång till material 
När vi jämför Lpfö98s mål: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
redskap” (Utbildningsdepartementet, 2011, s.11-12) med vad pedagogerna säger kan 
vi utläsa att teori och praktik inte går hand i hand. Pedagogerna ser att det inte finns 
tillgång till olika material för barnen att skapa med på förskolan. 
Vidare menade Katarina att de undviker att sy med barnen då de vill att barnen själva 
ska få skapa med sina egna händer utan att pedagogerna ska göra jobbet åt dem. Här 
kan det utrönas att barnen går miste om att lära sig nya tekniker.  Det framkom under 
intervjuerna att vissa redskap såsom hammare och spik inte har en plats i förskolan 
idag. Enbart en förskola kan erbjuda detta under sommartid, istället ser pedagogerna 
att limpistolen används för att foga samman material. 
 
De flesta av förskollärarna vi intervjuade fick ingen särskild kompetensutveckling 
kring barns skapandeaktiviteter, detta kopplar vi samman med läroplanens mål, vi 
menar att pedagogers bristande kompetensutveckling påverkar barnens möjligheter 
till att prova på nya metoder och verktyg. Granberg (2001)  menar de vuxna som finns 
i barnens närhet bör vara entusiastiska kring aktiviteterna och att det är upp till de 
vuxna att se till att det finns material att tillgå på förskolan. Vidare menar Klerfelt och 
Qvarsell (2012) att skapande bör ses som bland det mest givande en pedagog kan 
erbjuda till barnens utveckling. 
 
Materialutbudet på barnens höjd skiljer sig åt mellan de olika förskolorna vi samtalat 
med. Intervjusvaren visade att två avdelningar från olika förskolor inte har materialet 
tillgängligt för barnen vid deras spontana skapande, förutom när pedagoger har tid att 
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närvara. Materialet är någonting som barnen måste be pedagogerna plocka fram så att 
de kan skapa. Däremot kan vi utröna av svaren att de resterande fyra pedagogerna 
ansåg att verksamheten kunde ge barnen tillgång till materialet och endast farliga 
föremål samt stora kvantiteter befann sig utanför barnens räckhåll. Granberg (2001) 
anser att det är upp till pedagogerna på förskolan att ge barnen tillgång till olika 
material och att ge dem tillgång till att skapa. Men det är även den individuella 
pedagogens inställning till slöjden som kommer påverkar hur och när barnen ges 
tillfälle att skapa menar Granberg. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) menar att om 
pedagogen utmanar sig själv och barnen i det denne känner sig osäker kring så 
kommer det ske en förändring i verksamheten kring attityder rörande skapandet. 
Enligt Granberg (2001) kan barnet anamma pedagogens osäkra attityder, vilket vi 
tolkar kan förklara hur viktigt det är att pedagogen reflekterar över sitt egna 
förhållningssätt. Informanten Björn anser att barn vill efterlikna de vuxna som finns i 
deras omgivning och detta sätter vi i kontext med hur pedagogers inställning till 
slöjden påverkar barnen.    
 
Björn nämnde under intervjun att avdelningen tidigare haft en snickarbänk men att 
denna har avlägsnats där ifrån på grund av att barnen just då inte brukade den enligt 
pedagogerna. Däremot Beda som arbetar på samma förskola, men på en annan 
avdelning, uttrycker en saknad av att barnen ska få möjlighet att arbeta med de hårda 
materialen samt att spika och bygga. Pedagogerna på Ekorren har däremot 
snickarbänken kvar men denna utnyttjas enbart på somrarna då den är placerad 
utomhus.  

Förskollärares kompetensutveckling 
Vi kan utläsa genom intervjusvaren att kompetensutvecklingen skiljer sig kraftigt 
mellan förskolornas verksamheter. En förskola erbjuds en kontinuerlig 
kompetensutveckling med fokus på barns skapande. Förskollärarna vi intervjuade ser 
datorn och sina kollegor som ett verktyg för att samla på sig idéer och metoder för att 
arbeta med skapande i barns värld.   
 
Utifrån intervjusvaren ser vi att förskollärarna prioriterar barnens intressen och behov 
inför planeringar kring slöjdtillfällen. Vidare menar de att de ser över vilka barn och 
antalet som kan medverka vid det planerade tillfället, hur lång tid de har till sitt 
förfogande, men även vilket material de behöver. Lindström och Pennlert (2009) 
framhåller att barnens förkunskaper och behov är grunden till pedagogens planering 
då detta har inverkan på själva skapandetillfället.  
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Alla tillfrågade förskolor reflekterar kring skapandet i arbetslaget, men det sker på 
varierande sätt då en del har fasta reflektionstillfällen medan andra tar tillfällen då tid 
finns i verksamheten. Då förskollärarna reflekterar med barnen kan vi uppleva att det 
finns en känsla av osäkerhet hos några av dem medan andra har bildat sig en rutin 
kring reflektion med barnen. Osäkerheten ligger kring tillvägagångssätt, men även 
tidsaspekten tas upp som ett hinder för hur och när de ska reflektera med barnen.   
 
Arbetslaget bör tillsammans finna en balans mellan teori och praktik, detta för att 
erbjuda barnen en så god utveckling som möjligt, SOU (1999:4) och Aulin-Gråhamn 
och Thavenius (2003) menar att detta kan uppnås genom reflektion både i arbetslaget 
samt med barnen. Vidare menar läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2011) att det är pedagogernas uppgift att vägleda barnen i deras 
läroprocesser, pedagogerna bör finnas som stöd och assistans kring barnens 
skapandeaktiviteter. Detta leder till en kunskapsutveckling hos barnen. Vi tolkar 
läroplanen på så sätt att reflektionen som sker mellan pedagog och barn kan bidra till 
att synliggöra barnens egna läroprocesser. Informanten Elsa tar upp att arbetslaget i 
samtal med barnen reflekterar kring vad som hänt och utförts samt återkoppling. 
Klerfelt och Qvarsell (2012) menar att ett samtal som Elsa nämner är essentiellt för 
barnens skapandeprocess. Lenz Taguchi (2007) påpekar vikten av reflektera med 
barnen som en viktig del för att synliggöra barnens kunskapsprocess. Via reflektionen 
ges tillfällen för barnen att uttrycka sig på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt 
utan pedagogens hjälp. Två utav tre förskolor ansåg sig själva vara bristfälliga på att 
reflektera tillsammans med barnen vilket utifrån Lenz Taguchi kan ge negativa 
konsekvenser för barnens utveckling.  
 
