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Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att undersöka lärares förhållningssätt till 

maskinanvändning i trä- och metallslöjdsundervisningen. Maskiner har blivit ett 

självklart hjälpmedel och en del av läromiljön i trä- och metallslöjdsalen. Utrustningen i 

trä- och metallslöjdsalen är en av grundbultarna som undervisningen vilar på och avgör 

vilken sorts slöjduppgifter och vilka metoder som används. Det betyder att verktyg och 

maskiner får en viktig roll för undervisningen.  

 

I studien har fyra halvstrukturerade intervjuer genomförts med trä- och 

metallslöjdslärare från olika delar av landet. För att få en referensram till lärarnas 

förhållningssätt har jag fördjupat mig i gällande styrdokument, kursplanen för slöjd i 

Lgr11 samt kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd. Relevant forskning kring 

ämnet har granskats och allmändidaktisk teori har använts.  

Resultatet visar att förhållningssättet varierar. Till övervägande del anser informanterna 

att maskinerna är ett nödvändigt hjälpmedel i trä- och metallslöjd, framför allt för 

lärarna själva. Ur undervisningssynpunkt ansågs maskinerna stärka självkänsla och 

medvetenhet kring säkerhet hos eleverna. Dock fördes motsatta resonemang kring 

vikten av att lära sig grunderna i slöjd innan maskiner används i undervisningen. En av 

informanterna lyfte de pedagogiska fördelarna med att eleverna lär sig behärska ett 

mindre antal verktyg och lär sig se möjligheten att slöjda utan att ha en fullt utrustad 

verkstad.  
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1 Inledning  

Jag vill söka kunskaper om slöjdämnet med inriktning mot trä- och metallslöjd, och få 

lärares perspektiv och deras pedagogiska intentioner i ämnet. Vad vill de förmedla, vad 

tycker de är viktigt och hur använder de redskapen för att förmedla det? 

”De ska känna till hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt” 

(2011a:280) uppges i Skolverkets kursplan för slöjd, angående hur elever i åk 4-6 ska 

lära sig hantera handverktyg, redskap och maskiner. Några andra anvisningar om hur 

maskiner och redskap ska användas i slöjden finns inte i kursplanen. Om man vill ha en 

djupare beskrivning får man vända sig till kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd.  

Trä- och metallslöjden har sedan mitten av 1900-talet haft en stark tradition av 

maskinanvändning i slöjdundervisningen. Arvidsson och Johansson (2002) menar att 

det har saknats tydliga anvisningar i kursplanen om hur maskiner skall användas. 

Vidare menar de att lärare och elever tillsammans utformar mål och innehåll i 

undervisningen och att det är läraren i samarbete med rektor som utarbetar målen för 

arbetsmiljö och säkerhet samt som avgör vilka maskiner som krävs för att uppnå målen 

i kursplanen (Arvidsson, Johansson, 2002:7). De visar på vikten av ett medvetet 

förhållningssätt kring maskiner när de uttrycker att: ”Stor återhållsamhet bör iakttas vid 

inköp och användandet av trä- och metallbearbetningsmaskiner till förmån för mindre 

riskfyllda maskiner”(Arvidsson, Johansson, 2002:34). Därför har jag valt att närmare 

studera hur nuvarande trä- och metallslöjdslärare förhåller sig till maskiner och 

användningen av dem i undervisningen och hur de själva reflekterar över maskinernas 

roll. Med maskiner menar jag i denna rapport både el- och batteridrivna maskiner, det 

innefattar lärarförberedelsemaskiner samt elevarbetsmaskiner. Där en elevarbetsmaskin 

innefattar lämpliga övningsmaskiner såsom pelarborrmaskin (2002:34), svarv, 

kontursåg och skruvdragare och lärarförberedelsemaskiner innefattar mer riskfyllda 

maskiner som bandsåg, cirkelsåg samt rikt- och planhyvel (Arvidsson, Johannsson, 

2002:47). 

Ämnet trä- och metallslöjd har funnits som ämne i skolan under det senaste århundradet 

och lite till. Men det var i och med 1955 års undervisningsplan som ämnet blev 

obligatoriskt (Hartman 1984:43). Trä- och metallslöjden bottnar i en hantverkstradition 

där man i traditionell anda har utgått från handens förmåga. I hantverkets konst så lär 

eleven sig att förstå materialet och utnyttja dess styrkor. En förutsättning för att det 

eleven slöjdar ska bli hållbart och av god kvalitet är att denne utgår från materialet och 

lär sig hantera verktygen rätt. När elever övar på att formge stärks även kontakten 

mellan tanke, öga och hand och det estetiska sinnet tränas upp. Inom trähantverket finns 

två traditioner, den ena är slöjd, där man arbetar med naturens former, ofta i färskt trä 
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och med skärande verktyg. Den andra är snickerihantverk, där man arbetar med 

konstruktion, ritningar och räta linjer. På grund av den tekniska utvecklingen under 

nittonhundratalet har det funnits goda förutsättningar att rationalisera 

snickerihantverket och det har kommit att bli mer industribetonat. 

När trä- och metallslöjd implementerades i skolan var det en sysselsättning för män så 

kallad ”gosslöjd” (Hasselskog, 2010:30). Ämnet har dominerats av snickerihantverk där 

man som elev skulle kunna hantera verktyg och maskiner - perfektionism 

eftersträvades. Undervisningen präglades av slöjdtekniska krav där man följde modeller 

eller ritningar, elevernas förmåga att följa dessa avgjorde hur väl de lyckades. 

(Hartman, Per 1984:42)   

Idag räknas slöjd, mjuk såväl som hård, som ett ämne och alla ska ha tillgång att få 

kunskaper i båda slöjdarterna Men vad signalerar ämnet egentligen? Vad signalerar 

själva salen med sina kala ytor, verktygsklädda väggar och stora maskiner som 

dessutom inte får användas av eleverna själva? Och så har vi slöjdläraren som har en 

stor roll genom att denna planerar och presenterar ämnet utifrån sin personliga 

erfarenhet, sina intressen och allt detta i kombination och med stöd av kursplanen.  

Personligen tycker jag att det finns en poäng med att de kreativa ämnena i skolan kan 

inspirera till vidare intresse och experimenterande utanför slöjdsalen, till exempel i 

hemmet eller inom fritidsverksamheten. För att det ska vara möjligt bör lärare visa en 

slöjd som inte är beroende av avancerade maskiner och verktyg. Sådan slöjd kan ge 

kunskaper om material och tekniker som ligger nära till hands för eleverna i deras 

dagliga liv. Till skillnad mot den slöjd som Otto Salomon utvecklade vid sekelskiftet 

där hans tanke var att utesluta snideri som teknik i skolslöjden eftersom det var den 

teknik som de flesta elever kom i kontakt med hemmavid. Slöjden och samhället har 

ändrat sig på många plan sedan han utformade sin pedagogik. Idag har de flesta elever 

inte möjlighet att lära sig träslöjd av något slag hemma. De här tankegångarna leder en 

till att fundera över syftet med dagens slöjdundervisning.  

Bland tidigare generationer var det en självklarhet att föra kunskaper vidare till nästa 

generation. Att kunna använda naturens råvaror för att producera kläder eller 

arbetsredskap var förr ett av villkoren för vår fortlevnad. Men dagens hushåll lever och 

verkar längre ifrån naturen och familjemedlemmar lever oftare i skilda livsvärldar 

vilket gör att kunskaperna inte förs vidare (Johansson, 2002:20ff). Men genom att 

slöjda i olika material med hjälp av maskiner och redskap kan man utveckla en 

förståelse för samhället och naturen som omger oss. Den helhetsförståelse som väcks 

när elever får kunskaper kring skapandet av ett föremål kan också leda till ett mer 

miljövänligt beteende (Johansson, 2002:22).   
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1.1  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om lärares förhållningsätt till 

användning av maskiner i skolslöjden. Vidare är syftet att studera lärares föreställningar 

om hur maskinanvändning påverkar elevers självständighet. Ur mitt syfte emanerar 

följande forskningsfrågor: 

 Hur förhåller sig trä- och metallslöjdslärare till användandet av maskiner under 

lektionstid? 

 På vilka sätt reflekterar trä- och metallslöjdslärare kring maskinanvändning och 

elevers självständighet i slöjdarbetet? 

 

 

1.2 Historisk bakgrund 

 

Här används det historiska perspektivet för att belysa olika perspektiv på den tradition 

som skolslöjden bottnar i. Detta för att möjligen kunna urskilja strukturer som kan ge 

en grund till synen på dagens skolslöjd och det förhållningssätt man har till 

maskinanvändning.  

Under mitten av 1800-talet växte industrialismen fram samtidigt som produktionen av 

hemslöjdade föremål minskade. I och med att priserna gick ner på massproducerade 

produkter blev det svårare att tjäna extra pengar på hantverksarbete. Som en 

motreaktion startade hemslöjdsrörelsen, som tog till vara på den tidens intresse för 

folklig kultur och även kom att påverka innehållet i slöjdundervisningen. Det första 

syftet med slöjden, under mitten av 1800-talet, kom således att fokusera bevarandet av 

det traditionella slöjdkunnandet samt förbereda elever för en senare yrkesverksamhet. 

Lärarna var oftast hantverkare och fokus var på olika hantverkstekniker som 

borstbinderi, korgmakeri eller smide och undervisningen kom ofta att handla mer om 

produktion och ekonomi än om lärande (Lindström 2008:33f.). 

Otto Salomon var en av förespråkarna till pedagogisk slöjd och hans tankar om slöjden 

som uppfostrande medel fick fart på debatten om slöjdens införande i skolan. 

Skolslöjden kom att bli en central fråga i den pedagogiska debatten mellan 1880-1920 

(Hartman m fl. 1995:13) och Salomon lyckades föra ut sina idéer så väl att de fick bilda 

grund för en riksdagsmotion 1878. Detta blev i sig utgångspunkten för slöjdämnets 

plats på folkskolans schema (Hartman 1984:12). Det var främst det praktiska arbetets 

betydelse för fostran som diskuterades. En av förutsättningarna för slöjdens införande 
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var att hantverks-och slöjddelen nedtonades och pedagogik och fostran blev dess 

huvudsyfte (Hartman 1984:12). Det fostrande uppdraget handlade om att lära ut 

ordning, noggrannhet och arbetsglädje med slöjdens verktyg och material som medel 

(Hartman 1984:19). Lindström menar att den metodik som Salomon utformade kring 

sekelskiftet kom att skilja lärande från produktion av slöjdföremål som tidigare varit i 

fokus. Utvecklingen gick istället mot slöjden som ”medel att uppfostra människor” 

(Lindström 2008:167).  

År 1875 grundades slöjdlärarseminarium på Nääs av Salomons morbror, men Salomon 

kom själv att driva och utveckla verksamheten (Thorbjörnsson, 2008:40). Enligt 

Lindström kritiserade också Salomon ”mångslöjderiet” (2008:167) som tidigare 

bedrivits. I stället byggde Salomon upp sin egen pedagogik som kom att fokusera på 

modellserier med övningar i stegrande svårighetsgrad, det var i huvudsak pedagogik 

och snickerihantverk som lärdes ut vid lärarseminariet (Hartman, 1984:19). 

Varför kom då snickerihantverket att få sådan stor plats i svensk skolslöjd, till skillnad 

mot i vissa andra europeiska länder, där snideriet var den teknik som lärdes ut? I 

Salomons egna skrifter från slutet av 1800-talet, återutgivna av Rurik Holm (1941), 

framhäver Salomon just snickerislöjden som lämpligast ur uppfostringssynpunkt. Det 

fanns de som argumenterade för snideriets värde i skolslöjden. Delvis för den estetiska 

bildningen och kopplingen till hemmiljön och delvis att möjligheten att snida i hemmet 

var större än att kunna utöva snickerihantverk. Salomon hade ändå en återhållsam syn 

när det gällde just snideri och menade att slöjden hade högre syften än att tjäna som 

tidsfördriv hemma (Holm 1941: 37ff). Den standardmetod som utvecklades på Nääs 

kom så småningom att bli förebild för lärarutbildningar som startades runtom i landet. 

Metoden spreds och det ledde till att strukturen inom lärarutbildningen för trä- och 

metallslöjd blev långlivad (Hartman m fl. 1995:37). Många lärare kom också att följa 

den modellserie som Salomon tänkt ut trots hans uppmaningar till lärare att utveckla 

sina egna förslag till modeller (Lindström 2008:34). Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför snickerislöjden har en så stark tradition inom skolslöjden även 

idag. Samtidigt anpassades träslöjden mer efter barnets förutsättningar och 

folkskolelärarna tog över rollen som slöjdlärare eftersom det nu var pedagogiken och 

inte hantverket som skulle vara i fokus. Salomon höll dock fast vid idén om att på ett 

traditionellt vis tillverka föremål med bruksvärde. På så vis hölls den mer ursprungliga 

synen på slöjden kvar i skolan menar Lindström (2008:167). 

I den svenska debatten kring slöjdämnet så fanns det två tydliga ståndpunkter där den 

ena främst har rört sig kring ämnets uppgift i att träna arbetsflit, handlag av verktyg och 

tekniker och den andra om slöjden ska träna och utveckla barnets egen skapande 

förmåga (Hartman m fl. 1995:36). Vilken ståndpunkt man väljer, påverkar i stor 
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utsträckning slöjden i skolan, menar Hartman m fl. (1995:36). Exempel på sådan 

påverkan kan vara vilken metodik som används, val av verktyg och maskiner, material 

och tekniker, samt lärarutbildningens utformning.  

De två motsatta ståndpunkterna i slöjddebatten kan ha hindrat utvecklingen inom 

ämnet, genom att försvåra för nya arbetssätt och infallsvinklar att etableras. Dessa 

skulle annars ha kunnat hjälpa till att förena nya och gamla idéer. Enligt Hartman m fl. 

har slöjdlärarkåren under de senaste femtio åren främst betonat övningar av handlag 

med verktyg och tekniker. ”Utredare och läroplansskribenter har däremot alltsedan 

1946 års skolkommission betonat barnens naturliga skaparlust” (1995:36). Det visar på 

att avståndet mellan de som har formulerat skolslöjdens mål och de lärare som arbetat 

med att realisera målen har varit stort. Hartman m fl. (1995:115) berör detta genom 

Britt-Marie Berges avhandling Gå i lära till lärare (1992). I slutet av 80-talet gjordes 

denna undersökning som visar på faktorer som påverkade framförallt trä- och 

metallslöjdslärarkåren. Hennes slutsatser var att många av de manliga lärarna kom från 

arbetarhem och hade valt att studera vid en yrkesutbildning. Denna faktor tros tidigare 

ha påverkat trä- och metallslöjdslärares val att fokusera undervisningen främst mot 

snickerihantverk och konstruktionslösningar. Till skillnad från kvinnliga lärare som i 

stor utsträckning var textillärare och hellre ville fokusera mot konsthantverk och 

estetiska aspekter av slöjd. Detta menade Berge skulle kunna utmynna i två olika 

kunskapssyner och två olika utformningar på ett ämne som i läroplanen anses som ett 

(Berge, 1992). Det finns dock inga belägg för att situationen är densamma i dagsläget 

(författarens anmärkning).  

Erik Sigurdson är en av dem som har ställt sig frågan ”När introducerades då 

verkstadsmiljön som koncept i ämnet träslöjd?” (2014:32). Sigurdson presenterar 

uppgifter från ett informationshäfte utfärdat av Skolöverstyrelsen år 1958, om att 

maskiner numera hör till inredningen i slöjdsalen och att det finns en förhöjd olycksrisk 

som lärare bör ta hänsyn till (2014:32). Samhället teknifierades under perioden efter 

andra världskriget och trä- och metallslöjdsalarna utvecklades i samma anda (2014:37). 

