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ABSTRACT 
 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på varför trä- och 
metallslöjdslärare anser att slöjdämnet är viktigt. Andelen obehöriga lärare som 
undervisar i slöjdämnet är hög; samtidigt som Skolverket (Johansson & Hasselskog, 
2005) i en utvärdering av ämnet slöjd har visat på att både elever och föräldrar ansåg 
att slöjden är rolig men inte nyttig. Om man därtill lägger att slöjdundervisningen är 
dyr och att många skolor idag har besparingskrav på sig samt ansträngda budgetar, 
kan man lätt ifrågasätta slöjdens plats på schemat. Därför har jag valt att intervjua 
verksamma trä- och metallslöjdslärare för att ta reda på deras åsikter kring varför 
slöjden är viktig och varför elever idag bör undervisas i slöjd. Under intervjuer 
kommer det fram att lärarna anser att slöjden är viktig och att den kompletterar 
elevernas övriga undervisning på flera positiva sätt. De framhåller även att slöjden 
utvecklar elevernas tänkande och ger dem en praktisk handlingsberedskap som de 
har nytta av både i skolan och i sitt kommande vuxenliv, samtidigt som slöjden 
värnar om ett kulturarv. 
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1 INTRODUKTION 
 
När jag under läsåret 2007/2008 läste trä- och metallslöjd vid Linköpings Universitet 
fick jag reda på att skolor runt om i landet har börjat införa något som de kallar för 
teoretisk slöjd. Detta innebar, så som jag fick det förklarat för mig, att eleverna inte 
arbetade praktiskt i en slöjdsal utan hade föreläsningar och skrivuppgifter istället.  
 
Under 2003 gjorde skolverket (Johansson & Hasselskog, 2005) en nationell 
kvalitetsgranskning av skolorna i Sverige. I vilken de konstaterade att eleverna anser 
att slöjden är rolig men inte nyttig och att det man lärt sig i slöjden har man ingen 
nytta av utanför slöjdsalen. Detta i kombination med att det på skolor runt om i 
Sverige finns mängder med obehöriga slöjdlärare har fått mig att börja fundera kring: 
Varför ska elever ha slöjd i skolan?  
 
Svaret på denna fråga finns naturligtvis i läroplanstexterna. Men enligt den 
undersökning som jag presenterar ovan är slöjdämnet, såsom vi är vana vid det, 
ifrågasatt. Föräldrarna och eleverna ansåg inte att slöjden är nyttig (Johansson & 
Hasselskog, 2005), och av olika skäl håller slöjdundervisningen på att förändras från 
att vara ett praktiskt ämne till ett mer teoretiskt.  
 
Men vad anser slöjdlärarna om detta? Accepterar de denna utveckling eller uppfattar 
de att den utgör ett problem? Ska man fortsätta bedriva slöjdundervisning i skolorna 
runt om i Sverige eller ska tiden och pengarna läggas på annat? Vad anser slöjdlärare 
att eleverna vinner på att undervisas i slöjd? Det var dessa frågor som jag ville 
besvara med mitt arbete. 
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2 BAKGRUND 
I mitt bakgrundskapitel kommer jag att börja med en slöjdhistorisk resa, för att visa 
på vad som har hänt under åren som trä och metallslöjd har funnits med som ett 
skolämne. Denna historiska resa hjälper oss även att förstå de svar som 
respondenterna i studien ger oss, eftersom vi då bättre förstår vad som hänt inom 
slöjden under deras yrkesverksamma liv. Efter denna tillbakablick gör vi ett nedslag i 
kunskapsdebatten och tittar närmare på vad praktisk kunskap är, samt varför slöjd 
och andra praktiska ämnen kan anses vara nyttiga ur ett kunskapsperspektiv. Det 
tredje avsnittet handlar om varför eleverna har slöjd, både ur ett läroplansperspektiv 
men även ur ett forskningsperspektiv. Det fjärde avsnittet handlar om slöjdämnet och 
slöjdlärarnas profession samt varför det är betydelsefullt att slöjdlärare har utbildning 
i ämnet. Under den femte och sista rubriken redogör jag för tidigare forskning inom 
ämnet. 

2.1 Slöjdämnets historiska utveckling. 
Slöjd har funnits med på schemat för elever sedan 1878 och finns fortfarande kvar. 
Även om ämnet har förändrats finns det spår kvar sedan den allra första tiden. Dock 
blev inte slöjdämnet obligatoriskt förrän 1955 och det var sedan starten 1878 fram 
till 1980 års läroplan uppdelat i två spår. Dessa två spår benämndes fram till 1962 
som goss- och flickslöjd (Johansson & Hasselskog, 2005). Efter 1962 döptes de om 
till trä- och metallslöjd samt textilslöjd (ibid.). Sedan 1962 har det varit påbjudet att 
både flickor och pojkar under sin grundskoletid ska få möjlighet att arbeta med de 
båda slöjdarterna (ibid.). De två ”grenarna” slogs samman till ett ämne 1980 och då 
blev det även obligatoriskt för både pojkar och flickor att arbeta inom de bägge 
slöjdarterna under sin grundskoletid. I 1994 års läroplan gick man från den gamla 
regelstyrda undervisningen och införde en ny målstyrd undervisning (ibid.), vilket 
innebar att regeringen inte längre styrde den lokala skolan, utan istället satte upp mål 
som eleverna ska klara av i slutet av sitt femte och nionde skolår. 