Även dokumentationen av skapandetillfällena skiljer sig åt mellan verksamheterna, en 
av förskolorna använder sig enbart av en muntlig dokumentation och reflektion kring 
de barnen utfört under skapandetillfällena.  Det kan visa på bristfälliga kunskaper och 
metoder kring reflektion, detta är någonting Lindgren (2006) tar upp som ett vanligt 
problem inom estetiken i skolan. Pramling Samuelsson  m.fl. (2008) tar även upp att 
de ser den skapande verksamheten som given i förskolan men även att den har 
stagnerat i sin kunskapsutveckling beroende på att det inte reflekteras kring hur och 
varför frågorna. 

Slöjd och barnens utveckling 
Intervjusvaren visar på att pedagogerna anser att barnens självförtroende har stärkts 
genom slöjdandet. Genom att prova på olika skapandeaktiviteter föds förutsättningar 
för barnens egen kreativitet och även deras tilltro till den egna förmågan, på detta sätt 
får de ökat självförtroende. Björn menar att pedagoger ska ge alla barn möjligheten att 
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prova på och att ingenting är vare sig rätt eller fel i skapandeprocessen och det är upp 
till pedagogerna att visa detta. Pedagogerna får inte döma barnens resultat av 
processen för detta kan hämma barnens kreativitet och fantasi, detta kan vi tolka med 
att även barnens självförtroende kan hämmas. Även Paulsen (1996) har sett samband 
mellan skapande och ett ökat självförtroende, hon menar att grunden för människans 
skapande börjar i tidig barndom. Enligt Borg (1995) bör pedagogerna inte bortse från 
slöjdprocessen, för att den är vägen till kunskap.  
 
Pedagogerna har tagit upp att barnen ska få våga prova på slöjd detta kopplar vi till 
det SOU (1999:63) tar upp om att nyfikenhet leder till att barnet vill veta mer och 
detta ger en tillfälle att våga prova nya saker. Detta är sammanbundet med tillit till 
den egna förmågan. När det gäller fantasi tar Vygotskij (1998) upp att detta är 
grunden för kreativiteten, detta för att barnet ska kunna hantera upplevelser och även 
kunna hantera verkligheten. Detta är något pedagogerna tar upp som ett viktigt syfte 
med slöjden, att barnen kan via den utveckla sin fantasi och kreativitet. 
 
Ett lustfyllt lärande är något läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2011) trycker på, detta utvecklar fantasin hos barnen. Pedagogerna vi intervjuade 
uppfattade att barnen upplevde slöjden som rolig och detta kopplar vi till det 
läroplanen nämner. 
 
Enligt Björn leder slöjden till att barnen utvecklar ett samarbete mellan varandra. 
Vidare tar han upp att han upplever att barnen gärna vill hjälpa varandra vid 
slöjdaktiviteterna och även att de kommenterar på ett positivt sätt de andra barnens 
verk.  Imsen (2010), Borg och Lindström (2008) menar att ett socialt samspel främjar 
skapandet genom att barn, och människor överlag, lär av varandra.  SOU (1999:63) 
anser att skapande är en bidragande faktor för att utveckla den egna nyfikenheten 
vilket i sin tur skapar förutsättningarna för att förstå andras funderingar och frågor.  
Vid intervjuerna menade ett antal pedagoger att tålamodsträning är en positiv 
bidragande effekt som visat sig av slöjdandet hos barnen. Pedagogerna menar att 
barnen tränar på att sitta still samt sitt tålamod som krävs för att kunna samverka med 
andra barn under slöjdandet.  
 
Läroplanen för förskolan (2011) menar att skapande, genom exempelvis konstruktion, 
olika material och tekniker, främjar barns utveckling. I intervjuerna kom det upp att 
pedagogerna vill att barnen ska få möjlighet att känna på olika material, möta färg, 
form och mönster samt prova på olika tekniker. Katarina tog upp vikten av att barnen 
ska få möta olika material då hon tror att detta medför att barnen utvecklar ett bredare 
känselminne, vi tolkar att detta är någonting hon anser är viktigt för barnens 
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utveckling. Katarina tog även upp att det inte finns material i barnens höjd så att de 
själva kan ta fram när och om de vill slöjda. All kunskap barnen utvecklar gör de med 
hjälp av kroppens alla sinnen, det viktigaste för barnen är inte det verbala språket. Då 
barnet använder hela sin kropp för att förstå omvärlden kommer dessa kunskaper bli 
förkroppsligade, de är både affektiva och intellektuella (Skarre Aasebø & Melhuus, 
2007; Svensson, 2009; Pramling Samuelsson m.fl. 2008; Borg & Lindström, 2008; 
Granberg, 2001). Vi tolkar detta på så sätt att via görandet och utforskandet av sin 
närmiljö kommer barnen att utvecklas på alla kunskapsnivåer, både fysiskt och 
psykiskt.  
 
Alla av de intervjuade förskollärarna ansåg att ett av de viktigaste syftena med slöjd i 
förskolan kan vara att barnen utvecklar sin motorik på ett mer gynnsamt sätt än om 
barnen inte fick tillgång till slöjdaktiviteter. Förskollärarna tog upp grovmotorik, 
finmotorik samt öga-handkoordination som viktiga orsaker till varför barnen bör 
slöjda. Detta visar även Borg (1995) på då hon tar upp att den kunskap som utvecklas 
under slöjdprocessen kommer att sätta sig i kroppen och i barnets minnesbild.  Borg 
nämner även att slöjden är positiv för utvecklandet av barnens olika motoriska 
förmågor vilket stödjer de intervjuade förskollärarnas tes. Fritz m.fl. (1989) ställer 
kritiska till den sena starten av slöjdande för barnen då de anser att slöjden är givande 
för barnens utveckling på många nivåer, bland annat finmotoriken samt den 
perceptuella utvecklingen. Om motorikträningen inte stimuleras kommer det leda till 
svårigheter inom andra områden så som skrivning och det sociala samspelet. Fritz 
m.fl. trycker på att alla utvecklingsområden bör värderas lika högt, ”Fungerar ett 
område dåligt avspeglas detta på övriga” (Fritz m.fl. 1989, s. 6). Förskollärarna 
instämmer till kritiken som Fritz m.fl. tar upp då även de ser värdet i att slöjden får en 
rättmätig plats i förskolan.  