Det kom nymodigheter som elektriska sågar för att underlätta arbetet i slöjden. En 

tolkning av maskinernas inträde i slöjdsalen var den att det var snickerislöjd som lärdes 

ut och i den typen av slöjd underlättade maskiner arbetet. Att många slöjdlärare 

dessutom hade yrkesutbildning, skulle kunna förklara att deras kunskaps- och 

intresseområden delvis har styrt utvecklingen inom träslöjd. Trots nya förordningar i 

kursplanen om ett mer fritt och estetiskt arbetssätt så hävdade många lärare 

teknikinlärning som slöjdens huvudmål (Hartman 1984:108).   

Maria Hedlin (2009) tar upp begreppet ”skolverkstad” som användes i 1962 års 

grundskolereform, där begreppet om en enhetlig skola för alla infördes (Hedlin, 
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2009:124). När skolan blev enhetlig och de praktiska linjerna utgick väcktes oro för att 

de elever som hade disciplinsvårigheter och skoltrötthet inte skulle klara skolan. Dessa 

elever ansågs oftast vara pojkar. Lösningen blev en skolverkstad där verkstadsarbete 

och teknik blev räddningen (Hedlin, 2009:124f). Trä- och metallslöjdsalar kom alltså 

att teknifieras under denna tid. Sigurdson menar att det var beslutfattarnas 

föreställningar om att verkstadsmiljön var den mest passande för skoltrötta elever och 

därför kom den manliga och tekniska normen att stärkas inom trä- och metallslöjd 

(2014:199). Samma år, 1962, kom grundskolereformen som förordade byte av slöjdart 

och dessutom kom att sätta individen och dennas kreativa och skapande förmåga mer i 

centrum (Hartman, 1984:56). Men som Hartman, Thorbjörnsson och Trotzig påpekar: 

”Pedagogiska förändringar sker långsamt, om de överhuvudtaget inträffar. Det som 

skrivs i läroplanen är en sak. Det som sker i lärosalarna är en annan”(1995:33). Även 

Sigurdson pekar på trögheten i förändringsarbetet genom att belysa hur invanda 

beteenden kvarstår och även reproduceras. Han menar också att slöjdsalarna idag ses 

som ”ändamålsenliga” av lärarna (Sigurdson, 2014:32):  

Denna ändamålsenlighet relateras givetvis till den undervisning som 

förväntas äga rum där och som finns uttryckt i styrdokumenten, vilka i sin 

tur är villkorade av hur trä- och metallslöjdsalarna är utformade (Sigurdson, 

2014:32). 

Det är mot bakgrund av denna historia av snickerihantverk och så småningom 

maskinanvändning som trä- och metallslöjdsämnet har formats under det senaste 

århundradet. Citatet ovan visar också tecken på hur en stark tradition och den 

sociomateriella strukturen påverkar, i det här fallet trä- och metallslöjdslärares syn och 

inställning till ämnet.  

 

2 Litteraturgenomgång 

Forskning kring slöjdämnet är ännu tämligen begränsat. Många av de studier som gjorts 

inom ämnet har behandlat historiska aspekter och dessa har genomförts av personer 

som inte haft sin grundutbildning inom slöjdområdet (Johansson, 2002:40). Till 

exempel så har Hartman, Thorbjörnsson och Trotzig skrivit om slöjdhistoria och 

slöjdämnets utveckling i Handens pedagogik, kulturarv och utveckling i skolslöjden 

(1995). Britt-Marie Berge i Gå i lära till lärare (1992) har, som nämnts i föregående 

kapitel, undersökt trä- och metallslöjdslärares samt textilslöjdlärares bakgrund, 

utbildning och deras respektive utformning av slöjdundervisning.  
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Marlene Johansson har skrivit en avhandling som heter Slöjdpraktik i skolan - hand, 

tanke, kommunikation och andra medierande redskap (2002). Hon menar att tidigare 

slöjdforskning har varit inriktad på historiska perspektiv eller mot själva ämnet i form 

av läroplansstudier och granskning av lärarutbildning (2002:53). Johansson använder 

sig av ett perspektiv där hon har utgått från slöjdverksamheten i skolan. Hon har med 

sin forskningsstudie strävat efter att beskriva slöjdaktiviteter och ta reda på hur elever 

gör och hur de använder sina erfarenheter i praktiken (2002:3f). Hon utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där hon har belyst slöjdens kommunikativa aspekter genom 

att fokusera ”redskapsmedierade aktiviteter och social interaktion” (2002:31). Utifrån 

det sociokulturella perspektivet skapas kunskap i kommunikativa och deltagande 

sammanhang tillsammans med andra människor. Därmed är vi alla också 

”medagerande” (2002:24f) i att bilda kunskap och att upprätthålla kunskapssyn i olika 

sammanhang. Johansson har samlat in empiri genom intervjuer och dagböcker från 

lärare och elever. I lärarnas dagboksanteckningar framkommer att eleverna samarbetar 

och assisterar varandra med olika moment under lektionerna. (2002:102). Även vid 

arbete med maskiner så sker en riklig kommunikation och interaktion men då med 

ögonkontakt, gester och att hjälpa varandra med att slå på eller slå av maskinen 

(2002:110). Johansson menar att maskiner och redskap medierar kunskap, och när 

eleverna interagerar med arbetsredskap, material och varandra så tar de del av dessa 

kunskaper och får egna erfarenheter (2002:135ff). Hon kommer fram till att 

arbetsbeskrivningar, redskap och maskiner blir ett hjälpmedel för eleverna i processen, 

det blir också ett stöd för elev och lärare att kommunicera med varandra. Det visar sig 

att lärare och elever ofta använder sig av skisser, beskrivningar och redskap som ett 

medium att kommunicera genom.  

En nyutkommen avhandling som behandlar området trä- och metallslöjd är, tidigare 

nämnda, Erik Sigurdsons Det sitter i väggarna (2014). Studien syftar till att ur ett 

genusperspektiv synliggöra och undersöka den materiella läromiljön samt hur eleverna 

förkroppsligar upplevelser av den miljön (2014:191). Sigurdson utgår från trä- och 

metallslöjdsalen som en sociomateriell miljö där historiska maskulina strukturer 

genomsyrar ordningen i salen och han har undersökt hur elever förhåller sig till den, 

”lever” den och uttrycker den (2014:207). Han menar att slöjden som estetiskt ämne 

inte enbart bygger på ett givet kunskapsinnehåll, utan att kunskap förmedlas i det 

materiella mötet och därför blir den fysiska läromiljön en viktig faktor i reproduktionen 

av synen på ämnet. ”Undervisningens innehåll materialiseras på andra sätt än 

traditionellt/…/dels materialiseras det genom läraren, men också genom läromiljön 

(2014:14). Den fysiska läromiljön kan handla om inredning, val av verktyg, maskiner 

och material men även den sociala miljön, som tar sig uttryck i normer och rutiner, har 

visat sig ha stor betydelse.  
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Ett annat intressant forskningsprojekt som också har studerat läromiljön är Slöjdcirkus, 

som genomfördes under somrarna 2004-05. Projektet resulterade i rapporten 

Slöjdcirkus – att iscensätta ett estetiskt lärande av Susanne Björkdal Ordell samt Gunni 

Kärrby (2006). Slöjdcirkus var ett experiment och utgick från estetiska läroprocesser 

och sociokulturell teori. Björkdal Ordell och Kärrby utgick ifrån fem grundstenar, 

nämligen ”rummet, det tvärkulturella mötet, genusaspekten, det mångkulturella samt 

det pedagogiska förhållningssättet” (2006:101). Målsättningen var att skapa en 

läromiljö där rummet fungerade som en pedagogisk faktor. De valde att arbeta utan 

maskiner delvis för att verkstaden skulle vara portabel, men främst för att fokusera på 

det personliga mötet. Det pedagogiska förhållningssättet var ett utforskande och 

upptäckande arbetssätt, som tog sin början i att se och härma. Slöjdhandledarna 

arbetade efter principen att aldrig ta ett slöjdarbete ifrån ett barn, utan att hellre visa på 

sitt eget arbete (2006:33). Enligt Björkdal Ordell och Kärrby fick barnen stor frihet att 

utföra sina uppgifter och det framgick även att barnen blev inspirerade av den 

fantasifulla stämning som det tvärkulturella samspelet i form av musik och teater 

utgjorde (2006:54). De ställde sig frågan om skolan kan lära sig något av detta 

pedagogiska förhållningssätt? 

Peter Hasselskog undersöker i sin avhandling Slöjdlärares förhållningssätt till 

undervisningen (2010), vilka förutsättningar för lärande som lärare skapar. Främst 

genom vilket förhållningssätt lärarna har till slöjd och hur de prioriterar i sin 

undervisning (2010:20). Han visar på hur skillnader i lärarnas förhållningssätt kan 

påverka vad och hur elever lär sig, samt i längden kan påverka synen på slöjdämnet 

(2010:21). Utifrån de lärardagböcker som han samlat in i undersökningen har han 

identifierat fyra olika typer av och förhållningssätt hos slöjdlärare. Dessa kallar han för 

serviceman, instruktör, handledare och pedagog. Servicemannen har fokus på att hjälpa 

och stötta eleven i tillverkningsfasen. Instruktören har fokus på att vägleda och ge råd. 

Handledaren har fokus på att förklara och visa. Pedagogen har fokus på att få eleven att 

förstå och bli självständig. Syftet med att urskilja dessa idealtyper var att synliggöra 

slöjdlärares olika förhållningssätt till kunskapsförmedling och att få verktyg att 

diskutera dessa (2010:153).  

Det kan även nämnas att det tidigare har gjorts examensarbeten som har fokuserat på 

självständighet relaterat till undervisningsmetoder samt maskinanvändning, vilket är 

nära angränsande till denna rapport. Två av dem är Undervisningsmetoder för att 

främja självständiga elever på slöjden (2012) av Ann-Charlotte Boholm Wall, samt 

Björntjänster (2001) av Erik Sigurdson. 
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3 Teori 
 

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

3.1.1 Allmändidaktik 

I denna rapport används ett allmändidaktiskt perspektiv för att belysa frågorna och 

svaren i rapporten. Enligt skolverkets ”Didaktik, vad, hur, varför? (Skolverket, 2012) 

handlar didaktik om analys och förståelse av de faktorer som påverkar lärande. 

Didaktiska teorier tas till hjälp för att tolka och belysa hur lärande organiseras och se 

sambandet mellan undervisningens innehåll, mål och metoder för att nå målen. Vad? 

Hur? Varför? är några allmändidaktiska frågor som kan hjälpa till att belysa olika 

perspektiv i rapporten.  

 Vad ska individen lära sig? Vad ska läras ut? 

 Hur ska individen lära sig? Hur ska det läras ut? 

 Varför ska individen lära sig? Varför ska det läras ut? 

 Vad säger kursplanen om vad som ska läras ut? (när det gäller maskiner) 

Diskussioner om undervisningens innehåll kan ställas utifrån vad- frågan, vad är det 

som undervisas i förhållande till vad det är som kursplanen förordar? Enligt Hasselskog 

är svaret på vad- frågan, utifrån ett lärarperspektiv, troligen riktad mot kunskaper om 

material, tekniker och redskap. Detta skulle kunna tolkas som en likvärdig 

undervisning. Byter man perspektiv och använder hur- frågan, hur bedrivs 

undervisningen? får man en tydligare översikt på lärarens och undervisningens 

betydelse för vad eleverna lär sig i relation till målen. Hasselskog menar att frågorna i 

alla fall kan ge ett underlag för diskussioner kring elevers lärande och likvärdighet i 

undervisningen (Hasselskog 2010:16).  

Frågan är om variationerna i undervisningen är resultatet av lärares medvetna val eller 

brist på kollegiala samtal och kännedom om hur slöjdundervisningen ser ut på andra 

skolor? Att slöjdlärare ofta är ensamma eller endast två i sitt ämne på en skola försvårar 

för dem att reflektera kring och utveckla sin undervisning. Hasselskog menar att 

slöjdlärares förhållningssätt får effekter på vad eleverna gör och lär i slöjden, lärares 

arbetssituation och möjligtvis synen på slöjdämnet (2010:18ff).  

Läraren som professionell yrkesutövare har ett stort ansvar att hantera de didaktiska 

frågorna, det är läraren som i ”klassrummet” tar beslut angående undervisningens 

innehåll och utformning. Gerd Arfwedsson, har undersökt och skrivit Om 

allmändidaktik och ämnesdidaktik i lärarutbildningen (1989). Hon frågar sig ”vad som 
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styr lärares beslut?” och ”varför undervisningsupplägget ser ut som det gör?” 

(1989:17). Hon menar att lärarnas beslut troligen vilar på flera grunder, egna 

värderingar, skolpolitiska texter och praktiska omständigheter. Även skolverket belyser 

den didaktiska betydelsen av de personer som ingår i läromiljön. Både lärare och elever 

bidrar med kunskapssyn, samhällssyn och erfarenheter, samt åsikter om 

undervisningens innehåll. Det går inte att skilja didaktiken eller personerna från sin 

samtida kontext, där man påverkas både av den bakomliggande historien, nuvarande 

politiska läge, tidens normer och värderingar, teknisk utveckling med mera. Skolverket 

menar att det är naturligt att skolan ingår i en samhällelig kontext, vilket också är 

eftersträvansvärt (Skolverket 2012). 

 

 

3.2 Läroplan, läromiljö och elevers motivation  

Att själva läromiljön har en viktig funktion i elevers lärande är något som även Roald 

Petersen belyser i sitt verk Lärandets hur (2010). Han menar att olika faktorer i 

läromiljön kan påverka elevers inre motivation och vilja. Samspelet av elevers 

uppfattningar om läromiljön och uppgiftens krav samt elevens förutsättningar och 

uppfattning om vad lärande egentligen handlar om påverkar elevens motivation att lära, 

menar Petersen (2010:162f). Han belyser några faktorer som anses öka den inre 

motivationen:  

 

Nyfikenhet – undervisning som väcker nyfikenhet och lockar till utforskande. Utmaning 

– uppgifter som utmanar tidigare erfarenheter.  

Val – lärosituationer där man kan utgå från egna intressen. Kontroll – där elever har 

möjlighet att styra delar av arbetet.  

Samarbete – möjligheter att samarbeta kring uppgifter (Peterson, 2010:162f).  

Enligt Petersen så skapar eleven inre motivation om det finns intresse av att förstå, men 

om eleven saknar intresse så kan det behöva tillföras yttre motivation till exempel i 

form av belöningar. Han menar att motivation då blir ett samspel mellan eleven, 

uppgiften och själva lärosituationen (Petersen, 2010:161). 

Läroplanen är utgångspunkten för lärarnas och skolornas arbete och kanske det mest 

konkreta arbetsredskapet som lärare har för att skapa innehåll i sin undervisning 

(Hansén, Sjöberg, 2013:282). Vidare är läroplanen ett dokument där samhällets 

intentioner med skolans verksamhet uttrycks och där kunskapen om vår omvärld 

gestaltas för att utbilda kommande generationer. De visar på att det finns en diskrepans 

mellan de statligt formulerade anvisningarna i läroplanen och realiseringen av dem i 
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den konkreta verksamheten. Även om läroplanen är detaljerad, uppstår lokala 

tolkningar som inte till fullo överensstämmer med läroplanen. Så trots de formellt sett 

likvärdiga förutsättningarna för skolgång betyder det således inte i praktiken 

automatiskt jämlika förutsättningar (Hansén, Sjöberg 2013:284).  