2.1.1 Slöjdundervisningen under tiden ~1878 – 1960 
Kajsa Borg (1995) skriver att redan 1872 fanns det en slöjdskola för pojkar på 
lantegendomen Nääs, som ligger i Lerums kommun, mellan Alingsås och Göteborg, 
vid sjön Sävelången. Under 1875 bestämde man sig för att istället börja bedriva 
lärarutbildningskurser på godset. Slöjdlärarutbildningen låg sedan kvar här fram till 
1960, då den flyttades till Linköping. Redan från början och fram till 1914 verkade, 
på Nääs, en man som hette Otto Salomon. Denne Salomon kom i stor utsträckning att 
påverka slöjdundervisningen och slöjdlärarutbildningen. Salomons undervisning och 
hans tankar kring undervisning nådde stora framgångar både i Sverige och i utlandet. 
Han hade under dessa år ca 7700 kursdeltagare, 380 av dessa kom från våra nordiska 
grannländer och 1520 från övriga världen (Borg, 1995). Enligt Hans Thorbjörnsson 
(Borg & Lindström red., 2008) var Salomons undervisning inte enbart tänkt att lära 
eleverna om olika träslag och att hantera verktyg, utan undervisningen skulle sträva 
mot att barnen lärde sig att bli ärliga, noggranna, hederliga, uthålliga och 
uppmärksamma. De skulle även lära sig respektera och tycka om kroppsarbete och 
vänja sig vid renlighet och träna upp sin fysik. Inget arbete fick ske på provbitar hos 
Salomon, utan all verksamhet skulle leda fram till användbara föremål. Därför tog 
han fram en modellserie som eleverna skulle följa. Lars Lindström (Borg & 
Lindström red., 2008) tillägger att denna modellserie var strikt uppbyggd efter 
pedagogiska riktlinjer. Varje steg i modellserien byggde på och utvecklade det 
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tidigare. Det bästa med allt var att den kunde förverkligas i vilken skola som helst. 
Kajsa Borg (1995) kommenterar också denna modellserie. Hon skriver att Salomon 
fick mycket kritik för sin modellserie, framför allt mot slutet av sin lärargärning. 
Denna kritik bestod i att serien var alldeles för detaljerad och slavisk, men, säger 
Borg, det var aldrig Salomons mening att lärarna och eleverna skulle följa 
modellserien till punkt och prickar, utan den var tänkt att fungera som ett exempel 
eller en inspirationskälla. 

Under 1920- och 1930-talen, förändrades slöjden så att eleverna började sin 
slöjdundervisning i årskurs 3, både flickor och pojkar hade textilslöjd (Borg, 1995). 
När eleverna sedan började årskurs 4, hade flickorna textilslöjd medan pojkarna hade 
pappslöjd. När pojkarna sedan började årskurs 5 fick de för första gången ha träslöjd. 
Pojkarna hade möjlighet att få arbeta med metallslöjd under sitt sista år i skolan, 
medan flickorna då fick möjlighet att sy med maskin. 

I slutet av 40-talet, närmare bestämt 1948, gjordes en konstutredning i 
Sverige (Borg, 1995). Denna konstutredning vilade på en utvecklingspsykologisk 
grund och här gjorde man ett uttalande som betonar vikten av utveckla personen 
genom skapande arbete. I utredningen håller man fram att elever måste få möjlighet 
att utvecklas i att bejaka sina upplevelser och känslor, men även i att gestalta dem. 
För att nå dessa mål ansåg man att slöjden och bilden var två mycket viktiga medel.  

År 1955 blev på sitt sätt en milstolpe i slöjdens historia. Nu blev ämnet 
obligatoriskt i svensk skola (Borg, 1995), vilket innebar att det inte längre var upp till 
skolorna själva att bestämma om de skulle ha någon slöjdundervisning eller inte. 
Dock får vi inte glömma bort att slöjdämnet var vanligt förekommande även 
dessförinnan, trots att det inte blev obligatoriskt förrän 1955. 

2.1.2 Slöjdundervisningen under tiden 1960 och framåt 
Nästa stora förändring i ämnet trä- och metallslöjd skedde 1960. Då flyttades 
slöjdlärarutbildningen från det anrika Nääs till det nystartade slöjdlärarseminariet i 
Linköping (Svensson, 2000). Som rektor för det nystartade seminariet satte man 
Thorsten Lundberg. Lundberg satt med i gruppen som utarbetade läroplans-
reformerna som utmynnade i LGR62 (Läroplan för grundskolan, 1962), vilket blev 
Sveriges första läroplan. Lundberg arbetade också hårt för att få in slöjden på 
schemat för gymnasiet vilket han dock inte fick gehör för (Svensson, 2000). 