Slöjdens värde  

Förskollärarna vi intervjuade menade att ett syfte med slöjd i förskolan kan vara att nå 
de strävansmål som finns i läroplanen för förskolan. Enligt Bergström (1991) är det 
tydligt att de estetiska ämnena inte får ta sin rättmätiga plats i barnens värld och att 
detta leder till att barnen enbart kommer lära sig teoretisk fakta men inte bilda sig en 
egen praktisk erfarenhet. Slöjden, enligt förskollärarna vi intervjuade, kan alltså vara 
en väg till att uppnå de mål som finns om exempelvis svenska och matematik.  
Även Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) tar upp liknande argument och visar på 
att en mer kunskapsinriktad förskola finns mer idag än tidigare och att den skapande 
verksamheten börjar tappa sitt fotfäste även i förskolan. Detta tolkar vi på så vis att 
förskollärare samt Bergström, Aulin-Gråhamn och Thavenius vill sammanfoga teori 
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och praktik för barnen i förskolan. Men även det att förskolan bör vara en plats där 
ämnenas gräns är mer flytande än den är idag, och att förskollärare bör se det 
gynnsamma i att sammanfoga ämnen såsom slöjd och matematik/svenska tillsammans 
för att barnen ska utvecklas så mycket som möjligt.  
 
Fritz m.fl. (1989) belyser vikten av att låta intellekt och känsla samarbeta vid 
inlärning, resultatet blir att inlärningen blir djupare. Av detta skäl menar författarna 
att kunskapen enbart blir ren information och således inte lika djup som om intellektet 
och känslan samarbetade. Vidare menar de att inlärningen är mest effektiv när 
människan använder sig av skapande. Fritz m.fl. (1989), Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) och Bergström (1991) har likartade åsikter med varandra, att ämnen 
bör bilda en helhet. Ämnena bör vara överskridande och tyngdvikten bör ligga på att 
hjärnan och kroppen arbetar tillsammans för att uppnå komplett kunskapsutveckling 
för barnen.   
 
Enligt SOU (1999:63) sker genom slöjden en positiv progression av barnets alla icke 
verbala kommunikationer som till exempel slöjd och musik. Beda trycker på att 
slöjden bör få en plats tidigt i barnens värld för att hon tror att det framtida lärandet 
inom alla ämnen kommer ske smidigare i skolan genom det. Johnsson och Lindén 
(1986) delar åsikt med Beda, då de nämner att motoriskt arbete underlättar läs- och 
skrivinlärningen senare i livet. Vi kan tolka dessa resultat på så sätt att motoriken 
kommer gynnas av att slöjda, men slöjden kommer även gynna den fortsatta 
motoriska utvecklingen.  
 
Det primära värdet med slöjden är att barnen utvecklar sin fantasi, om slöjden inte får 
göra effekt i barnets värld kommer fantasin att stagnera vilket är till stor nackdel för 
barnets utveckling. Utifrån detta går det att tyda att slöjden är ett av de viktigaste 
ämnena i barns utveckling då det gynnar fantasin (Klerfelt & Qvarsell, 2012). Ekman 
(1996) anser att det finns en risk med att barnen inte får slöjda tidigt i livet, detta är att 
slöjden i barnets senare livsskede inte får någon plats. Klerfelt och Qvarsell samt 
Ekman har alla starka argument för slöjdens existens i individens liv. Vi kan tolka 
utifrån detta att får inte slöjden utrymme i förskolan kommer detta att påverka barnens 
kreativitet negativt på längre sikt. 

Förskollärarnas visioner om slöjdverksamhetens förutsättningar 
Vi kunde utröna en frustration hos informanterna kring den ekonomiska sitsen 
verksamheterna befinner sig i. Det handlade främst om inköp av material och 
barngruppernas storlek och personaltäthet. Johanssons (2005) forskning ger belägg 
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för förskollärarnas frustration och de negativa förändringar som förskollärarna tar upp 
så som tidsbrist med de individuella barnen samt den försämrade ekonomin.  
 
De flesta pedagogerna hade en önskan om lokaler med mycket och lättillgängligt 
material för barnen som skulle väcka inspiration. De hade även visioner om lokaler 
som inte kräver att personalen samt barnen var tvungna att plocka undan efter varje 
skapande tillfälle för att göra någonting annat. Sandberg (2008) nämner en liknande 
lokal som kan vara inspirerande och betydelsefull för barnen, hon tar även upp 
städmomentet som störande för barnens skapandeprocess. 
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Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring intervjuresultaten med utgångspunkt i 
den litteratur som vi inledningsvis presenterade. Vi kommer även diskutera fördelar 
och nackdelar med de tillvägagångssätt som använts i studien. 
Arbetets syfte var att belysa hur slöjd kan se ut inom förskolan och skapa en ökad 
förståelse för hur slöjdpedagogik kan se ut. Om större slutsatser ska dras än de vi 
avgränsat i syftet anser vi att studien måste kompletteras med ytterligare forskning. 
Detta är någonting vi återkommer till senare i kapitlet.  

Vad är slöjd i förskolan?  
 

Begreppet slöjd  
Undersökningen visar att slöjden handlar om att skapa med händerna och ibland med 
verktyg, men även att ta hjälp av alla sina sinnen i samverkan med intellektet samt 
motoriken. 
 
Slöjden har under några informanters verksamma arbetsliv i förskolan utvecklats och 
ses som friare och utifrån ett vidare begrepp idag. Dock menar Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) samt Bergström (1991)  att slöjdens plats i förskolan har försvagats. 
Vi ser att skillnaden kan bero på att de förskollärare vi intervjuat har en positiv attityd 
till slöjden och att denna syn genomsyrar hela institutionen förskolans 
skapandeverksamhet. Aulin-Gråhamn och Thavenius kritik kan grunda sig i att i det 
stora hela har slöjdens värde minskat genom åren på grund av generationsbyte, tiden 
och en samhällsförändring. Vi kan dra paralleller till vad Askland och Sataøen (2009) 
tar upp om människans skapande genom tiderna, att tidigare skapade människan för 
att överleva medan idag finns ett konsumtionssamhälle där allt finns att köpa. 
Konsumtionssamhället, tror vi, stryper den kreativa ådran som finns i människor då 
behov inte längre finns att skapa för sin överlevnad. Vi tror att barnen tar 
produkternas existens för givet och genom att utmana deras tankar kring dessas 
uppkomst kommer det leda till en ökad förståelse och förhoppningsvis en ökad chans 
till kreativt skapande i barnens värld.  
 