Hasselskog visar på att slöjdlärares handlande är olika och att ”de prioriterar olika i 

förhållande till slöjdämnets mål” (2010:15). Han hänvisar till skolverkets nationella 

utvärdering Nu-03 där slöjdlärare framförallt ger uttryck för olika syn på slöjdämnet 

och vad som bör förmedlas i undervisningen. Det finns en tämligen begränsad bild, om 

någon alls, om hur dessa olikheter tar sig uttryck och vad de får för konsekvenser för 

lärandet. Vidare menar Hasselskog att det inte behöver vara ett problem eller en brist på 

likvärdighet att det finns skillnader mellan olika skolor (2010:15). Genom Skolverket 

uttrycks följande:  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 

tas till elevernas förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att 

nå målen (2011a:8). 

Eftersom läro- och kursplanerna inte har tydliga anvisningar om ämnesinnehåll och 

undervisningsmetoder, är det inte heller möjligt att generellt beskriva hur 

slöjdundervisningen ska utformas rörande dessa aspekter. Det blir istället upp till 

läraren och dennas ämnesdidaktiska kompetens att tolka och omsätta målen i en 

relevant undervisning. I denna fråga menar Hasselskog (2010) att lärares olika 

handlande inte bör bedömas som rätt eller fel men att fokus istället bör ligga på de olika 

förutsättningar det ger för elevers lärande i relation till kursplanen. Han menar också att 

läraren bör uppmärksamma de lärarstrategier som han eller hon använder sig av och hur 

dessa kan komma att påverka elevers lärande (Hasselskog 2010:17).  

Petersen (2010) resonerar kring läro- och lärarstrategier och han menar att lärostrategier 

spelar en avgörande roll i elevers lärande och att det sedan en lång tid är centralt att 

sätta elevernas lärande i centrum (2010:33). Han menar vidare att lärarens roll är att 

fungera som en guide som sätter eleven i lärandesituationer och där eleven i själva 

verket lär sig själv. Inhämtning av kunskap och utveckling av förståelsen är en process 

som sker i var individs hjärna och kan endast utföras av den lärande menar han. 

Petersen uttrycker även att var och en därmed innehar rollen som sin egen lärare 

(Petersen, 2010:33).  

Att dagens skolverksamhet genomsyras av begreppet lära för livet är något som har 

blivit väl känt i och med Europaparlamentets riktlinjer om vikten av livslångt lärande 

(2005). Europeiska Rådet vill främja att befolkningen utvecklar förmågor som är till 
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nytta för det kunskapssamhälle som vi nu lever i och som kännetecknas av ständig 

förändring, för att individer och länder ska kunna ta en aktiv roll i den 

globaliseringsprocess som pågår. Europeiska Rådet menar att människor är deras 

största tillgång och har därför utformat åtta nyckelkompetenser som ska möjliggöra 

livslångt lärande. En av dessa kompetenser bygger på att var individ ska lära att lära 

(2006: L394/13). Petersen hänvisar till det begreppet genom att belysa var individs 

ansvar för sitt eget lärande. Att utveckla strategier och motivation för att lära sig är en 

förutsättning för att elever ska kunna axla det ansvar som skola och samhälle delegerar. 

Han menar vidare att en av lärarens uppgifter är just att försätta eleven i 

lärandesituationer, där eleven får möjlighet att stärka sin lärokompetens och därmed 

förbättra sin förmåga till att lära att lära (Petersen, 2010:34). 

 

3.3 Kursplanen och kommentarmaterial till kursplanen i slöjd 

I detta avsnitt behandlas synen på maskiner och användningen av dessa i 

slöjdundervisningen. Detta behandlas genom en djupare inblick i kursplanen samt 

kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd och hur de presenterar maskinernas roll i 

hantverksarbetet.    

Det centrala innehållet i kursplanen anger vad som är obligatoriskt i undervisningen. 

Där står att finna det enda tydliga uttalandet om maskiner och deras användning i 

undervisningen, nämligen det som refererades till i inledningen. ”Handverktyg, redskap 

och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt 

sätt” (Skolverket, 2011a:280). Maskiner benämns i centralt innehåll först för årskurs 4-

6. I kommentarmaterialet står det skrivet: ”Med kunnande i hantverk avses i kursplanen 

kunskaper i att hantera redskap, verktyg, maskiner och material…” (Skolverket, 

2011b:7). I syftet för ämnet slöjd menar skolverket att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor, dessa aspekter är tydligt 

kopplade till maskiner och användningen av dem. Jag tolkar det som att kursplanen 

lägger stor vikt vid hantering och säkerhetsfrågor.   

Under alla årskurser ska eleverna möta hur de kan använda verktyg, redskap och 

maskiner på ett säkert sätt./…/ Att lära sig inta rätt arbetsställningar och att skydda 

sig mot höga ljud eller dammpartiklar är väsentligt för att undvika skador, både vid 

slöjdarbete och i andra sammanhang. Innehållet är obligatoriskt i årskurserna 7-9, 

men det kan behandlas även i tidigare årskurser. (Skolverket, 2011b:13).  

Att lära sig att hantera och förhålla sig till maskiner är alltså en central del i 

undervisningen och frågorna kring arbetsmiljö och säkerhet är obligatoriska i de högre 
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årskurserna. Maskiner och verktyg kan då antas fungera som ett medel för att träna och 

utveckla medvetenhet kring arbetsmiljö och säkerhet, en sorts allmänbildande effekt. 

Att elever får lära sig visa hänsyn och samarbeta anses också centralt ur 

säkerhetssynpunkt (Skolverket, 2011b:9).  

Slöjdämnets pedagogiska värde beskrivs i kommentarmaterialet som att det inte ligger 

enbart i görandet, inte heller i materialkännedom eller vanan att hantera verktyg. 

Snarare bygger det på dess bidrag till en allsidig personlig utveckling och förmågor 

som elever antas ha användning av i livet. Därför anges inte några riktlinjer kring vilka 

tekniker som ska läras ut, inte heller kring vilka verktyg och maskiner som bör 

användas eller när. Det som uppmärksammas i kommentarmaterialet är vikten av 

progression där varje enskild slöjdlärare, utifrån sin pedagogiska planering och lokala 

förutsättningar, själv beslutar kring progressionen i användandet av verktyg, maskiner 

och tekniker. ”Att lära sig en specifik hantverksteknik utgör inte ett mål i sig” 

(Skolverket, 2011b:12). Det är istället de förmågor som slöjdundervisningen syftar till 

som ska vara vägledande för innehållet i undervisningen. När det kommer till 

användandet av och förståelsen för verktyg och maskiner så är det viktiga att eleverna 

har möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper, då med betoning på hur de 

används, hur de benämns och att se deras möjligheter samt begränsningar.  

I Skolverkets undersökning NU-03 belyses skolämnet Slöjd utifrån dess traditionella 

organisation. Slöjdämnet har sedan det infördes i skolan aldrig varit menat att endast ge 

kunskaper till några specifika yrken. I undersökningen belyses frågan om varför trä- 

och metallslöjdsalar av tradition ändå är utrustade med industribetonade maskiner samt 

utrustning som elever sällan kommer i kontakt med på sin fritid. Detta går att jämföra 

med textilslöjdsalar som är utrustade med maskiner för hushållsbruk. En annan fråga är 

när träslöjdssalarna blev industribetonade och vad det finns för fördelar med det. I 

undersökningen ställs frågan om lokalerna för dagens slöjdverksamhet återspeglar 

slöjdens tidigare indelning i vad som kan uppfattas kvinnligt eller manligt. 

Undersökningen visar att utrustningen generellt inte är anpassad till de yngre eleverna 

och en stor del av maskinparken ur säkerhetssynpunkt inte ens är tillgänglig för de äldre 

eleverna. 

I kommentarmaterialet refereras det till skolverkets utvärdering NU-03 där skolverket 

menar att framställningen av slöjdföremål har fått oproportionellt stort utrymme. De 

flesta eleverna är främst produktinriktade i sitt slöjdarbete. Även om hantverket är 

centralt i undervisningen ska slöjdläraren inte i första hand hjälpa eleverna att 

framställa föremål, utan hjälpa dem att utveckla kunskap och förståelse för hela 

processen. Kursplanen anger: ”Att eleverna genom sitt konkreta arbete med 



14 

 

framställningen av föremål har goda förutsättningar att utveckla sitt tänkande är en av 

de största förtjänsterna med slöjdämnet” (Skolverket, 2011b:15).  

Styrdokumenten åberopar större fokus på idéutveckling och medvetna överväganden i 

användandet av material, tekniker och när det handlar om problemlösning. De menar 

att: ”Slöjdundervisningen/…/ ska väcka nyfikenhet och utveckla elevernas förmåga att 

ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt” (Skolverket, 2011b:8). Eleverna ska utveckla 

kunskaper i olika hantverk, förmågan att arbeta med olika material och känna till deras 

egenskaper. Eleverna ska också utveckla medvetenhet om hur de väljer och hanterar 

material för att främja en hållbar utveckling. Kommentarmaterialet för slöjd uttrycker 

att elever bör lära sig arbetssätt som är experimentellt utforskande och systematiskt 

undersökande, samt hur de driver sitt arbete framåt för att blir mer självständiga i sitt 

arbete.  

 

 

4 Metod 

För att undersöka och besvara studiens frågeställningar har intervjuer genomförts med 

fyra trä- och metallslöjdslärare. Som referenspunkt har en närläsning genomförts av 

delar av kursplanen och kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd.  

Arbetet är avgränsat till att innefatta dessa lärares förhållningssätt på hur de bedriver 

och reflekterar kring sin undervisning.  

 

4.1 Tillvägagångssätt  

4.1.1 Hermeneutik 

Som ett övergripande analysverktyg kommer ett hermeneutiskt perspektiv att användas 

som utgångspunkt i rapporten. Hermeneutiken är en metod som används för att tolka 

texter och Kvale (1997:49) menar att syftet är få en enhetlig förståelse mellan delar och 

helhet i en text. Begreppet hermeneutisk cirkel fungerar som en central del av 

tolkningen. Processen handlar om en växling mellan delar och helhet där forskaren 

läser igenom intervjusvaren för att få en generell uppfattning om helheten. Utifrån 

helheten tolkas de enskilda delarna och olika teman identifieras. Tolkningen av dessa 

teman och delar relateras i sin tur tillbaka till helheten. De enskilda delarnas mening 
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kan också förändra meningen på helheten (Kvale 1997:50f.). Han menar att tolkningen 

upphör när mening och mönster kan urskiljas i olika teman och uppnår ett sammanhang 

mellan delarna och helheten. Vidare menar Kvale att hermeneutiken är relevant för 

”intervjuforskning” (1997:49) eftersom sammanställningen av intervjusvaren bildar 

texter som ska tolkas och den hermeneutiska teorin belyser de olika delarna som 

intervjutexterna och teorin, samt hjälper till att överblicka helheten. Dock menar han att 

det finns vissa reservationer eftersom hermeneutiken traditionellt har använts på 

avslutade texter, men i en intervjustudie så både skapar och tolkar författaren texten 

(Kvale 1997:50). 

 

4.1.2 Närläsning 

Enligt Johansson och Svedner (2006:65) kräver en analys av texter flera oberoende 

läsare för att få största möjliga exakthet och detta är svårt att få fram när det gäller ett 

examensarbete. De använder begreppet närläsning när forskaren vill fördjupa sig i en 

text och klargöra så mycket av dess budskap som möjligt. Det betyder att man läser en 

text aktivt och till exempel stryker under viktiga ord som har betydelse i 

sammanhanget. Johansson och Svedner (2006) menar att det är svårt att hålla sig helt 

objektiv vid läsning av en facktext, eftersom sammanhang och slutsatser dras utifrån 

det perspektiv man läser texten. Närläsning har använts för att analysera 

kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd.  

Texten har använts för att ge en djupare uppfattning kring hur skolverket resonerar 

kring maskiner och dess användning i skolslöjden. Detta som ett komplement till de 

uppgifter som framkommit genom intervjuerna och för att kunna jämföra lärarnas 

uppfattningar med de faktiska dokument som är framtagna för att vägleda 

undervisningen. Närläsning av kommentarmaterialet i kursplanen i slöjd har gett 

sammanhang kring frågeställningarna och intervjusvaren i rapporten.  

 

4.1.3 Intervjuer  

Denna undersökning bygger också på insamlat material i form av kvalitativa intervjuer. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt (Steinar Kvale 1997:32) att den 

intervjuades perspektiv på ett ämnesområde ska belysas och förstås. Det är sedan upp 

till intervjuaren att förstå och tolka de perspektiv som informanten förmedlar. Kvale 

menar att den kvalitativa forskningsintervjun följer till stor del formen av ett vardagligt 

samtal. Där jag har valt att använda mig av en halvstrukturerad form för intervjun. 
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Detta innebär att intervjun utgår från en intervjuguide (Bilaga 1) där teman presenteras 

och i det här fallet även förslag på följdfrågor. De frågor som har använts är i sin 

karaktär öppna och åtföljs ofta av följdfrågor för att svaret ska bli djupare och för att 

intervjuaren ska få en tydligare bild av informantens förhållningssätt. 

I studien har fyra enskilda intervjuer genomförts med lärare inom ämnet trä- och 

metallslöjd. Varje intervju varade mellan 35 och 55 min. Under intervjuerna har ingen 

strikt ordning på frågorna följts men istället har frågornas rubriker (Bilaga1), samt 

samtalet självt, fått styra intervjuns utformning. Följdfrågor har ställts utifrån 

informantens svar, men teman har hela tiden utgjort den bas som intervjuaren har 

förhållit sig till. Intervjuerna har spelats in med både diktafon och mobiltelefon för att 

säkra att intervjuerna blev inspelade.  

Intervjuerna har bearbetats genom att transkriberas (Kvale, 1997:147ff). Upprepningar 

och utfyllnadsord som inte haft betydelse för sammanhanget har utelämnats i 

transkriptionen. Med stöd av den transkriberade texten och upprepad lyssning av 

ljudinspelningen har materialet sammanfattats och tolkats. I bearbetningen av 

materialet har den transkriberade texten sorterats utifrån fem olika områden som har 

framträtt i informanternas svar. På så vis har en mer tematisk analys av intervjusvaren 

möjliggjorts. 

 

4.2 Urval 

Ett e-brev skickades ut till tio grundskolor i norra och mellersta Sverige. På grund av 

lågt intresse, har dock informanter fått väljas ut på andra grunder, till stor del genom 

kontakter. Fyra trä- och metallslöjdslärare valdes ut och intervjuades. Ingen av 

informanterna hade tidigare personlig kontakt med intervjuaren. Informanterna 

presenteras nedan. Dessa informanter representerar en del av svenska skolans 

slöjdlärarkår och kan därför inte sägas visa på en helt rättvisande bild av 

maskinanvändning i slöjdundervisningen. Det eftersträvades ändå att få så representativ 

bild som möjligt av trä- och metallslöjdslärarkåren. En av informanterna kontaktades 

medvetet efter att ha medverkat i en tidningsartikel. Läraren ifråga hade specialintresse 

i att använda skärande verktyg och färskt material samt hade lång erfarenhet av att 

arbeta i en slöjdsal utan maskiner. Detta upplevdes som ett intressant perspektiv som 

kunde väga upp mot traditionella slöjdsalars utformning.  

För att få en varierad bild i undersökningen bör det finnas spridning på informanterna 

till exempel hur länge de har arbetat, geografisk spridning och olika kön (Johansson & 

Svedner, 2006:104). Informanternas geografiska spridning är relativt utbredd och 
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könsfördelningen är en kvinna och tre män, tre av dem arbetar med lägre åldrar upp till 

åk 6 och en av dem arbetar med åk 7-9. Tre av dem har arbetad mindre än fem år som 

trä- och metallslöjdslärare.  

 

4.2.1 Informanter 

Lina är utbildad i trä- och metallslöjd samt matematik och har arbetat i fem år, varav tre 

av dem heltid som trä- och metallslöjdslärare. Hon har erfarenhet av högstadiet men 

arbetar nu deltid på en kommunal skola för åk 1-6 utanför en medelstor norrländsk stad. 

Hon har arbetat på flera olika skolor. Linas bakgrund är inom designprogrammet på 

gymnasiet med inriktning mot trä, därefter lärarprogrammet på universitetet. Hon 

arbetar på samma skola som Olle. 

Olle är utbildad svensk- och SO- lärare samt vidareutbildad inom trä- och metallslöjd. 

Han har arbetat i ett och ett halvt år på en kommunal skola för åk 1-6 utanför en 

medelstor norrländsk stad. Olle arbetar heltid som trä- och metallslöjdslärare. Olle blev 

inspirerad att börja slöjda när han såg sin farfar och morfar slöjda och började att 

tillverka kosor och andra mindre slöjdföremål. Han arbetar på samma skola som Lina. 

Mattias är utbildad dramapedagog samt utbildad till pedagog vid en folkhögskola. 

Träslöjdskompetensen inhämtade han genom ett års studier på Hemslöjdens gård, 

Sätergläntan. Han har arbetat heltid i femton år på en friskola i en stor stad i 

Mellansverige för åk 1-6. Han arbetar som drama-, bild-, musik- och slöjdlärare. Trä, 

metall- och textilslöjd är kombinerade i ett ämne och han engagerar sig i arbeta med en 

kombination av olika estetiska uttrycksformer.  

Peter är utbildad svensk- och engelsklärare samt vidareutbildad inom trä- och 

metallslöjd. Han har arbetat heltid som lärare i tolv år varav de tre sista med trä- och 

metallslöjd. Han arbetar på en kommunal skola utanför en medelstor stad i 

Mellansverige med åk 4-9. Hans bakgrund inom slöjd är en knivmakare till far och eget 

enklare slöjdarbete hemma.  

4.3 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna genomfördes har vissa etiska ställningstaganden beaktats. Enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerades informanterna, enligt 

informationskravet, om undersökningens syfte samt vilket område studien skulle 

beröra. När informationen getts, tillfrågades de tilltänkta informanterna om de ville 
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medverka i undersökningen enligt samtyckeskravet och att medverkan är helt frivillig. 

När samtycke getts blev de upplysta om ungefär hur lång tid intervjun skulle komma att 

ta och de fick själva ge förslag på tid och plats. Vid intervjutillfället informerades 

informanterna ytterligare om intervjuns upplägg och tema för intervjun samt deras 

rättigheter att avbryta intervjun eller att avstå att svara på frågor om de så skulle önska. 

De tillfrågades även om tillstånd att få ta ljudinspelning. Vidare informerades de om att 

intervjumaterialet, enligt nyttjandekravet, endast skulle användas till detta 

examensarbete och att materialet kommer att raderas efter uppsatsens slutförande. 

Informanterna informerades om att intervjumaterialet och deras identitet skulle komma 

att hanteras konfidentiellt i enlighet med konfidentialitetskravet. Inga privata 

kännetecken på individer eller skolor skulle komma att redovisas. Informanterna 

presenteras därför med fingerade namn i uppsatsen (Dimenäs, 2009:26f). 

 

4.3.1 Förförståelse 

Förförståelse av ett område kan handla om föreställningar som bygger på tidigare 

erfarenheter. Ett problem kan vara att man med sin förförståelse, eller sina åsikter 

ställer ledande frågor i en intervjusituation. Därför är det som intervjuare viktigt att 

reflektera över sin förförståelse och försöka sätta den åt sidan så att informantens åsikt 

får utrymme (Dimenäs, 2009:50).  

Intervjuaren, vilken är författare av denna text kommer i detta stycke att benämnas som 

jag. Jag är utbildad trä- och metallslöjdslärare samt textilslöjdslärare, det innebär att jag 

har inblick i båda slöjdarterna. Jag har erfarenhet av att arbeta med handverktyg och 

med maskiner och kan därför se de fördelar och nackdelar som finns med båda 

arbetssätten. Min grund som slöjdare fick jag via Vindelns folkhögskola där jag 

studerade två år på en träslöjdslinje. Första året arbetade vi enbart med handverktyg och 

det gav mig inblick i en sida av slöjd som jag inte hade upplevt tidigare. Vi utgick från 

traditionell slöjd med utgångspunkt i färskt eller torrt trä, vi lärde oss av naturens 

former, styrkor, begränsningar och utvecklade stor förståelse för materialet. Andra året 

var det fokus på snickeri och vi ritade ritningar, konstruerade och använde i huvudsak 

maskiner för att genomföra våra uppgifter. Då lärde jag mig hantera maskiner och att 

använda dem på ett säkert sätt. Jag fick då erfara fördelarna med att bearbeta material 

på ett effektivt sätt, det gav också möjlighet att arbeta med helt andra typer av 

produkter.  

Med utgångspunkt i mina egna erfarenheter är kunskapen om träets egenskaper och 

hanterandet av handverktyg ovärderliga kunskaper. Med denna syn på trä- och 

metallslöjd ska jag undersöka lärares synsätt. Jag har, trots min förförståelse, försökt ha 
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ett öppet förhållningssätt för att inte påverka informanterna under intervjun. Men själva 

utgångspunkten för intervjun och frågorna i intervjun speglar ändå min ståndpunkt.  

Ytterligare förförståelse för ämnet är den praktik, VFU, som ingår i lärarutbildningen. 

Min VFU var på en F-9 skola. Där upplevde jag att maskiner som eleverna själva inte 

fick använda, användes flitigt av läraren under lektionstid. Min förutfattade mening är 

att de flesta slöjdsalar är utrustade med maskiner och att dessa används vanemässigt av 

lärarna.  

 

5 Resultat 
 

Utifrån de frågeställningar som var arbetets utgångspunkt, har resultatet sorterats in 

under ett antal kategorier. 

 Maskiner som hjälpmedel när lärare stöttar elever i slöjdarbetet, 

 Lärare använder maskiner, 

 Elever använder maskiner, 

 Maskiner i slöjdundervisningen, 

 Självständiga elever och slöjdens användbarhet utanför slöjdsalen. 

 

5.1 Maskiner som hjälpmedel när lärare stöttar elever i slöjdarbetet 

När eleverna möter svårigheter i arbetet upplever några av informanterna att eleverna 

tycker det är väldigt skönt att få hjälp. Samtidigt upplevs det viktigt att eleverna får 

förståelse för vad som händer, så att de inte missar en del i processen. Mattias har inga 

maskiner i sin slöjdsal, men när han hjälper sina elever i slöjdarbetet så tycker han att 

det är viktigt att de får se vad han gör för att de ska lära sig något.  

Lina beskriver att hon går in och ger stöd till elever när hon ser att de börjar tappa 

motivationen. ”För ibland när det blir för svårt då vill de inte fortsätta och man vill ju 

inte att de bara ger upp”. Hon menar att som lärare ska man kunna anpassa 

verksamheten till varje enskild elev och vissa elever har det svårare med motoriken 

eller koncentrationen vilket påverkar förmågan i slöjdämnet. Enligt Lina har inte alla 

elever tålamod att känna in materialet och bygga upp den förståelse som hon är ute efter 

att förmedla. För att motivera dessa elever att prova mer själva så brukar hon komma 

med en kompromisslösning där hon går in och gör ett moment åt eleven samtidigt som 

eleven själv får i uppgift att göra klart en annan del. Vidare poängterar hon vikten av att 
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föra en dialog med eleven kring hur det går för att kunna läsa av i vilket tillstånd eleven 

befinner sig. Till exempel frågar hon hur det känns och hon är också noga med att fråga 

om eleven vill ha hjälp innan hon går in och hjälper, ofta vill de ha hjälp och blir nöjda. 

Det händer även att elever är envisa och vill göra allt själva, även om det tar tid, menar 

hon. 

Både Peter och Olle tycker det är viktigt att eleverna får lyckas, därför ger de eleverna 

maskinhjälp om det inte är en del av den teknik de övar på just då. Olle brukar fundera 

över vad som är viktigt att öva på i det här arbetet. Är det till exempel fogning av hörn 

som skall övas och eleverna har kämpat på men sågat snett, så kommer slutresultatet bli 

misslyckat. Då sågar han bitarna raka för att eleverna ska få lyckas. Att känna in var 

eleven är i sitt intresse verkar vara en återkommande tanke, men att det samtidigt är 

svårt att veta på vilken nivå man som lärare ska hålla sig, om man kan pressa eleven lite 

till eller inte. Olle uttrycker också att fördelen med maskiner är att man kan hjälpa 

eleverna att komma bort från tidsödande moment. ”Det är ju bara slöjd en gång i 

veckan och då är det onödigt att stå och hyvla i två lektioner”.  

Men Olle har samtidigt upplevt att det är lätt hänt att man tar på sig för mycket 

justeringsarbete och då har han fått tänka om efteråt. De självständiga eleverna behöver 

sällan hjälp, det är oftast de som har det lite svårare med motoriken som behöver extra 

stöd. Men eleverna är samtidigt väl medvetna om att läraren med hjälp av maskiner kan 

hjälpa dem i deras arbete och hur fort det skulle gå. Peter beskriver att den uppenbara 

nackdelen med maskinerna är att eleverna gärna söker den enklaste vägen. Vissa ser en 

chans att komma snabbt framåt i processen, speciellt de eleverna som tycker det är 

viktigt att bli klara med sina föremål så fort som möjligt. Lina har upplevt liknande 

situationer och reflekterar kring hur man kan bemöta elevernas frågor om att få använda 

maskiner. 

Man kan ju få höra en del – Varför får inte vi använda den där? när de står 

och hyvlar och kämpar och jag bara kör igenom maskinen på några 

sekunder. Så det kan ju va en orsak att inte använda maskiner för att slippa 

den diskussionen. Samtidigt kan den diskussionen va bra för då kan jag 

förklara varför det är bra att kunna grunden. (Lina)  

Peter förtydligar att slöjden har en viktig funktion att låta saker få ta sin tid.  

Jag hjälper till exempel inte till med att figursåga på bandsåg eller forma på 

bandslip. Lite av slöjdens kärna är ju att lära sig formge, att ta fram former 

själv, det är inte ok att titta på när någon annan gör det. (Peter)  
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Bland informanterna verkar den allmänna uppfattningen vara att eleverna ska göra så 

mycket som möjligt själva och de tar gärna upp diskussioner om att det får ta tid när 

man slöjdar. 

 

5.2  Lärare använder maskiner  

Peter och Olle upplever inte att maskinerna stör undervisningen och förbereder inte på 

samma vis. Den vanligaste situationen där maskiner kommer till användning under 

lektionstid är när lärarna tar fram nytt material till eleverna. Peter tycker att det ofta 

känns värt att hjälpa elever att ta fram ett bra utgångsmaterial. Olle berättar att han 

anpassar sig till olika gruppers behov och arbetar därmed olika. Han menar att vissa 

grupper inte klarar av att bli lämnade ensamma och då förbereder han innan medan 

andra grupper är lugna och då kan han ta fram material under lektionstid eller så får 

eleverna själva ta fram sitt material. En aspekt som Peter ser är att det beror på vilken 

uppgift de ska arbeta med om han förbereder material innan eller inte. Eftersom han 

arbetar mer med friare uppgifter kan han inte alltid förbereda material i förväg.  

Det är uppenbart att lärarna resonerar väldigt olika kring användandet av maskiner 

under lektionstid. Lina som har erfarenhet av att arbeta i olika skolor menar att 

användande av maskiner under lektionstid beror på vilken sal hon befinner sig i. Om 

maskinerna står direkt i slöjdsalen så använder hon helst inte maskinerna, dels för 

ljudnivåns skull och dels för säkerhetsrisken. När det finns ett separat maskinrum går 

det bättre att gå undan en liten stund men hon försöker ändå att undvika det eftersom 

hon är borta från salen och blir mindre tillgänglig för eleverna. Lina försöker också 

förbereda så mycket som möjligt innan lektionstid för att inte behöva använda 

maskinerna under lektionen. ”Men det är nästan oundvikligt att inte behöva använda 

maskinerna nån gång” menar Lina. 

Materialet förbereds mer ju yngre eleverna är, lärarna går också in och stöttar dem mer. 

Lina menar att hon är noga med att inte ta fram halvfabrikat åt eleverna. Både Peter och 

Olle resonerar att det är bra att eleverna får se hur man snabbt och lätt tar fram ett 

material eller att det går att fixa till en skev bräda så att den kan användas. Peter tycker 

att det fungerar bra att använda maskiner under lektionstid och han vill att eleverna ska 

få en bild av hur man kan använda dem och vilka möjligheter som finns med materialet 

när man har maskiner.  

Det är mestadels bandsågen som används under lektionstid av lärarna, men även rikt- 

och planhyvel samt justersåg. Olle tänker på att arbeta in hur eleverna ska bära verktyg 

och hur de ska bete sig i slöjdsalen för att det ska vara säkert och då känner han sig 
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trygg med att lämna dem en kort stund. Han menar att man inte ska göra så farliga 

uppgifter att man inte skulle kunna lämna eleverna utan uppsikt en stund.  

Mattias, som inte har maskiner i sin slöjdsal, brukar använda motorsåg som hjälpmedel, 

först och främst i sina förberedelser men det har även hänt under lektionstid. Han menar 

att ”Det fungerar bra och eftersom de inte är så vana vid maskiner så har de respekt för 

dem och tycker plötsligt att de låter väldigt mycket, de tycker det är lite jobbigt med 

ljudet”.  

 

5.3  Elever använder maskiner 

De informanter som har maskiner i slöjdsalen låter sina elever använda svarv, 

pelarborrmaskin, kontursåg och vissa slipmaskiner. Informanterna är överens om att det 

är viktigt med någon typ av säkerhetsgenomgång eller körkort, där eleverna får visa att 

de har förstått innan de börjar använda maskiner. Även vissa handhållna eldrivna 

maskiner som sticksåg och skruvdragare kan användas av eleverna under uppsikt av 

läraren. Lina säger att ”Skruvdragare vill jag absolut att de ska lära sig, den brukar jag 

verkligen gå igenom ordentligt, för det är bra att man kan resten av livet” (Lina).  

Det är speciellt de äldre eleverna som får använda maskiner, när de har lärt sig 

grunderna med handverktygen. Lärarna är ganska samstämmiga med fördelarna att lära 

sig maskiner, framförallt så anser de att eleverna ska lära sig ha respekt för maskiner 

och få en allmän riskmedvetenhet och förståelse för roterande föremål. De är något 

informanterna anser att eleverna kan ha nytta av i alla möjliga sammanhang där man 

kommer i kontakt med maskiner. 