Britta uttalar i intervjun en önskan om att arbeta tematiskt med barnen i förskolan 
kring uppkomsten av material så som tråd och garn. Detta kan vi tyda på så sätt att det 
är viktigare än någonsin för barnen idag att veta materialens ursprung och vilken 
process som krävs från materialuppkomst till färdig produkt då denna process aldrig 
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annars skulle belysas i förskolan enligt våra personliga erfarenheter av förskolans 
värld. 
 
Naturmaterial är någonting vi uppmärksammade användes i slöjdandet på en del av 
förskolorna. Vi drar paralleller med att använda naturmaterial och ämnet 
naturvetenskap, på så sätt till att dessa två går att kombinera för att bedriva en 
ämnesöverskridande praktik i förskolan. Beda tog upp att hon anser att slöjden går att 
använda för att nå upp till läroplanens olika strävandemål. Aulin-Gråhamn och 
Thavenius (2003) nämner att slöjdämnet inte anses vara lärorikt och att det inte korsas 
med andra ämnen. Vi menar att slöjden kan användas som metod kring andra ämnen, 
exempel på detta kan vara: 

• Väva i en grenklyka som innefattar naturmaterial som garn och trä, detta 
kopplas till ämnet naturvetenskap.  

• Brodera ett mönster vilket kräver att barnet räknar stygnen vilket är 
matematik. 

• Vika papper till geometriska former vilket är matematik.  
 

Vi anser att det är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, att barnen skapar sig en insikt 
om att det finns ett värde att ta tillvara på de material naturen har att erbjuda samt 
skapa material själva så som eget papper av pappersmassa. Det är även av stor vikt att 
återanvända material som kan ses som skräp, exempelvis gamla tidningar (som kan 
användas till pappersmassa och urklipp), garnstumpar och sågspån (hår till dockor), 
kapsyler (till fantasivarelser). 
 

Slöjd i förskolan 
Lindgren (2006) ser begreppet slöjd, i hennes studie, som ett oreflekterat begrepp utan 
samsyn och utan metaspråk. Informanterna i våra intervjuer använde begreppet slöjd 
relativt likvärdigt, men det fanns skillnader. Ett exempel på detta var Elsa som såg 
begreppet slöjd som något gammalt men ersatte det med skapande, hon gjorde en 
skillnad på begreppen. Elsa ansåg inte att slöjd fanns i förskolan då det är ett föråldrat 
uttryck som hör till hemslöjdstraditionen. De skillnader som vi såg bland 
informanterna stöder Lindgrens (2006) påstående om att det inte finns en samsyn om 
slöjden. De konsekvenser vi kan uppfatta är att med en icke existerande samsyn och 
metaspråk har och kommer slöjdens värde att minska. Sker det inte en förändring 
inom dessa områden kommer slöjden, som vi ser den idag, att tappa sitt fotfäste i 
förskolan. Detta kan leda till ytterligare konsekvenser som är negativa för barns 
utveckling på längre sikt, om man utgår ifrån slöjdens positiva inverkan på motorik, 
koncentrationsförmåga och kreativitet. 
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Klerfelt och Qvarsell (2012) tar upp den stora betydelse som olika skapande uttryck 
har för människan. Enligt läroplanen bör alla pedagoger ge barnen möjligheter till 
skapande på olika sätt, men vi har upptäckt att barnen på de olika förskolorna vi 
undersökte inte får sina behov av skapande tillgodosedda på det sätt läroplanen för 
förskolan beskriver. Både material och tekniker saknas i de olika verksamheterna när 
det gäller att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer. SOU 
(1999:63) samt majoriteten av förskollärarna tog samtidigt upp att skapande i 
förskolan är en grundpelare för barnens framtida kreativitet.  
 
Bergström (1991) anser att det är en allt för faktainriktad förskola idag och att den 
estetiska verksamheten inte får det utrymme den förtjänar. Beda menar i likhet med 
Jonsson och Lindén (1986) att slöjd bör införas tidigt då detta är konstruktivt för 
barnens motoriska färdigheter. Risken med att inte införa slöjd i förskolan kan enligt 
Klerfelt och Qvarsell (2012) vara att fantasin inte utvecklas på det mest fördelaktiga 
sättet. Vi kan inte göra annat än att hålla med ovanstående författares åsikter kring 
slöjdens värde. Vi ställer oss kritiska till slöjdens sena upptakt, barnen börjar med 
ämnet slöjd först i grundskolan. Vidare anser vi att slöjden bör starta så tidigt som 
möjligt för att främja barns utveckling på olika sätt samt andra ämnen som tar fördelar 
av skapandeprocessen positiva egenskaper som till exempel skrivning och 
naturvetenskap.  
 
Bergström (1991) samt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) 
anser att det viktigt att överföra den kultur vi har i samhället till barnen för att de ska 
få ta del av kulturarvet. Detta kulturarv innefattar värden så som estetik, historia samt 
traditioner. Med hjälp av slöjden kan barnen ta del av, samt föra vidare, den långa 
traditionen som slöjdkulturen består av. Ett exempel kan vara att använda sig av 
vävramar på förskolan. Vi anser att detta är en lång tradition då det används i nutid 
samt när vi var små, men även när våra mor- och farföräldrar växte upp. Om 
kulturarven inte tas i beaktande menar vi att människan kommer förlora flera 
betydelsefulla historiska värden och det faktiska hantverket.  
 