Pedagogiska fördelar är att eleverna måste följa instruktioner, det blir 

väldigt tydligt om de lyssnar och tar in det man säger eller om de förstår en 

skriftlig instruktion när man ska använda maskiner. Till exempel när de ska 

ta pelarborrskörkort då måste de kunna läsa säkerhetsföreskrifter och visa 

att de har förstått. (Lina) 

Peter uttrycker att lärdomen om att hantera maskiner kanske handlar mer om sunt 

förnuft än om en slöjdrelaterad nytta. Men han menar att det kan vara bra att känna till 

vilka maskiner som finns, hur de kan användas och vilka möjligheter maskiner ger. Han 

säger exempelvis att: ”Det ger ett annat resultat, man kan komma längre i sitt slöjdande, 

det öppnar möjligheter”.  
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En annan viktig aspekt som lärarna har antytt av att lära sig maskiner är att det allt som 

oftast stärker elevernas självkänsla speciellt eftersom en del av eleverna är rädda för 

maskiner från början. ”Det kan ta ett tag men sen står de där och borrar och kan känna 

att de fixar det och kan växa i den rollen” (Lina).  

Mattias uttrycker sina tankar kring maskiner i slöjdundervisningen så här.  

Alla tekniker och metoder som kan hjälpa en lösa ett problem är värdefulla, 

frågan är bara när man tar in dem. Jag tycker ju inte att någon ska låta bli att 

använda maskiner/…/ men jag kan tycka att man gör dem en björntjänst om 

man redan i tidig ålder ställer dem vid en slipmaskin för att de vill ha en slät 

yta, för de hinner inte bygga en relation till föremålet, det blir bara att 

massproducera födelsedagspresenter. (Mattias)  

Mattias uppfattning är att när eleverna får arbeta i ett långsammare tempo hinner de 

förstå vad som händer och när de senare får lära sig maskiner så förstår de i högre grad 

hur maskinerna påverkar träet. De elever som går i en skola utan maskiner i slöjdsalen 

får i årskurs 6 gå en termin på en grannskola för att tillgodogöra sig maskinkunskaper, 

eftersom det är ett av målen i centralt innehåll i kursplanen för slöjd. Mattias berättar att 

läraren på grannskolan direkt ser skillnad på vilka elever som kommer från deras skola.  

De har ett helt annat förhållningssätt, de har mer kontroll över situationen 

och vet mer vad de vill och när de börjar använda maskiner så fattar de 

ganska snabbt hur maskinerna kan hjälpa dem i deras idé. (Mattias)  

Olle och Peter låter eleverna använda svarven mycket, den ger snabbt resultat och det 

finns många möjligheter med den menar de. I användandet av svarven verkar det dock 

vara mer fokus på själva tekniken, alltså svarvning.  Och den ses inte som en maskin på 

samma sätt som andra maskiner. Olle funderar ibland på nyttan med att lära sig 

pelarborrmaskinen, som de flesta inte har tillgång till utanför slöjdsalen, men i nästa 

andetag så påpekar han fördelarna med att de blir så mycket bättre resultat.  

 

5.4  Maskiner i slöjdundervisningen   

Det är tydligt att maskinerna ses som nödvändiga redskap i informanternas ögon, det är 

då framförallt tidsperspektivet som belyses. Maskinerna ses som ett viktigt redskap till 

att kunna ta fram material på ett enkelt och tidseffektivt sätt. Lina tycker det är 

nödvändigt med maskiner, eftersom de inte har så mycket tid på sig att förbereda. Lina 

tycker också att det skulle saknas en del om det inte fanns maskiner, hon vill inte bara 
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hålla på med ”kniv och yxa” utan tycker det är viktigt med en slöjdsal där man kan visa 

på slöjdens alla delar. 

Mattias som förespråkar maskinfri slöjd har även han ibland känt behov av en bandsåg i 

sina förberedelser. Han poängterar dock att det då är hans behov som lärare och att de 

är så få gånger per år att det inte skulle vara värt investeringen med allt vad det innebär. 

Om det redan finns maskiner installerade i slöjdsalen anser Olle att det är ekonomiskt 

fördelaktigt att kunna köpa in ohyvlat virke.  

Eleverna bör kunna få kunskaper om att möbler inte bara kommer från Ikea och en 

uppfattning om hur ting i deras omgivning är tillverkade menar Lina och Peter. Alla 

informanter tycker att eleverna ska kunna relatera möbler till hur de blivit till. Att de är 

gjorda av träd, att det finns en idé bakom varje möbel och att de är tillverkade av någon. 

Inte minst att de själva faktiskt kan tillverka möbler.  

Utbildning och bakgrund verkar spela stor roll för vilka tekniker och arbetssätt 

informanterna väljer att arbeta med.  

Design är min ingång i slöjden, det är både uttrycket och funktionen som 

man arbetar med. Min bakgrund är mer att konstruera och sätta ihop, jag 

vill att eleverna ska kunna såga räta vinklar och sätta ihop grejer. (Lina) 

En designutbildning verkar ge en bred grund i att hantera olika material och att förhålla 

sig till form och funktion som viktiga hjälpmedel i utformandet av slöjdföremål. 

Verktyg, maskiner och redskap verkar då användas utifrån behovsmässiga aspekter. En 

utbildning som utgår från arbete med färskt material ger en annan typ av arbetsprocess, 

där både upplevelsen och förståelsen för hela processen från träd till färdigt föremål blir 

central. Det framgår att utbildning har en viktig roll i hur man presenterar ämnet 

träslöjd, speciellt i hur variationsrikt man som lärare planerar innehållet. Både Mattias 

och Peter har under intervjuerna vittnat om att de inte kände till möjligheten att arbeta i 

färskt trä innan utbildningen, det kan visa på att kunskapen om att använda färskt 

material är begränsad. Peter har i sin undervisning upptäckt att det bland eleverna är 

populärt att tälja i färskt trä och han försöker få tillgång till en frys för att kunna bevara 

ämnena färska och därmed kunna arbeta mer i just färskt material. Mattias uttrycker sin 

upplevelse så här: 

När jag utbildade mig så insåg jag att trä inte bara dammar, är torrt och 

jättehårt men det kan också vara följsamt, det formar sig som jag vill när jag 

vet hur jag ska göra och det är ett väldigt sinnligt material. (Mattias) 
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Det är inte enbart utbildning och bakgrund som formar en lärare, det har visat sig att 

omgivningen har stor betydelse. Lina menar exempelvis att som nyutexaminerad är det 

lätt att följa traditionen på skolan, eller i ”fotspåren” av den tidigare läraren, eftersom 

det kan ta tid att etablera sitt eget arbetssätt.  

Trots att maskiner verkar spela en stor roll i undervisningen för Lina, Olle och Peter så 

föredrar de att arbeta med handverktyg med eleverna, speciellt i de yngre åldrarna. Olle 

har dessutom turen att ha tillgång till en skolskog och han håller på att inreda en 

täljhörna i sin slöjdsal samt investera i mer skärande handverktyg. Det finns en 

genomgående pedagogisk tanke hos alla fyra lärarna om att eleverna bör lära sig 

grunderna i hur man bearbetar trä och få förståelse för hur träfibrerna fungerar. 

Informanterna har olika tankar kring vad som ingår i denna grundförståelse och vilken 

nivå den ska ligga på. Det kan vara kopplat till vilka handverktyg som används.  

Jag vill att de ska lära sig att såga och hyvla så att de lär sig grunderna 

eftersom det är när eleverna använder handverktyg och jobbar med träet 

som de lär känna dess egenskaper. (Lina)  

Eller så kan det vara kopplat till kunskaper om materialet. 

Man får inte lika mycket förståelse när man får en färdig bräda som någon 

annan valt och kapat upp i färdiga dimensioner. (Mattias) 

Peter menar att maskiner inte behöver vara nödvändiga i skolslöjden, men att det beror 

lite på hur man ser på slöjd och vad man lägger in i sin slöjdundervisning. Han tycker 

att det finns en risk att handens kunskap kommer i skymundan och att man inte ser de 

möjligheter som finns med handverktyg. Här nedan reflekterar han kring fördelarna 

med en ren handverktygsslöjd kontra behovet av maskinerna. 

Fördelen utan maskiner skulle väl vara att eleverna skulle lära sig hur man 

med enkla medel kan bearbeta material. Jag är väl ute efter någon sorts 

gyllene kombination, jag tycker det är viktigt med handverktyg och jobbar 

mycket med bildhuggarjärn, där finns inga genvägar/…/men jag har ingen 

direkt uppdelning, maskinerna kommer in lite på behovsbasis, om den 

teknik vi har valt, om vi kan utmana den ytterligare genom att använda 

maskiner, då gör vi det. Men vi ska inte använda maskiner bara för att vi 

kan. (Peter) 

Att välja bort maskiner i slöjdundervisningen verkar bottna i ett intresse för att arbeta i 

färskt trä och med skärande verktyg. Både Olle och Mattias ser många 

arbetsmiljömässiga fördelar med det. Det blir mindre damm, inget buller, 
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säkerhetstänket blir inte lika omfattande och man är inte beroende av att maskinerna 

ska fungera för att planeringen ska hålla. En annan fördel är att eleverna kan arbeta med 

få handverktyg som de blir trygga med. Eleverna lär sig hur de kan ta tillvara på 

material som finns tillgängligt i naturen. Man kan sitta i ring eller små grupper och 

arbeta och få till fantastiska samtal.  

 

5.5 Självständiga elever och slöjdens användbarhet utanför 

slöjdsalen 

”Elevens självständighet i arbetet är a och o”, menar Peter. Det är viktigt att eleven kan 

göra alla moment, men han menar också att det beror lite på vilken teknik de använder. 

Peter reflekterar också kring att det finns en risk att användningen av maskiner kan ge 

eleverna en mental barriär som hindrar dem från att se möjligheterna utanför slöjdsalen, 

oftast tror eleverna att de behöver allt det som finns i slöjdsalen. Egentligen tycker han 

att det är viktigt att visa på slöjdens möjligheter även utanför salen. Ett sätt för Peter att 

vidga synen på slöjd för eleverna är att göra den mer synlig i det offentliga rummet. 

Han uttrycker: ”Jag är ju vansinnigt förtjust i rondellhundar och sloydbirds”. Han 

försöker också mer och mer att återbruka överblivet material för att visa på fler 

möjligheter. 

Det finns olika strategier att arbeta med elevers självständighet. Alla fyra informanter 

upplever det viktigt och har på något sätt försökt arbeta för att nå det. Lina tycker att 

eleverna ska lära sig arbeta självständigt men att de då behöver vissa baskunskaper. 

Därför går hon igenom vilka verktyg som kan användas för att uppnå ett visst resultat. 

Hon brukar ge de yngre eleverna fasta uppgifter i början för att de ska få en bra grund 

att stå på och för att de ska lära sig följa en viss arbetsordning. Hon brukar skriva 

arbetsordningen på tavlan eller på datorn beroende av vad som finns att tillgå i salen. I 

arbetsbeskrivningarna passar hon på att använda sig av slöjdord. Olle har upplevt att 

eleverna blir mer självständiga av att ha en tydlig instruktion i form av bilder eller ord. 

När eleverna går i trean är punkterna väldigt utförliga men när eleverna går i sexan 

förväntas lite mer av dem, när det gäller självständighet. Då ska de kunna ta egna 

beslut, till exempel om det står såga, får de själva besluta vilken såg de ska använda. 

Peter har också provat att arbeta med skriftliga instruktioner och han tycker att eleverna 

blir mer självständiga men han upplever samtidigt att han begränsar deras frihet och 

arbetar därför hellre utan skriftliga instruktioner. Han föredrar att arbeta nära varje elev 

och diskutera olika lösningar. Han stöttar en sjätteklassare mer i arbetsprocessen medan 

han förväntar sig att niorna ska klara mer eller mindre allting själva.  
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Olle säger först att han inte tänkt på att eleverna ska kunna klara uppgifterna själva. 

Men sen ändrar han sig och menar att han försöker anpassa slöjdarbetet till en nivå där 

eleverna kan klara av det. Han arbetar också med genomgångar där han visar och 

beskriver så mycket som möjligt innan de börjar arbeta, för att sedan kunna släppa dem. 

Han försöker också arbeta in att slöjden är ett ämne där man ska lära sig lösa praktiska 

problem.  

För mig är det att de ska lösa problem och våga sig utanför sin 

trygghetszon. På det sättet tänker jag att man kan använda slöjden utanför, 

att man får verktyg att lösa problem…..det är mitt mål i alla fall, att inte stå 

handfallen om det är något man inte kan. (Olle) 

Så när de kommer och frågar mig om hjälp, så för det första har jag, får 

man inte fråga mig - Vad ska jag göra nu eller hur ska jag göra nu? i min 

slöjdsal. Det är strängt förbjudet. Då säger jag att jag förstår inte vad du 

menar… vad menar du? Men om de istället vänder på frågan och säger – 

Ska jag göra så här? då visar de mig att de har tänkt, eller - Kan det vara en 

bra sak att göra så här? Istället för att direkt bara fråga tomt. (Olle) 

Mattias beskriver en ordning han gärna arbetar efter för att få eleverna mer 

självständiga. När de startar med ett nytt arbete kan de börja arbeta i grupp för att öva 

på en teknik, till exempel genom att skulptera med träplugg. Då ser han om alla elever 

har förstått och eleverna lär samtidigt av varandra. ”Då har de tränat sig i att fråga 

varandra, läraren behöver inte ha alla svar” menar Mattias. När de haft en genomgång 

av en teknik så skapar de ett tema för slöjduppgiften, då ska tekniken de övat på finnas 

med. Då får eleverna arbeta individuellt och Mattias menar att det är viktigt att de får 

arbeta individuellt för att lära sig ta eget ansvar.  Han försöker också se till att det finns 

alternativ att lösa en uppgift så att eleverna inte ska vara beroende av honom, eller av 

kunskaper som de inte har gått igenom. Han tycker även att slöjden inte ska vara 

bunden till en lokal, slöjden ska kunna flytta runt och användas i olika sammanhang. 

Han vill också få sina elever att förstå att de inte behöver så mycket verktyg för att de 

ska kunna slöjda. 

En annan stor pedagogisk vinst är att man kan slöjda även om man inte har 

en stor verkstad, för då kan eleverna gå hem och önska sig en kniv, en såg 

och kanske en borrsväng och sen känner de att de har möjlighet att tillverka 

sina egna saker. Till skillnad om man tror att man måste ha en bandsåg eller 

svarv för att kunna slöjda, så slöjden har blivit mer lättillgänglig. (Mattias) 

Ju äldre eleverna blir desto friare får de arbeta. Alla fyra informanterna har använt sig 

av liknande uppgifter nämligen att eleverna ska använda sig av en speciell teknik men 
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att föremålet är fritt. Då får eleverna öva sina förmågor och använda sig av de 

kunskaper de förvärvat, ”då måste de verkligen börja tänka” menar Lina.  

I informanternas berättelser framkommer att den gemensamma nämnaren för att visa på 

möjligheterna att använda slöjden utanför salen är att ha tillgång till skog. Att kunna gå 

ut i skogen eller ta med färskt virke in ger en tydlig koppling mellan natur och 

samhälle.  

Jag tycker om den tanken med att gå ut i skogen och såga ner en gren och 

fundera vad kan man göra av den här? Jag brukar gå ut med treorna och så 

hämtar vi sly och så täljer vi en penna, för att se att materialet vi använder 

kommer från skogen och vad får man ta och vad får man inte ta. (Lina) 

Det ger också tillfälle att arbeta med kniv. Kniven är det verktyg som av informanterna 

ses som mest användbart för hemmabruk, eftersom den är användbar till mycket och 

det krävs inte så stort utrymme för att använda den. 