Material  
I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2011) kan vi läsa att förskollärare ska erbjuda 
barnen olika tekniker, material och redskap. Katarina tog upp att barnen på förskolan 
Kaninen inte har tillgång till att sy för hand eftersom pedagogerna anser att de är för 
små. Genom att utesluta tekniker följs inte de strävandemål som finns i läroplanen, 
dessa mål finns av en anledning vilket i det här fallet är att träna upp de motoriska 
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färdigheterna. Vi kan se en användbar metod genom att exempelvis använda 
vävramar med stora tränålar som barnen själva kan hålla i och själva väva med vilket 
ger samma grundteknik som att sy. Vi tror att det är av stor vikt att barnen får lära sig 
själva rörelsen och att öva sin öga-handkoordination. Vidare tog ett antal av 
förskollärarna upp att de saknar de hårda materialen samt de redskap som används i 
träslöjden. Förskollärarna har bytt ut hammare och spik mot limpistolen och detta ser 
vi som en ersättande arbetsmetod, dock kommer barnen förlora de motoriska 
momenten som kommer utav att hantera hammaren och träffa spiken. Limpistolen bör 
inte ersätta hammare och spik utan vi anser att den ska finnas som ett komplement. 
Pedagogerna samt barnen bör variera tekniker och metoder beroende på vad som 
krävs för det specifika skapandetillfället.  
 
Materialtillgängligheten såg olika ut i de verksamheter vi besökte, på de flesta ställena 
var nästan allt material lättillgängligt för barnen. På två avdelningar var det mesta 
materialet undanstoppat i till exempel garderober och barnen fick be pedagogerna om 
de material de önskade skapa med.  Detta ser vi som ett hinder för barnens fantasi och 
kreativitet då barnen inte ser vilket material som finns och det blir svårare för dem att 
föreställa sig vad de kan skapa med de olika materialen. Barn som inte har den 
verbala förmågan, hur ska de förklara vilket material de vill att pedagogen ska plocka 
fram? 
 
Förskolan Kaninen har åldershomogena avdelningar och Katarina arbetar på en så 
kallad småbarnsavdelning och hon tog upp problematiken med att alla barnen inte har 
den verbala förmågan. Vi ställer oss kritiska till det dolda materialet samt till 
pedagogernas förhållningssätt gentemot det fria skapandet. Detta ser vi som ett hinder 
för barnens skapande progression. Enligt Granberg (2001) är det pedagogens ansvar 
att förse barnen med möjligheter till skapandeaktiviteter samt de material de då 
behöver.  

Hur arbetar förskollärare med slöjd? 
Borg (1995) tar upp att förskollärares förkunskaper och intressen kommer påverka de 
val denne gör kring barnens möjlighet till skapandeaktiviteter. Om förskolläraren 
själv har ett intresse kommer detta synas i de aktiviteter som sker i den pedagogiska 
verksamheten. Vi tänker att en pedagogs olust till skapande kommer påverka barnens 
motivation kring ämnet, det är viktigt att pedagoger reflekterar och  ser över sitt 
förhållningssätt till slöjden. Om inte kommer det leda till att barnen imiterar dennes 
omotiverade sitt sätt att förhålla sig gentemot slöjden. Björn tog upp hur barnen 
påverkas av förskolans personal på det sätt att de vill efterlikna de vuxna som finns i 
deras närhet. Vidare har det under arbetets gång framkommit att det sociala samspelet 
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och den proximala utvecklingszonen gynnas av slöjden, både i litteraturgenomgången 
och av informanterna (Aulin-Gråhamn & Thavenius, 2003; Björn på förskolan 
Björnen; Borg & Lindström 2008; Imsen, 2006). Förskollärare bör se nyttoaspekten 
av att barn kan lära av och hjälpa varandra i slöjdprocessen.  
Borg (1995) menar att den kunskap som barn utvecklar i skapandet är abstrakt och 
inte direkt synlig. Borg och Lindström (2008) diskuterar slöjdprocessens tydlighet och 
konkreta innehåll. Vi kan utläsa en skillnad mellan Borg och Borg och Lindströms 
åsikter och finner detta oerhört intressant. Vi menar att denna kunskap inte går att 
handgripligen att ta på men det är en kunskap som kan utläsas via arbetets progression 
och färdiga resultat. Således är inte slöjdprocessen helt abstrakt i sin kunskapsform 
för vare sig pedagogen eller barnet.  
 

Kompetens  
Förskollärarna hade en varierande kompetensutveckling, vi ser att förskollärarnas 
kompetens kommer att påverka barnens skapande. Det är upp till förskolechefen att 
erbjuda förskollärarna relevant fortbildning (Utbildningsdepartementet, 2011). 
Fortbildning är ofta kostsamt för förskolan och prioriteras vad vi uppfattar allt för 
sällan kring de estetiska ämnesområdena. Kompetensutveckling blir på så sätt 
ekonomiska ramfaktorer som förskollärarna har svårt att påverka. För att förskollärare 
ska kunna erhålla en jämlik kompetensnivå anser vi att arbetslagen måste stå upp för 
sin rätt, gemensamt, till den fortbildning de behöver för att utveckla den pedagogiska 
verksamheten. Ett gemensamt arbetssätt på förskolan leder till en gynnsam miljö för 
barns lärande menar (SOU 1990:4). Förskollärarna nämnde att de får sin 
kompetensutveckling genom varandras kunskapsryggsäckar samt via internet. Vi ser 
en risk med detta, att enbart fortbilda sig genom sin kollega betyder att kunskaperna 
grundar sig på den enes personliga intressen och kanske inte en pedagogisk kunskap. 
Vi ser att det är viktigt att hjälpa varandra i arbetslaget men det får inte vara den enda 
kompetensutvecklingen som sker inom förskolan.  
 