 

6 Diskussion  
 

Föreställningar och normer om manligt och kvinnligt, tekniskt och otekniskt är något 

som omger oss dagligen (Johansson, 2002:28), maskiner som fenomen är något jag 

anser är invävt i dessa föreställningar. Avancerade maskiner och verktyg används idag 

på de flesta moderna arbetsplatser (Johansson, 2002:26) eftersom vårat ”tänkande och 

handlande/…/blir allt mer integrerat med artefakter” (Johansson, 2002:27). På liknande 

sätt verkar maskiner också ha en självklar plats i idén om vad trä- och metallslöjd är 

och tycks fungera som en länk till en modernare slöjd, en slöjd av dagens tekniska 

tidsålder. Maskiner ses som en av byggstenarna i skolundervisning, ett hjälpmedel som 

underlättar problemlösning och som utan dess närvaro skulle ge en missvisande bild av 

slöjd. Maskinerna visar sig också oväntat vara en plats för sociokulturella möten, något 

att kommunicera kring och bistå sina klasskamrater med hjälp av olika slag, vilket 

Johansson (2002) har noterat i sin undersökning. Samtidigt så är de inget som 

informanterna i denna studie nämner vid intervjutillfällena. De verkar istället se den 

individuella möjligheten till lärdom, som en allmän förståelse för säkerheten kring 

hanteringen av maskiner, utvecklande av självförtroendet samt förmågan att läsa 

instruktioner.  

Med förhållningssätt menar jag hur informanterna väljer att använda sig av maskiner 

och vilken nytta de ser med maskinanvändning. Med reflektioner menar jag hur 

informanterna tänker kring sitt eget användande av maskiner. 
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Det visar sig att maskiner är ett komplext fenomen, där det inte finns ett rätt eller fel 

förhållningssätt gentemot maskiner och deras varande eller inte i trä- och 

metallslöjdsundervisningen. Hasselskog (2010) trycker istället på vikten av att 

medvetandegöra lärares förhållningssätt och att det får effekter på vad eleverna gör och 

lär i slöjden. Han menar att läraren bör uppmärksamma de lärarstrategier som han eller 

hon använder sig av och hur dessa kan komma att påverka elevers lärande (Hasselskog, 

2010:17). Han menar att olika uppgifter ger olika förutsättningar i förhållande till ett 

visst lärande (2010:67). Reflektioner över sitt eget handlande och sin egen undervisning 

blir här en springande punkt för att få syn på det lärande som eleverna kan tillgodogöra 

sig. 

Intrycket är att maskinerna i ett rum blir dominerande, de tar mycket av 

uppmärksamheten. De blir inte bara ett hjälpmedel utan också en genväg som hela tiden 

eleverna ser möjligheter att utnyttja. Det gäller att ha klart för sig var man står som 

lärare och hur man förhåller sig till att använda maskinerna för att inte eleverna ska 

driva på. 

 

6.1 Maskinernas plats i läromiljön 

I trä- och metallslöjdsalen finns inte läromedel i samma utsträckning som i andra 

ämnen, det kan bero på att det inte finns ett ”givet kunskapsinnehåll” (Sigurdson 

2014:14) som ska förmedlas. I slöjden talar man istället om en läromiljö, kunskapen 

uppstår ofta i mötet med ett material, med ett problem som måste lösas eller i samråd 

med läraren.  

Johansson (2002) menar att varje social praktik bär på sina egna traditioner. De 

materiella förutsättningarna i salen hjälper till att reproducera skolslöjdskulturen. Hur 

en slöjdsal är utrustad grundar sig i traditioner men utvecklas med personer och 

omgivning (Johansson, 2002:138). ”Redskap, verktyg och maskiner påverkar också hur 

vi ser på slöjdsalen som institution” menar Johansson (2002:233). Läraren och dess 

förhållningssätt till slöjd som tradition och till läromiljön kan påverka vad eleverna lär 

sig i slöjd och vilken bild av slöjd som förmedlas. Sigurdson är också inne på trä- och 

metallslöjdsalen som institution och menar att vikten av hur klassrumsmiljön är 

organiserad är av stor vikt för motivation och lärande i undervisningen (2014:15). 

För Lina har maskinerna en självklar plats i trä- och metallslöjdsalen och hon tycker att 

de spelar en viktig roll, både som hjälpmedel för henne själv och som pedagogiskt 

verktyg i undervisningen. Olle har ett mer dubbelsidigt förhållningssätt till maskinerna 

och han visar på ett mer oreflekterat handlande kring maskiner. Han tycker precis som 
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Lina att maskinerna har en självklar plats som hjälpmedel i trä- och metallslöjdsalen. 

Han ser också maskinerna som en del av läromiljön och tycker att eleverna får ett 

indirekt lärande genom att se hur de används. Peter har ett liknande förhållningssätt 

som de förgående två och tycker precis som Olle att det finns många fördelar med det 

indirekta lärande som eleverna kan tillgodogöra sig genom att se maskinerna och deras 

användningsområden. Han upplever inte att användningen av maskiner stör lektionerna 

men tycker snarare att maskinerna är en nödvändighet. Men Peter lägger även stor vikt 

vid användandet av handverktyg och är nöjd med det stora utbudet han har i sin sal. 

Mattias har ett avvikande förhållningssätt gentemot de andra tre informanterna. Han ser 

stora pedagogiska vinster med att slöjden inte är bunden till en speciell miljö. Istället 

trycker han på vikten av att kunna använda slöjden i olika sammanhang och att man kan 

slöjda trots att man inte har tillgång till en fullt utrustad verkstad.  

De didaktiska förutsättningarna för slöjdundervisning ligger också till stor del i den 

fysiska läromiljön. Verktygen och maskinerna utgör en viktig del av läromiljön. Vad 

som ska läras ut, och vilka kunskaper som ska förmedlas, i slöjdsalen, styrs till viss del 

av vilka maskiner som finns där. Hur ska då dessa kunskaper förmedlas? Här handlar 

det delvis om en sorts passiv inlärning som kommer av att man vistas i läromiljön. 

Delvis handlar det, enligt informanterna, om att se maskinerna användas och på så sätt 

lära sig om dem, samt att som elev själv få erfarenhet av att använda maskiner. 

Tillgången på maskiner avgränsar vilka tekniker som är möjliga att använda. Oavsett 

om informanterna har påverkat utbudet av verktyg och maskiner själva eller inte, har de 

stor betydelse för utformningen av slöjdundervisningen. Det visar sig att tillgången till 

maskiner påverkar hur informanterna förhåller sig till dem. De av informanterna som 

har maskiner i sin slöjdsal förhåller sig positiva till att använda dem under lektionstid. 

Här blir frågan om hur och vad eleverna ska lära sig relevant. Hur ska de använda 

verktyg och maskiner för att tillgodogöra sig kunskaper och vilka kunskaper ska 

förmedlas genom verktyg och maskiner i läromiljön? Ska eleverna som i Linas 

undervisning ta ”körkort” på maskinerna och främst fokusera på att utveckla 

självförtroende och säkerhet. Eller ska eleverna främst få använda ett fåtal verktyg som 

de lär sig bemästra som i Mattias verkstad. Dessa olika förhållningssätt ger förstås olika 

förutsättningar att bedriva slöjdundervisning och olika kunskaper som eleverna 

tillgodogör sig.  

Vad påverkar informanterna i deras förhållningssätt till maskiner i läromiljön?  

Två viktiga aspekter kan urskiljas som påverkar informanterna i sina 

ställningstaganden, dessa har tidigare beskrivits i resultatkapitlet 5.4. Den ena, är den 

omgivning de befinner sig i och den andra är den bakgrund, såsom utbildning och 
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intresse, som de har inom slöjden. Omgivningen på en skola ger vissa förutsättningar, 

som slöjdsalens möjligheter och begränsningar, möjligheten att kunna föra diskussioner 

och utbyta erfarenheter med kolleger och få nya synvinklar. Omgivningen formar och 

omformar en lärare, särskilt om det finns möjlighet att få nya intryck och utvecklas.  

Samtidigt, vilket Lina framför om att ”följa i fotspåren” av en tidigare lärare, så tycks 

undervisningsmetoder reproduceras och en inarbetad metod på en skola lätt föras 

vidare. Har man som lärare ingen lärarutbildning, finns också färre referenspunkter till 

slöjd. Utbildningen påverkar vilka erfarenhetsområden man får inom slöjd. Den lägger 

grund för vilka tekniker man behärskar och vill förmedla, vilka arbetssätt man väljer att 

arbeta med samt olika sätt att uttrycka sig genom slöjd.  

Lina visar att hon reflekterar över maskinernas roll i läromiljön och detta kan bero på 

att hon har erfarenhet av flera arbetsplatser, vilket ger henne vidare referensramar. 

Hur förhåller sig lärarna i studien till maskiner i läromiljön? 

Alla fyra informanter verkar vara överens om maskiners allmänbildande effekt och det 

utvecklande av sunt förnuft och självkänsla som eleverna tillgodogör sig när de lär sig 

hantera maskiner. De tycker att maskinerna har en viktig roll i slöjden och även om inte 

eleverna får använda alla maskiner så upplevs det lärorikt för eleverna att se vilka 

maskiner som finns, hur de fungerar och vilka möjligheter som finns med dem. Tre av 

informanterna visar sig också vara starkt präglade på maskiner som en självklar del av 

läromiljön. De tre upplever också att det skulle saknas en del om inte maskiner var 

representerade i slöjdämnet.  

I äldre salar är det inte ovanligt att trä- och metallslöjdsalarana är utrustade med 

industribetonade maskiner men i nybyggda salar är det vanligtvis hobbybetonade 

maskiner (Johansson, 2002:233). Trots mer hobbybetonade maskiner är utrustningen i 

trä- och metallslöjdsalar inte anpassad till de yngre eleverna och flera av maskinerna är 

ur säkerhetssynpunkt inte ens tillgängliga för de äldre eleverna. Vad är det då som 

motiverar att ha dessa maskiner i trä- och metallslöjdsalen? 

 

Enligt Sigurdson (2014) är slöjdsalen för de flesta elever den första kontakten med en 

verkstadsmiljö (2014:32). Att få komma i kontakt med en verkstadsmiljö kan på flera 

sätt vara lärorikt, och behöver inte vara negativt, trots att eleverna själva inte får 

använda de flesta maskinerna. Johansson menar att det finns ett stort pedagogiskt värde 

i att göra människor mindre främmande för material och redskap och att slöjden har ett 

viktigt uppdrag att förmedla det (2002:225).  
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Sigurdson tycker också att verkstadsmiljön som läromiljö kan ha positiv påverkan på 

dem som blir ”delaktiga” och börjar behärska verktyg och maskiner. Däremot kan 

miljön fortsätta vara främmande och obekväm för andra. Enligt honom så är den 

fysiska miljön enbart ting som finns där för ett visst ändamål. Och att det är vi som 

människor som applicerar våra normer, värderingar och förutfattade meningar på 

tingen. Så om vi uppfattar miljön som mansdominerad ligger det i våra föreställningar 

och erfarenheter. Med tiden kan sådana föreställningar komma att ändras, i takt med att 

samhället utvecklas och erfarenheterna förändras (Sigurdson, 2014). Även om rummet 

eller läromiljön är en viktig faktor för lärandet i slöjdämnet, är våra värderingar och 

förhållningssätt minst lika viktiga för vilket lärande som sker. En viktig poäng med 

maskiner i trä- och metallslöjdsalen är att elever här ges chansen att lära något som man 

sällan annars kommer i kontakt med.  

Det visar sig att två av informanterna förhåller sig någorlunda restriktivt till maskiner, 

genom att fundera över vilken nytta det är med maskiner i trä- och metallslöjdsalen. 

Olle reflekterar över nyttan med maskiner eftersom elever inte har tillgång till dem 

utanför salen, men tycker att fördelarna med den precision man får överväger. Det går 

att jämföra med Johansson som har samlat in dagboksanteckningar från trä- och 

metallslöjdslärare. Där en av lärarna funderar över om det är rätt att i slöjdsalen ha 

maskiner och hjälpmedel som inte finns i hemmen. Denna lärare menar att det kan 

inspirera till ”högre slöjdande”, men att det också kan bli en besvikelse för dem som 

vill slöjda hemma (2002:138). 

Här berörs frågan om varför eleverna ska lära sig använda maskiner som de sannolikt 

inte har tillgång till utanför slöjdsalen. Olle och Lina ger uttryck för att det är säkerhet 

kopplat till maskinanvändning som ska läras ut, i huvudsak för att eleverna kommer att 

ha nytta av detta senare i livet. Även Peter menar att maskinanvändning egentligen inte 

tillför undervisningen särskilt mycket, utan snarare har en allmänbildande och 

utvecklande funktion. 

Johansson menar att det finns inbyggda kunskaper i de fysiska arbetsredskapen och 

maskinerna, som eleverna tar del av i slöjdandet. I sin undersökning kom hon fram till 

att det samarbete och interaktion som skedde kring pelarborrmaskinen gav upphov till 

nya kunskaper och färdigheter (2002:135ff). Det här går att jämföra med anvisningarna 

i kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd hur eleverna kring användandet av 

maskiner och redskap ska lära sig att samarbeta och bli medvetna om säkerhetsaspekter 

(Skolverket, 2001b:9). Här finns ytterligare en dimension av hur inlärning kring 

maskiner kan gå till, även om den sortens interaktion och samarbete som Johansson 

beskriver inte kan ses som ett pedagogiskt redskap för läraren. Främst för att läraren 
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inte kan räkna med att eleverna verkligen kommer att samarbeta, det är något som sker 

spontant. 

 

6.2 Arbetsmiljö och säkerhet 

Ett av kursplanens mål är att eleverna ska utveckla kunskaper om arbetsmiljö och 

säkerhet. I detta mål ingår förutom risker med maskiner också ergonomi och hur man 

till exempel skyddar sig mot damm och ljud. Informanternas mål att utveckla 

säkerhetsmedvetenhet hos eleverna är det mål som de är mest samstämmiga kring. Det 

målet stämmer bra överens med kursplanens mål. Samtidigt är det en stor säkerhetsrisk 

att ha maskiner både för eleverna men även för läraren som kan utsättas för stress. 

Delvis på grund av säkerhetsrisken så är det framförallt de äldre eleverna som får 

använda maskiner. För läraren som hela dagarna vistas i en sal, kan det förstås vara en 

stor hälsorisk med det damm och buller som han eller hon utsätts för. Arbetar man med 

snickartorrt virke så blir det automatiskt att man måste förbereda ämnen på maskin 

exempelvis genom att klyva upp lagom stora ämnen.  

Både Lina och Olle försöker att arbeta mycket med säkerheten i salen och lär ut hur 

man hanterar verktyg och maskiner på ett säkert sätt. Lina har satt upp tydliga ramar 

kring sitt användande av maskiner under lektionstid och funderar kring när det är 

lämpligt att använda maskiner. Hon visar också på ett riskmedvetet förhållningssätt till 

maskiner i arbetsmiljön och anpassar sitt användande av maskiner utifrån hur 

klassrummet är inrett. Linas konsekvent riskmedvetna förhållningsätt påverkar 

sannolikt elevernas lärande och deras syn på maskinanvändning. 

Däremot framkom det att varken Olle eller Peter reflekterar över att deras tid vid 

maskinerna leder till bristande kontroll i klassrummet och därmed kan vara en 

säkerhetsrisk för eleverna.  