Pedagogerna bör utmana sig själva om de känner sig osäkra kring skapandet på 
förskolan menar Pramling Samuelsson m.fl. (2008). Granberg (2001) är inne på 
samma spår som Pramling Samuelsson m.fl. men menar även att barnen härmar de 
vuxnas förhållningssätt, även Björn nämner denna imitationsprocess under 
intervjutillfället. Vi anser att alla vuxna som finns på förskolan bör medvetandegöra 
och reflektera över sitt förhållningsätt gentemot skapandeaktiveter, för att inte 
påverka barnen på ett negativt sätt.  
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Den planering som genomförs på förskolorna grundar sig på barnens intressen och 
behov, detta anser vi är ett av de viktigaste kriterierna vid planering. Enligt Lindström 
och Pennlert (2009) är just dessa två kriterier väsentliga då detta kommer att påverka 
barnens skapande. Alla intervjuade använde sig av reflektion i arbetslaget och med 
barnen men på varierande tillvägagångssätt. Vi uppmärksammade en osäkerhet kring 
tillvägagångssätt och tid till reflektion men även kring dokumentation hos flertalet 
pedagoger och vi ställer oss genast frågan, varför?  
Vi tänker oss att det kan bero på exempelvis otillräcklig kunskap hos pedagogerna 
kring reflektion, dokumentation och dess metoder. Ramfaktorer såsom arbetstid, 
barngruppens storlek och personaltäthet är även dessa bidragande faktorer. Vi kan se 
en lösning i att pedagogerna samtalar med förskolechefen om dessa begränsningar 
eftersom att kunskap om reflektion och dokumentation är viktigt för att underlätta och 
synliggöra skapandeprocessen för barnen samt pedagogerna. Läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2011) anser att det är pedagogers uppgift att vägleda 
barnen och utan detta kommer barnens lärandeprocess att stagnera. Om vi tar frågan 
till sin spets är då skulden som läggs på tidsbrist sanningsenlig eller är det en 
bortförklaring som egentligen bottnar i okunskap. Detta är något som är värt att tänka 
över och den dagen vi själva befinner oss i ett arbetslag måste vi reflektera kring var 
problemet egentligen finns i verksamheten. Katarina nämnde att hennes arbetslag 
enbart reflekterade muntligt, utan att göra dokumentationer med hjälp av exempelvis 
anteckningar, fotografier och filminspelning. Detta kan vi se som ett problem då en 
muntlig reflektion, utan underlag, kan utmynna i personliga tolkningar utifrån det 
pedagogen själv vill se. Samt att det är lätt hänt, anser vi, att missa viktiga situationer 
under arbetets gång. Det är viktigt att föra någon slags dokumentation för att inom 
arbetslaget gemensamt kunna tolka och göra en opartisk bedömning av det som ligger 
till grund för reflektion. 
 
En orsak till att kunskapsprogressionen kring skapande har bromsats upp är på grund 
av ett oreflekterat förhållningssätt hos pedagogerna. Det är av stor vikt att 
pedagogerna tillsammans i arbetslaget diskuterar kring frågor som ”hur slöjdar vi med 
barnen på förskolan” och ”varför väljer vi att arbeta på det sätt vi gör”, detta för att 
driva verksamhetens slöjdarbete vidare för både pedagoger och barn (Pramling 
Samuelsson m.fl. 2008; Aulin-Gråhamn & Thavenius 2003; SOU 1990:4). Resultatet 
visar att verksamheternas reflektioner sker på varierande sätt, vissa har planerat in 
reflektionstider i verksamheten medan andra reflekterade vid varierande tillfällen när 
de befann sig i barngruppen. Vi anser att reflektionen bör ske vid planerade tillfällen 
för att undvika störningsmoment samt att du som pedagog bör kunna förbereda dig, 
med vad och hur frågor, inför ett reflektionstillfälle för att det ska vara så givande 
som möjligt. Pedagogerna som reflekterar i barngruppen riskerar att inte samtala 
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kring allt det viktiga, då både barngruppen samt föräldrar kan få kännedom om 
känsligt material som rör enskilda barn. Dessutom anser vi att det är svårt att fokusera 
på det viktiga reflektionssamtalet då annat kan behöva pedagogernas uppmärksamhet, 
exempelvis ett ledset barn.  

På vilka sätt kan förskollärare använda slöjd som gynnar barnens 
utveckling? 
Vi vill erbjuda barnen tillgång till olika tekniker, material och redskap som läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2011) tar upp som viktiga. Däremot har det kommit fram 
under intervjuerna att utbudet av redskap, som exempelvis snickarbänken, skiljer sig 
kraftigt åt mellan avdelningarna och förskolorna. På en och samma förskola fanns det 
två avdelningar med skilda åsikter kring snickarbänken och det hårda materialet. 
Björns avdelning har med tiden plockat bort snickarbänken då pedagoger ansåg att 
den inte användes i den utsträckning de ville av barnen. På avdelningen där Beda 
arbetar saknar pedagogerna arbetet med det hårda materialet samt snickarbänken och 
tillhörande redskap och de vill ge barnen tillfällen för detta.  
 
Vi tycker att det är egendomligt, att på samma förskola finns två skilda synpunkter 
kring denna snickarbänk som avlägsnats. Varför kunde inte Bedas avdelning, som så 
gärna vill arbeta med dessa material och redskap, överta snickarbänken som i alla fall 
skulle plockas undan från Björns avdelning? Vi tänker att det hade varit en smart och 
praktiskt lösning att flytta snickarbänken från en avdelning till en annan. När det 
gäller beslutet att avlägsna snickarbänken funderar vi kring hur beslutet togs och vad 
det grundar sig på, var det pedagogernas beslut eller pedagogerna och barnen i 
samråd?  
Vi anser att barnen bör ges möjlighet till en demokratisk förskola där deras åsikter 
skall bli hörda av de vuxna i största möjliga mån. Enligt vår tolkning av Björns svar 
var det enbart pedagogernas beslut. Det är pedagogernas uppgift att, på ett kreativt 
sätt väcka barnens intresse och arbetslust kring snickarbänken om de märker att den 
inte används av barnen. Det är viktigt att se möjligheterna kring en problematik, inte 
enbart de hinder som framträder anser vi. En av förskolorna har tillgång till olika 
sorters verkstäder, medan de andra har ett fåtal eller inte någon verkstad alls enligt vår 
uppfattning. Ekorren är en Reggio Emiliainspirerad förskola som bygger sin 
verksamhet på skapande, detta påverkar det rutinmässiga arbetssättet som finns där 
idag. Dock menar vi att alla borde sträva efter att finna  rutiner i verksamheten som 
underlättar skapandet för barnen i vardagen, exempelvis genom att låta det mesta 
materialet vara tillgängligt för barnen.  
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Kreativitet samt fantasi är begrepp som vid ett flertal tillfällen kommit upp under 
arbetets gång. Vygotskij (1998) menar att fantasin är grundläggande för människans 
kreativitet och fantasin väcks tidigt i livet. Med stöd av detta anser vi att det lilla 
barnet bör ges alla möjligheter i tidig ålder för att utveckla sin fantasi och kreativitet 
till fullo då dessa två begrepp är början till allt övrigt lärande. 
Vi har inte funnit någon kritik mot det vi genom studien funnit som slöjdens positiva 
egenskaper för barnens motoriska utveckling. Det som förvånar oss är att slöjden 
överlag ses som värdefull för barnens utveckling men har en låg ställning i allmänhet 
i både förskola och skola. Paulsen (1996) tar upp denna problematik kring vad hon ser 
som en rangordning där det naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga står högre i 
rang än estetiken. Lindgren (2006) menar att slöjden inte ses som ett ämne utan enbart 
som terapi och uttrycksform medan övriga ämnen som exempelvis matematik har en 
status som kunskapsbringande ämne.  Vi kan ställa oss frågan: varför har estetiken en 
sådan låg rang jämfört med andra ämnen?  
 
I denna studie har vi kommit fram till att slöjdens bidrag till barns utveckling är: 

Ökad identitet/jag-känsla 
• ökning av barnets självförtroende 
• tilltro till den egna förmågan 

Fysisk förmåga 
• motorisk utveckling, både fin- och grovmotorik gynnas 
• öga-handkoordinationen gynnas 
• positivt för kroppens sinnesupplevelser 

Lärande/utveckling 
• lustfyllt lärande 
• det är utvecklande för fantasi och kreativiteten 
• positivt för det sociala samarbetet och samspelet med andra 
• positivt för tålamodet 
• förberedande för fortsatt skolgång, exempelvis skrivning 
• människan utnyttjar hela kroppens resurser 
• utvecklande för barnens känselminne då de får möta olika material 

 
Avslutningsvis vill vi än en gång påpeka slöjdens viktiga roll för barnen. Slöjd är 
positivt för barns utveckling. Vår förhoppning är att slöjd bör införas tidigt i barnens 
liv. Vårt resultat styrker vår tes vilket är: Slöjd är viktigt redan i förskolan för både 
kropp, själ och intellekt.  
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Metoddiskussion 
Vi upptäckte under litteraturstudiens gång att det inte finns mycket litteratur kring 
slöjd i förskolan. En konsekvens av detta var att litteraturstudierna tog längre tid än vi 
räknat med.  
 
Vi känner oss nöjda med de frågor vi ställt till informanterna, men anser i efterhand 
att vi borde ha ställt mer följdfrågor än vi gjorde. Vi skulle inte ha varit så låsta vid 
våra intervjufrågor, en flexibilitet med relevanta följdfrågor menar Johansson och 
Svedner (1998) är av stor vikt för att intervjun ska ge så uttömmande svar som 
möjligt. Om eller när vi nästa gång ska intervjua någon tror vi att följdfrågor är mer 
givande för resultatet. När vi diskuterade sinsemellan under arbetet med resultatet 
stannade vi upp ett antal gånger och frågade oss själva ”varför frågade vi inte det”. 
Resultatet, tror vi, hade varit djupare kring slöjdens värde om vi hade ställt följdfrågor 
av relevans. Detta är en stor lärdom vi gått igenom under arbetets gång.  
 
Reliabiliteten kring arbetet menar vi är hög då alla intervjuer utgick från samma 
frågeställningar. Begreppsvaliditeten anser vi är tydlig i arbetet eftersom de 
återkommande begreppen, till exempel slöjd, har vi försökt att definiera på ett sätt 
som kan förstås lika av alla som läser detta examensarbete. Resultaten i arbetet 
överensstämmer överlag med hur det kan se ut på förskolor runt om i landet. Utifrån 
den litteratur på området som vi läst vilket ger trovärdighet åt våra resultat kring slöjd 
i förskolan.  

Fortsatt forskning  

Ekman (1996) och Granberg (2001) tar upp vikten av en positiv förebild med en 
attityd som gynnar slöjdens roll i förskolan. Detta är avgörande för slöjdens existens i 
förskolan. Det vi uppfattade som intressant är att se hur positiva och engagerade 
pedagoger ute i förskolorna egentligen är i dagens Sverige, samt hur detta påverkar 
barnens syn på slöjd. Vi ser detta som en intressant och stor forskningsfråga. Är det 
ett fåtal engagerade pedagoger som styr upp estetiken ute i de pedagogiska 
verksamheterna, och som gör slöjdens existens möjlig eller är det flera pedagoger per 
verksamhet som har liknande positiva attityder gentemot slöjd som driver skapandet 
framåt tillsammans? Vilken attityd finns egentligen om slöjd i förskolorna? 
 
Slöjdprocessen är ytterligare ett intressant område att belysa, hur ser pedagoger på 
slöjdprocessen och vilken del av den synliggörs för barnen samt vilka konsekvenser 
kan finnas kring detta för den pedagogiska verksamheten? Detta är någonting som vi 
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anser är ett intressant ämne att forska om då det har en stor relevans för 
förskolläraryrket. 
 
I inledningen tar vi kortfattat upp Borg och Lindströms (2008) tes angående vad barns 
slöjdkunskaper grundar sig på och var de kommer ifrån. De menar att de flesta barn 
inte möter slöjden innan de börjar grundskolan. En intressant fråga att forska om är, 
var skaffar sig barnen färdigheterna som krävs för att slöjda om de exempelvis aldrig 
använt de redskap som erfordras och om barnen inte träffat på slöjden innan 
grundskolans start? 

Vad vi lärt oss om att arbeta vetenskapligt 
När vi analyserat resultatet upptäckte vi att många informanter upplevde många 
hinder kring skapande och reflektion i förskolan. Vi menar att det är av stor vikt att 
det sker en attitydförändring bland pedagogerna och att den handlar om att se 
lösningar istället för att fastna i den problematiken rörande reflektion och skapande de 
befinner sig i. Vi kommer i vår framtida yrkesroll att försöka se möjligheter istället 
för hinder och se problemen utifrån olika synvinklar för att kunna lösa de. En lösning 
kan vara att besöka andra förskolor, detta för att inspireras och ändra tankebanor och 
på så sätt komma vidare med de olika problemen som kan finnas på förskolan och 
kanske bilda sig en uppfattning om hur andra löser liknande problem. Ett exempel på 
detta kan vara om verksamheten har svårigheter med att finna tid och metoder för 
reflektioner.  
 