Trots sin medvetenhet kring maskinanvändning händer det att Mattias använder 

motorsåg i undervisningen och tycks göra detta utan att reflektera över vad det sänder 

för signaler gällande riskmedvetenhet och arbetsmiljö. Motorsåg är ett mycket riskfyllt 

arbetshjälpmedel, som kräver särskild utbildning. Dessutom ger arbete med motorsåg 

upphov till buller och avgaser. Även om Mattias använder motorsågen för att medvetet 

visa elever vilka risker som finns med ett sådant redskap, besvaras inte frågan varför 

elever ska lära sig detta, då motorsågsanvändning inte ingår i kursplanen.  

Varför är det just säkerhet som informanterna tycker att eleverna ska lära sig och som 

de också förhåller sig mest samstämmiga kring när det kommer till kunskapsförmedling 
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via maskiner? Det kan bero på att det i kursplanen står utskrivet att eleverna ska få 

kunskaper om säker arbetsmiljö, några andra tydliga anvisningar kring 

maskinanvändning finns inte i kursplanen. Här får kursplanen stort inflytande över hur 

maskinerna används som pedagogiskt verktyg och vad som lärs ut. Det blir också 

synligt att det som inte är tydligt utskrivet i kursplanen, tolkas på olika sätt av 

informanterna och kan ta sig många olika uttryck i undervisningen. 

 

6.3 Maskinanvändning i undervisningen 
 

Verktyg och maskiner är en av grundstenarna till vilka metoder och arbetssätt man 

väljer i skolslöjden. Och hur lärare ser på vad som är viktig kunskap i slöjden och hur 

denna ska förmedlas. 

Informanternas reflektioner kring att hjälpa eleverna innefattar att det är viktigt att föra 

en dialog med eleven för att se hur mycket stöd de behöver och att eleverna ska se vad 

läraren hjälper dem med, så att de lär sig något. En nackdel kan vara att eleverna börjar 

söka den enklaste vägen.  

 

Hur förhåller sig lärarna i studien till maskinanvändning och lärande i 

slöjdundervisningen? 

Mattias påpekar vikten av att eleverna får se vad läraren hjälper dem med för att det ska 

bli en lärande situation. Det är inte läraren som ska ta över och göra, eleven ska få stöd 

samt ökad förståelse av hjälpen. Annars hamnar fokus på att göra klart ett föremål i 

”rätt” tid istället för att ta till sig kunskapen som medieras genom verktyg och material. 

Han förhåller sig till maskinerna som ett hjälpmedel som man kan ta in när man har 

etablerat grundkunskaperna. 

Olle verkar reflektera efter en händelse, då han dragit på sig mer arbete än han först 

tänkt. Det kan betyda att han inte tänker efter före, men att han ändå utvärderar sin egen 

undervisning och försöker förbättra den. Olles styrs av snällhet och det gör det svårt för 

honom att sätta gränser. Han försöker reflektera kring var han sätter gränser för att inte 

hamna i situationer där han tar på sig för mycket maskinarbete. Olle har arbetat relativt 

kort tid som trä- och metallslöjdslärare och har därför inte så mycket erfarenhet, vilket 

kan vara orsaken till detta.  

Lina vill ge eleverna kunskaper kring maskiner och säkerhet som de kan ha nytta av 

hela livet. Hon upplever att det stärker elevernas självkänsla att lära sig maskiner, det 

får dem att växa. Hon vill sätta slöjden och maskinanvändning i ett sammanhang där 
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eleverna får förståelse för processer i till exempel möbelindustrin. Lina vill också 

förmedla kunskaper om material och deras egenskaper och arbetar därför mycket med 

handverktyg med eleverna. Hon tar hjälp av maskiner för att anpassa verksamheten till 

elever med motorik- eller koncentrationssvårigheter. Hon är mån om att känna in varje 

elev och använder dialogen som hennes främsta verktyg i kontakten med eleverna. Hon 

är medveten om elevernas vilja att med hjälp av maskiner ta genvägar i arbetsprocessen 

men ser det som en möjlighet att diskutera vikten av att kunna grunderna i hantverket. 

Olle anpassar sig till olika gruppers behov och reflekterar över vilken nivå han ska 

lägga uppgifter på. Men han använder också maskinerna oreflekterat, med tanke på 

elevernas lärande. Genom önskan att eleverna ska lyckas så brukar han hjälpa till att 

justera misstag eller hjälpa eleverna förbi ”tidsödande moment”. Han vill också 

utveckla möjligheten att arbeta mer med handaslöjd och metoden att arbeta med färskt 

trä.  

Peter menar att lärandet med maskiner ligger mer i utvecklandet av sunt förnuft och är 

av mer fostrande karaktär. Hans idé är att försöka hitta en avvägd kombination mellan 

användningen av maskiner och handverktyg. Han stöttar de yngre årskurserna mer 

medan han förväntar sig att eleverna i de högre årskurserna ska arbeta mer 

självständigt. Han ger maskinhjälp om det inte är en del av den teknik de övar på. Även 

om eleverna söker genvägar i arbetet förhåller han sig pragmatiskt till maskinerna och 

låter behovet styra användningen av dem. Det går att jämföra med Johanssons 

undersökning där det framkommer att det är situationen som avgör om det är verktyg 

eller maskiner som används för att lösa uppgiften (Johansson 2002).  

Johansson har i sin studie sett tendenser till att lärare leder elever genom vissa moment 

(2002:230), vilket får till följd att elever inte tillgodogör sig den kunskap 

arbetsprocessen skulle kunna ge, denna studie visar liknande tendenser. Detta kan också 

bero på en annan viktig faktor som lärare har att förhålla sig till nämligen tiden. ”Man 

kan inte bortse från de villkor lärare och elever arbetar under” (Johansson 2002:230). 

Det är förståeligt om lärarna försöker hålla ihop elevgruppen så att de ska bli klara med 

sina slöjdföremål i någorlunda samma tid. De elever som är på väg att ge upp för att de 

ligger efter eller på grund av motoriska svårigheter kan då behöva uppmuntras och få 

extra stöd och detta kan ta sig uttryck genom att läraren tar till maskiner. Hasselskog 

(2010) uppmärksammar att brist på tid för undervisning i ett ämne riskerar att leda till 

fokus på görandet. Detta ofta på bekostnad av utrymme för reflektion över lösningar på 

olika problem och dess konsekvenser (Hasselskog 2010:72). Det visar sig också under 

intervjuerna att det i många fall är fokus på görandet. Så trots informanternas 

inställning att det ska få ta tid att slöjda, kommer det ändå fram att några av dem kan 

tänka sig att lotsa elever förbi tidsödande moment.  
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Under intervjuerna började både Peter och Olle reflektera kring de frågor som ställdes. 

Olle uttryckte själv att han inte tidigare reflekterat så mycket över sitt förhållningssätt 

kring maskinanvändning, men att intervjun satte igång nya tankar. Även Peter visade 

genom sina motsägelsefulla svar att han började reflektera under intervjun. Att han å 

ena sidan gjorde si men att man också skulle kunna göra så. Det gör det svårt att avgöra 

hur mycket Peter och Olle har reflekterat kring användandet av maskiner innan 

intervjun.  

Varför maskinanvändning, enligt kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd? 

Eftersom det pedagogiska målet, enligt kommentarmaterialet för kursplanen i slöjd, 

menar att lärandet inte bara ligger i att kunna hantverkstekniker eller verktyg så anger 

de inga tydliga riktlinjer kring vilka tekniker eller redskap som ska användas eller när. 

Skolverket (2011b) framhåller istället vikten av progression inom de tekniker och 

redskap som används. En tolkning av detta är att man i princip skulle kunna välja ut ett 

begränsat antal tekniker, verktyg eller maskiner som man arbetar med i undervisningen, 

huvudsaken är att det finns en progression inom teknikerna och hanterandet av 

verktygen och maskinerna. Detta skulle då kunna motiveras av de lärare som väljer att 

arbeta med handverktyg på bekostnad av att inte ha maskiner i slöjdsalen. Istället kan 

man ha enklare handdrivna el- eller batteridrivna maskiner, som till exempel 

skruvdragare, som eleverna själva kan hantera.  

Hur har historien påverkat? 

Resonemanget om slöjdens pedagogiska värde kring personlig utveckling och förmågor 

som man antas ha användning av i livet (Skolverket, 2011b:6) går att jämföra med vad 

jag tog upp i den historiska bakgrunden, att en av förutsättningarna för slöjdens 

införande som ämne i skolan var att hantverks- och slöjddelen nedtonades och 

pedagogik och fostran blev dess huvudsyfte (Hartman, 1984:12). Är detta 

förhållningssätt som vi ser i kommentarmaterialet ett arv från Salomons tid? I sådana 

fall visar det på vilken genomslagskraft hans idéer om pedagogisk slöjd har haft. Att 

snickerihantverket fick stort fäste som den mest pedagogiska metoden, är tydligt när 

man ser en trä- och metallslöjdsal och det hantverk som bedrivs där. Snickeritraditionen 

återspeglar sig också i informanternas förhållningssätt.  

När konceptet skolverkstad infördes så stärktes den teknifierings trend som påbörjats. 

När salarna blev mer teknifierade så anpassades undervisningen till de nya 

förhållandena och den kom att bli mer beroende av maskiner. Detta stärkte säkert 

snickeritrenden. Sigurdson påpekar också att den stereotypa klassrumsmiljön har 

påverkat innehållet i läroplanen som i sin tur påverkat undervisningen. Därför ses trä- 
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och metallslöjdsalarna som ändamålsenliga utifrån vad som undervisas (Sigurdson 

2014:32).  

Här skulle man kunna fråga sig vilka mål det är som genomsyrar verksamheten. De 

övergripande målen finns att hämta i kursplanen och är formade dels av historien och 

traditionen inom slöjd, hantverk och industri, dels av alla de lärare och elever som har 

haft och har slöjd och dels av det nutida samhällets behov och förväntningar. Vem 

tolkar dessa övergripande mål? Det är framförallt lärarna som tolkar målen utifrån sina 

undervisningserfarenheter, sina och elevernas intresseområden samt förhåller sig till 

möjligheter och begränsningar på den givna arbetsplatsen. Dessa aspekter är vad 

skolverket (2012) benämner som samhällelig kontext och dessa påverkar slöjdpraktiken 

i allra högsta grad. 

 

6.4 Maskiner som motiverande faktor  
  

Ett sätt att förhålla sig till maskiner är som motivationshöjande faktor. Maskinerna blir 

ett hjälpmedel för att motivera elever och för att låta dem lyckas. Att hålla igång 

elevernas motivation är en av hörnstenarna för att lektionerna ska fungera. För att 

hjälpa eleverna att underhålla motivationen, speciellt om de börjar tappa orken, används 

maskiner som hjälpmedel. 

Det är både viktigt och naturligt att underhålla elevernas motivation vilket är relevant 

utifrån ett helhetsperspektiv. Johansson menar att det kan vara lärorikt att betrakta 

andra elever eller läraren. Hon menar att vissa elever behöver mer tid för att förstå eller 

våga prova själv och att det då är möjligt att bekanta sig med det som ska göras genom 

att betrakta (Johansson, 2002:230). Detta skulle i praktiken betyda att det är rimligt att 

stötta en del elever med maskiner under arbetets gång. Även om ett av slöjdens 

kännetecken och pedagogiska förhållningssätt är att lära genom egen erfarenhet så är 

det orimligt att alla ska lära sig allt i samma takt.  

Petersén (2010) menar att motivation är ett samspel mellan den lärande, lärosituationen 

och lärouppgiften. Om det finns intresse hos eleven av att förstå så ger det inre 

motivation att driva sitt arbete framåt. Men enligt informanterna så har inte alla elever 

det tålamod eller intresse som behövs för att driva sitt eget arbete. Peterséns teori är att 

om det saknas intresse så kan drivkraften behöva förstärkas med yttre faktorer 

(Petersén, 2010:161). Detta kan vara i form av en belöning förknippat med ett visst 

arbete.  
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Tre av informanterna använder inre motivation som argument för att använda maskiner 

under lektionstid. Vi kan se ett tydligt exempel hos Lina som resonerar just så. Hon ger 

elever belöningar eller yttre motivation, genom att göra ett moment åt dem med 

maskiner och för att motivera dem att arbeta vidare. Detta förhållningssätt kan vara en 

strategi för att nå alla elever. Det kan också vara en strategi som lärarna använder för att 

få med sig alla elever i gruppen och för att arbetena ska bli klara inom samma tidsram. 

Vad ska elever lära sig? Genom att läraren fokuserar på föremålens färdigställande, 

påverkar de sannolikt elevers syn på slöjd och vad de lär sig. Mattias å andra sidan, 

menar att slöjd måste få ta tid, och i det resonemanget berör han arbetsprocessen, som 

varandes själva undervisningen. En risk med att hjälpa elever att färdigställa föremål är 

att man som lärare flyttar fokus till föremålet i arbetsprocessen, istället för att låta 

processen vara det centrala. Vilket Skolverket (2005) genom undersökningen NU-03, 

menar att lärare generellt gör.  

Resonemanget kring inre och yttre motivation väcker frågan om hur slöjden ska läras 

ut. Undervisning driven av yttre motivation blir sannolikt en balansgång, då det finns 

risk att den föder ett beroende hos elever.  

 

6.5 Självständighet och maskinanvändning 

Att eleverna ska vara självständiga i sitt slöjdande är ett mål som de flesta slöjdlärare 

strävar efter. För att det ska utvecklas behövs rutiner som skapar just självständiga 

elever. Enligt min mening så kan maskinerna ha en viss hämmande effekt på 

självständigheten. Eleverna kan se en möjlighet att få hjälp att snabbt komma framåt i 

sitt arbete. Samtidigt missar de då att lära sig vissa moment eller tror att de inte klarar 

av att genomföra momentet själva. I kursplanen för slöjd lyfter de begrepp som stärker 

självständigheten som till exempel ”...att finna konkreta lösningar/..../ utifrån behov i 

olika situationer. /.....utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara 

uppgifter i det dagliga livet.” (Skolverket, 2011a:278) 

Under min VFU-period saknade jag ett reflekterande från handledarens sida kring 

maskinernas roll i undervisningen och i elevernas kunskapsinhämtning. Maskiner kan 

vara ett bra hjälpmedel men det är viktigt att de används på ett genomtänkt sätt. Det 

finns annars risk att läraren placerar sig själv i en maktposition där han eller hon 

omedvetet visar för eleverna att de inte kan genomföra slöjdföremålen på egen hand. 

Ett oreflekterat handlande med maskiner som hjälpmedel skulle kunna innebära att 

läraren går in och hjälper en elev som egentligen skulle kunna ha löst problemet själv 

med alternativa lösningar. Maskinerna väger mellan möjligheten att tekniskt ta eleverna 

längre i slöjdarbetet gentemot risken att bli en genväg på bekostnad av elevernas 
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förmåga att självständigt lösa problem och utveckla tankeförmåga och självsäkerhet. 

Vidare antar jag att slöjdläraren spelar en stor roll i vilka avvägningar han eller hon gör 

när det kommer till att använda maskiner i undervisningen.  

Frågan kring självständighet är egentligen större och berör mer än bara 

maskinanvändning. Sigurdson menar att de som känner sig delaktiga i den sociala 

praktiken lär sig behärska redskapen medan den verkstadsliknande miljön kan vara 

fortsatt främmande för andra (Sigurdsson, 2014). Det är också en del av lärarens arbete 

att integrera eleverna i arbetsmiljön för att få dem att bli mer självständiga. 