Det är av stor vikt att alla i arbetslaget är samspelta kring skapandet på förskolan, men 
även kring viktiga beslut som kommer att påverka barnens värld, med detta menar vi 
exempelvis den kontinuerliga fortbildningen som vi anser pedagoger har rätt till. 
Arbetslaget måste gå samman för att visa värdet dessa fortbildningar faktiskt har för 
verksamheten, både inför förskolechefen och vårdnadshavare.  
 
I studien har vi kopplat slöjd till ett tredimensionellt skapande. Det framkom under 
intervjuerna, då vi visade Trageton och Gullbergs modell, att Beda inte enbart såg 
slöjd som det tredimensionella materialen modellen visar på utan hon nämnde även 
att slöjd kan vara tvådimensionellt, då syslöjd är platt. Detta är någonting som vi 
håller med om då även vi ser textil- och syslöjd som självklara. Vi kan 
sammanfattningsvis se att slöjden innefattar varierande material för olika individer. 
Själva begreppet slöjd kan kännas förlegat och gammeldags, de flesta vi har intervjuat 
har bytt ut begreppet till skapande och då ser vi att fler material går att räkna in där. 
Skapande kan alltså innefatta både två- och tredimensionella material. Vi anser att 
huvudsaken är att man slöjdar eller skapar i förskolan för att barnen ska utvecklas så 
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gott som möjligt oavsett om det sker två- eller tredimensionellt. Detta är någonting 
som vi bör komma ihåg som förskollärare, det viktigaste är att erbjuda barnen 
möjligheter till skapande, hur litet/stort eller enkelt/svårt det än må vara är det just 
skapandeprocessen som är viktig oavsett slutresultatet. 
 
Avslutningsvis anser vi att den rangordning som sker både i skolan och i förskolan  
av pedagoger kring ämnen idag är till stor skada för till exempel slöjdämnets 
rättmätiga värde. Genom att rangordna hamnar alltid något ämne i toppen av 
ordningen och ett annat i botten alltså värderas ämnena olika. Med detta 
sagt menar vi att alla ämnen är lika värda och av lika vikt samt att ingen 
rangordning bör förekomma. Inget ämne är bättre eller sämre utan alla ämnen 
krävs för att barnen ska utvecklas till sitt bästa jag. ”Fungerar ett område dåligt 
avspeglas detta på övriga” (Fritz m.fl. 1989, s. 6). Detta citat illustrerar vikten av 
att låta barnen ta del av alla ämnen som finns tillgängliga i förskolans verksamhet.  
Det vi tar med oss ut i yrkeslivet kring favorisering av ämnen är att vi kommer 
erbjuda barnen alla ämnen jämlikt i verksamheten, beroende på vad barngruppen 
behöver, då vi anser att inget ämne får favoriseras. 
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Övriga källor 
Bild  

1. Trageton, Arne & Gullberg Vivian H. (1986) Barns skapande leik 2-7 år. Oslo: 
HS-trykk a/s 



 

Bilagor 

Bilaga 1, intervjufrågor 
• Vad är slöjd för dig? 
• Vad anser du begreppet slöjd innefattar för material? 
• Vår definition av slöjdmaterial utgår från Trageton & Gullbergs (se bild 1.) indelning 

av det tredimensionella skapandet: Lera, sand, byggklossar, träbitar, plastlådor, 
stenar, kottar, papp, tyg, garn, ståltråd, piprensare, folie, papper med mera. Vad 
anser du om denna definition? 

• Har förskolan enligt dig någon slöjdverksamhet i så fall vilken? 
• Har ni tillgång till olika verktyg för slöjdaktiviteter på förskolan, i så fall vilka? (Till 

exempel metodböcker om slöjd) 
• Hur tror du barnen upplever slöjdaktiviteter? 
• Finns materialet lättillgängligt för barnen? 
• I vilken utsträckning får barnen själva bestämma hur och när de ska slöjda? 
• Hur arbetar ni för att utveckla slöjdarbetet i förskolan? 
• Vad är det viktigaste syftet med slöjd i förskolan enligt dig? 
• Vad tror du slöjd kan bidra med till barns utveckling fysiskt och psykiskt? 
• Följdfråga, om jag vill ha ut mer, vilket sätt är slöjd viktigt i förskolan? 
• Hur planerar ni inför ett slöjdtillfälle med barnen? 
• Vilka reflektionsmetoder har ni, pedagoger i arbetslaget, kring skapandetillfällen på 

förskolan? 
• Reflekterar ni även med barnen, i så fall på vilket sätt? 
• På vilket sätt har slöjdämnet förändrats i förskolan under dina år som lärare? 
• Hur skulle du vilja arbeta med slöjd i förskolan, utan restriktioner såsom ramfaktorer? 
• Hur har ämnet förändrats enligt pedagogerna? Diskutera för- och nackdelar om detta.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2, informationsbrev 
 
Hej! 
  
Vi heter Kristina Nyström och Helena Blomhage, läser till förskollärare på Umeå 
Universitet och håller för närvarande på med examensarbetet. 
 
Syftet med studien är att belysa vad slöjd i förskolan är. Arbetet ska leda till en ökad 
förståelse för hur slöjdpedagogik kan se ut i förskolan. 

 
Frågeställningar  

• Hur arbetar förskollärare med slöjd i några utvalda förskolor? 
• På vilka sätt kan förskollärare använda slöjd som gynnar barnens utveckling, 

både fysiskt och psykiskt? 
  
Vi skulle uppskatta om cirka fyra förskollärare kunde ställa upp på en intervju 
(uppskattningsvis 45 minuter/intervjutillfälle). 
Frågorna handlar om till exempel begreppet slöjd, förskolans slöjdverksamhet, 
slöjdens roll för barnen och er reflektion av skapandetillfällena på förskolan. 
  
Informanterna och förskolan kommer vara helt anonyma. 
Ljudinspelning kommer ske, för vår skull, men kommer raderas efter transkribering. 
Ni har alltid möjligheten att avbryta er medverkan när som helst under arbetet. 
  
Vi kommer anpassa intervjutillfällena efter verksamheten, så meddela oss vilka som 
kan ställa upp och vilken tidpunkt gärna så fort som möjligt då vi har en rätt stram 
tidsram att hålla oss till. 
  
  
Tack på förhand 
Kristina Nyström                                          Helena Blomhage 
070-xxxxxxx                                              076-xxxxxxx  
xxxx@student.umu.se    xxxx@student.umu.se 
 