En del elever gör sig självständiga och använder de maskiner som finns tillgängliga 

utefter de behov de har, medan andra snarare drar sig undan och inte självmant tar till 

maskinerna. På så sätt kan också maskinanvändning både stärka och försvaga elevers 

självständighet, och även möjligen intresset för ämnet. Om läraren ger varje elev 

möjlighet att genomgå en egen prövning där de får visa att de har fått förståelse så har 

de större möjlighet att utveckla självständighet kring användandet av maskiner.  

Det finns också en risk att lärare som uteslutande arbetar med snickartorrt material och 

maskiner, inte ser de möjligheter som slöjd utan maskiner har. Om eleverna till 

exempel ska tillverka smörknivar, måste läraren först klyva och kapa till lagom tunna 

ämnen, varvid eleverna går miste om en del av processen. Det naturliga vore att tälja 

smörknivar av färskt trä, där eleverna får göra hela processen själva. Här kan man 

koppla till den pedagogik som de använde sig av i slöjdcirkus, utgångspunkten var att 

se och härma och slöjdhandledarna tog aldrig ett arbete ifrån ett barn. Istället visade de 

på sitt eget arbete, detta gav barnen stor frihet och fullt ansvar för sitt eget slöjdföremål. 

Slöjdcirkus frågade sig om skolan kan lära sig något av detta pedagogiska 

förhållningssätt? (2006:33) Och det är mycket möjligt att man kan det, men fokus blir 

då på en helt annan typ av uppgifter.  

Hur förhåller sig lärarna till självständighet kontra maskinanvändning? 

Mattias vill utrusta salen med ett begränsat antal verktyg som eleverna lär sig behärska 

bra. Han upplever att det gör dem mer självständiga. Hans mål är att eleverna ska vara 

delaktiga i hela processen. Han vill att eleverna ska se på när han hjälper dem, det ger 

mer förståelse och de tillgodogör sig kunskapen menar han. Genom att ge dem en 

gedigen grundförståelse för materialet vill han ge eleverna bra förutsättningar att förstå 

hur maskinerna kan hjälpa dem i sitt slöjdande när de väl får börja med maskiner. 

Peter tror att miljön i slöjdsalen med alla maskiner och användningen av dem kan ge 

eleverna en mental barriär som hindrar dem från att se möjligheterna att slöjda, om de 

inte har tillgång till allt som en slöjdsal kan erbjuda. Samtidigt är maskinerna för 
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honom något som kan ta slöjdandet till en högre nivå. Han menar att eleverna kan räkna 

med honom för att kunna utföra svårare arbeten. Att med hjälp av maskiner och därmed 

i många fall lärarens hjälp, så kan eleven ta sig längre i sitt slöjdande än de skulle 

kunna ha gjort annars. Jag uppfattar det som att eleven kan ta med i sin planering att det 

är möjligt att använda maskiner och därmed kunna genomföra svårare slöjduppgifter. 

Detta skulle kunna innebära att Peter själv har varit med att skapa ett beroende från 

elevernas sida, där han i själva verket inskränker elevernas självständighet. 

Peter har ett ganska motsägelsefullt resonemang kring användandet av maskiner. Å ena 

sidan visar han att han reflekterat kring var hans gräns för maskinanvändning går, 

genom att avstå från att såga ut former åt eleverna. Därför försöker han använda sig av 

metoder där det inte finns några genvägar, till exempel bildhuggeri, där eleverna måste 

utföra hela processen själva. Å andra sidan så visar han på ett ganska rutinmässigt 

användande av maskiner, genom att hjälpa till med att såga ut sådant som inte hör till 

den teknik de övar på just då. Peter har ändå funderat på maskinernas roll och vad man 

kan ha för nytta av dem. Han har också tagit ställning för maskinernas fostrande 

egenskaper och har valt att använda maskinerna som han gör.  

Olle fokuserar på problemlösningsförmåga och vill få eleverna att tänka självständigt 

och gå utanför sin trygghetszon. För Lina är det viktigt att eleverna får lära sig läsa 

instruktioner för maskinerna.  Alla hennes elever får till exempel ta ”körkort” på 

pelarborrmaskin. På det här sättet motverkar Lina den segregation som annars kan ske 

mellan de som lätt använder maskiner och de som annars undviker maskiner.  

I studien har det visat sig att trä- och metallslöjdsundervisningen drivs i många olika 

former, men med gemensamma knytpunkter. Det kan vara värt att fråga sig varför en 

lärare väljer en metod framför en annan. Att jobba med friare uppgifter, som Peter gör, 

ger eleverna möjligheten att utforma egna idéer, samtidigt används då maskinerna 

mycket under lektionstid. Kanske är det värt den lektionstid som läraren får lägga på 

maskinanvändning för att eleverna ska få utforma sina egna idéer. Det är möjligt att det 

både ökar motivationen och utvecklar elevernas kreativitet i större skala. Men i likhet 

med hur genvägar kan flytta fokus från process till föremål, så kan också elevers syn på 

sitt eget slöjdande påverkas. Detta genom att svåra eller tidsödande arbetsmoment 

upplevs som hinder för skapande utanför slöjdsalen. På så sätt kan sådana genvägar 

komma att påverka elevers självförtroende när det gäller slöjd och skapande.  
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6.6 Slutsatser 

I studien har några tydliga förhållningssätt visat sig.  

Ett förhållningssätt är att se maskiner som ett hjälpmedel för läraren. Till exempel för 

att spara tid genom att förbereda material eller ta fram ett bra utgångsmaterial till elever 

under lektionstid.  

Ett annat är som pedagogiskt verktyg. Till exempel genom att elever lär sig läsa 

instruktioner och blir säkerhetsmedvetna genom att använda maskiner samt ser hur de 

kan användas.  

Ett tredje är att använda maskiner för att motivera elever som börjar tappa 

inspirationen. 

Men studien visar också att det finns motsägelsefulla förhållningssätt till att hjälpa 

eleverna med maskiner. Precis som att verkligheten är komplex och mångfacetterad så 

har även slöjdundervisningen olika sidor och framförallt många elever att förhålla sig 

till. Det visar sig tydligt att de av informanterna som har maskiner i sin slöjdsal har 

större benägenhet att lotsa eleverna genom arbetsuppgiften.  

Maskinanvändning påverkar arbetsmiljön i slöjdsalen, eftersom ljudnivån är hög och 

det finns en säkerhetsrisk. Alla informanter visar att de förhåller sig medvetet till sin 

arbetsmiljö på ett mer eller mindre utvecklat sätt. Mattias framhåller att fördelen med 

en slöjdsal utan maskiner ger fler möjligheter till samtal, vilket kan vara ett intressant 

blivande resonemang om slöjdens inneboende sociokulturella kunskapsmöjligheter utan 

maskiner. Men det framkommer även genom litteraturen att redskap och maskiner har 

en viktig kommunikativ aspekt mellan till exempel lärare och elev. Johansson (2002) 

menar att redskap och maskiner har en viktig funktion som både stöd och hjälpmedel i 

arbetsprocessen (Johansson, 2002:31). Detta visar informanterna att de förhåller sig 

positiva till genom att lyfta maskiner och användningen av dem som ett pedagogiskt 

verktyg.    

Några reflektioner har framkommit under intervjuerna. Lina och Mattias visar på att de 

har reflekterat kring sitt eget förhållningssätt till maskiner och har ett väl genomtänkt 

resonemang kring sitt handlande och vilka för- respektive nackdelar de ser med 

maskinanvändning. Olle och Peter visar genom sina mer motsägelsefulla resonemang 

att de inte har reflekterat i samma utsträckning. Under intervjuerna börjar de också 

reflektera kring de frågor som ställs. 
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6.7 Metoddiskussion 

Målet var att få en bred bild av lärares förhållningssätt och reflektioner. Som alltid när 

ett urval sker till en studie så är man som genomförare beroende av att de tillfrågade 

informanterna ställer upp på att medverka. På grund av detta beroende är det inte helt 

självklart att spridningen på informanterna blir den önskade. Jag har försökt göra ett 

rättvist urval men inser begränsningarna med så få informanter. I urvalet för denna 

studie så arbetar tre av fyra informanter med åk 4-6 och endast en av fyra med åk 7-9. 

Detta kan ha gett en skev bild av lärares förhållningssätt till maskinanvändning, 

eftersom det används mer maskiner i de högre årskurserna (Sigurdson 2014). Tre av 

fyra informanter har också arbetat i mindre än fem år som trä- och metallslöjdslärare, så 

de har inte så lång erfarenhet men eftersom de tre har utbildning via universitetet så 

visar de ganska stor medvetenhet och har kunskaper om olika arbetssätt och tekniker. 

Dock är det troligen inte en representativ bild av trä- och metallslöjdslärarkåren, 

eftersom en stor del inte har utbildning eller åtminstone inte lärarutbildning.  

Att förförståelsen spelar stor roll i en studie har jag försökt förhålla mig medveten om 

för att inte påverka resultatet i studien. Dock var utgångspunkten för studien just ett 

intresse för slöjd utan maskiner och min inställning färgad av att de flesta träslöjdlärare 

är positivt inställda till användning av maskiner. Jag har under studiens gång fått 

rannsaka mig själv och mitt intresse. Detta för att inte tolkningen eller litteraturval ska 

ge en skev bild samt att diskussionen inte enbart ska behandla ena sidan av fenomenet 

maskiner. 

En konsekvens kan vara att man med sin förförståelse eller åsikter ställer ledande frågor 

under intervjun, enligt Dimenäs (2009:50). Därför har jag som intervjuare i största 

möjliga mån använt mig av öppna frågor för att informanternas åsikter ska komma 

fram. Dock kan informanten och intervjuaren komma att påverka varandra omedvetet 

(Bell, 2005:167).  

Fördelen med kvalitativ intervju är att man kan följa upp informantens svar med 

följdfrågor och på så vis få en djupare förståelse för vad de menar. Nackdelen med att 

enbart använda kvalitativ intervju som metod är att resultatet inte går att stämma av 

med verkligheten (Johansson och Svedner, 2006). Intervjuerna kan komma att vinklas 

utifrån vilka frågor som ställs och informanterna kan påverka sina svar utifrån vad de 

tror att intervjuaren vill höra. Eftersom jag inte har studerat några undervisnings-

tillfällen så kan jag inte uttala mig om hur informanternas förhållningssätt påverkar 

undervisningen i praktiken. Så för att få en ytterligare rättvisande bild, så skulle studien 

ha behövt kompletteras med observationer av undervisningstillfällen. Tillförlitlighet är 
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ett instrument eller tillvägagångssätt som ger samma resultat vid olika tillfällen under 

liknande omständigheter (Bell 2005:117).  

Utifrån studiens förutsättningar så antar jag att resultatet är tillförlitligt. 

Tillförlitligheten i studien skulle troligen öka om det var ett större antal informanter 

som medverkat i studien. Det går inte heller att dra några generella slutsatser kring det 

resultat jag har fått fram. Men eftersom jag har haft möjlighet att jämföra mina resultat 

mot litteratur och forskning så ger det ändå ett visst mått av tillförlitlighet.  

 

6.8 Framtida forskning  

För utveckla det jag under denna studie har undersökt skulle det vara möjligt att studera 

elevernas syn på maskinernas plats i slöjdundervisningen. Detta skulle kunna 

genomföras med observationer och intervjuer, eventuellt intervjuer med före detta 

elever. Före detta elever skulle kunna ge sin bild på hur de upplevde maskinerna som 

barn och dessutom skulle de kunna ge en relevant förklaring till vilken roll de upplever 

att maskinerna har för eleverna. En sådan studie skulle syfta till att få syn på hur 

eleverna uppfattar lärandet med maskiner, om de upplever sig beroende av läraren och 

hur det påverkar dem i sitt slöjdande. En annan intressant aspekt att undersöka är 

elevers självständighet och hur olika arbetsmetoder påverkar självständigheten samt 

utvecklar elevers kreativitet.  

Det här examensarbetet har gjort mig medveten om en rad frågor som jag annars bara 

reflekterat ytligt kring och de har fått mig att reflektera över mitt eget förhållningssätt 

till maskinanvändning kopplat till elevers lärande. Säkerhets- och arbetsmiljöarbetet 

som mina informanter visat på har jag haft nytta av i min nuvarande tjänst.  

Jag har i min lärartjänst redan börjat implementera en del lärdomar från 

examensarbetet. Framförallt när det gäller planerandet av maskinanvändning i 

undervisningen. Samtidigt inser jag att det är svårt att helt låta bli att använda maskiner 

som finns tillhands i slöjdsalen. Men jag har fått upp ögonen för att det inte är 

maskinerna i sig som är ett problem men hur de används i undervisningen. Så länge det 

finns variation i undervisningen samt ett genomtänkt förhållningssätt kring 

maskinanvändning så behöver det inte vara ett problem för elevers självständighet. Att 

elever lär sig hantera maskiner på ett säkert sätt är också en del för att uppnå målen i 

kursplanen.  
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Bilaga 1 

Underlag för intervju 

BAKGRUND 

 Hur blev du en slöjdare? Vilka är dina intressen inom 

slöjdområdet? 

 Vad har du för utbildning eller erfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka 

årskurser? 

 Hur är ”din” slöjdsal utrustad? Har du själv varit med 

och påverkat vad som ska ingå i utrustningen? 

 

 

Maskiner i slöjdundervisningen 

 Använder du som lärare maskiner under 

lektionstid? Hur tycker du att det fungerar? Om inte, hur 

tänker du då? 

 Använder du maskiner i dina förberedelser och 

i sådana fall hur? 

Hur mycket tid lägger du ner? Vilka maskiner använder du? Om inte 

hur förbereder du då? 

 Vilka maskiner får eleverna använda? 
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 Ser du maskiner som ett nödvändigt redskap i 

skolslöjden – på vilket sätt? Vilka pedagogiska 

och/eller praktiska fördelar/nackdelar kan finnas, sett ur 

lärarens/elevens perspektiv? Vilken nytta ser du med att eleverna lär 

sig olika maskiner? 

 Hur tror du att eleverna tycker det är att 

använda maskiner? 

 Hur tror du det upplevs av eleverna att få 

maskinhjälp av läraren, jämfört med om de 

kunnat uträtta alla moment själva? 

 

 

Planering av arbetsuppgifter 

 Vad lägger du vikt vid när du planerar 

arbetsuppgifter? Hur fördelar du mellan olika arbetsmetoder 

som handarbete och maskinarbete? Tar du hänsyn till elevens 

självständighet, på vilket sätt? 

 Har du Planerat in moment som måste utföras 

av läraren/maskiner i arbetsuppgifterna? Vilka för- 

eller nackdelar kan finnas med det?  

 Hur ser du på elevers självständighet i 

klassrummet? (Hur ser du på elevers förmåga 

att självständigt kunna lösa sina uppgifter?) 
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 Finns det arbetsmetoder där du finner att 

eleverna blir mer självständiga? Kan du ge exempel? 

 Har det hänt att du ångrat en slöjduppgift när 

du insett omfattningen av din egen arbetsinsats 

vid maskinerna, eller av någon annan 

anledning? 

 Hur skulle det fungera om träslöjdslektionerna 

var mer maskinfria? Är det en möjlighet? 

 Vad tror du att det skulle ha för effekt på 

eleverna och undervisningen om man 

anpassade träslöjdslektionerna till en slöjd som 

är möjlig att utveckla hemma? 

 Hur skulle din favoritträslöjdsundervisning se 

ut? 

 

 