 Under 1977 bytte man huvudman för slöjdlärarseminariet berättar Bengt 
Svensson (2000), nu var det inte längre skolöverstyrelsen som hade hand om 
slöjdlärarutbildningen utan universitets- och högskoleämbetet. I och med detta 
började förändringen av slöjdlärarutbildningen från en ettårig utbildning, med höga 
antagningskrav vad gällde hantverksskicklighet, till en treårig lärarutbildning. Den 
”nya” treåriga utbildningen var klar 1985 

När den nya läroplanen var klar 1980 hade slöjden åter igen förändrats. Från 
att tidigare varit uppdelad i två spår blev slöjden istället ett ämne med ett betyg 
(Johansson & Hasselskog, 2005). Detta medförde att trä- och metallslöjd slogs 
samman med textilslöjden till ett ämne, nämligen slöjd. 
 När den socialdemokratiska regeringen 1994 var klar med sin nya läroplan, 
hade man beslutat sig för att göra en ny stor förändring för hela skolan (Borg, 1995). 
Denna förändring innebar att man gick över till en målstyrd skola. Man hade nu tagit 
bort texten som beskrev hur skolarbetet skulle bedrivas. Inte heller fanns det några 
instruktioner om hur arbetsformer, metoder, läromedel eller om hur elever i behov av 
stöd skulle skötas. Regeringen hade nu tagit avstånd från att styra den lokala skolan 
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och istället formulerat mål som eleverna skall uppnå i slutet av sitt femte och nionde 
skolår. De satte även upp mål som eleverna ska sträva mot att utveckla.   

2.2 Praktisk kunskap 
För att bättre förstå hur vi i västvärlden förhåller oss till kunskap och dess olika sidor 
kommer jag här kort att presentera några forskares syn på praktisk och teoretisk 
kunskap samt hur dessa kan kopplas till slöjd och hantverk. 

Inom den västerländska kunskapstraditionen har det funnits en dualism mellan 
kunskapen och kunskapsområdet, man har skilt på objektet och subjektet (Molander, 
1996). Kunskapen har ansetts vara ett separat moment, man har inte behövt kunna 
tillämpa kunskap utan ren kunskap har haft ett egenvärde. I västvärlden har vi länge 
ansett att kunskap avbildar och avspeglar verkligheten, ibland med vissa 
förvrängningar. Vidare har vi varit övertygade om att all kunskap kan formuleras i 
ord och i matematiska språk.  
 

”Som senare tids forskning visar, är föreställningen om teori och praktik som åtskilda 
former av kunskap en illusion. Vår bild av detta är ändå stark i våra föreställningar och 
fortsätter i praktiken att styra utbildningssystemet.” 

 (Lena Sjöman, Gustavsson red., 2004a, Kunskap i det praktiska, s. 21) 
 

Med dessa ord framhåller Lena Sjöman (Gustavsson red., 2004a) att det inte 
finns något som heter praktisk och teoretisk kunskap, utan att dessa båda delar är 
aspekter av kunskap. Den ena är inte mer värd än den andra. Sjöman påpekar dock 
att bilden av den tudelade kunskapen är starkt rotad i vårt samhälle och den 
teoretiska kunskapen, den så kallade akademiska kunskapen, är i mångas ögon mer 
värd än den hantverksmässiga, den praktiska. Även Stephan Svenning (Gustavsson 
red., 2004a) håller med om detta och lägger även till att vi i västvärlden i dag lever i 
ett så kallat kunskapssamhälle. I detta kunskapssamhälle är vi socialiserade till att tro 
att kunskap är något man läser sig till. Men människan har sedan sin första stund på 
jorden lärt sig och utvecklat sig genom att träna och öva, ofta genom vägledning av 
någon mer erfaren (Svenning, Gustavsson red., 2004a). Att dela in kunskap i två 
halvor har medfört att vi ser kroppen som ett ting, inte som en bärare av kunskap 
(Molander, 1996). 

Gustavsson (2004b) visar på det stora problemet i att dela upp kunskap i två 
grupper. Han menar också att det inte går att göra denna indelning i praktisk kunskap 
(något man gör) respektive teoretisk kunskap (något man läser sig till). Även när vi 
räknar och läser gör vi något. Ett annat gammalt sätt att närma sig problemet är 
enligt Gustavsson (2004b) att dela in människan i två delar, nämligen i kropp och 
själ. Med denna indelning blir då den teoretiska kunskapen det som hör själen till 
medan den praktiska kunskapen hör kroppen till. Det finns idag många namn för en 
sådan uppdelning och ett av dem är intellektuellt och kroppsligt arbete. Detta är även 
anledningen till att den praktiska kunskapen värderats lågt (Gustavsson, 2004b). 

Även Molander (1996) reflekterar kring praktisk och teoretisk kunskap. Han 
menar att ett teoretiskt intellekt kan nöja sig med enbart tankemöjligheter medan ett 
praktiskt intellekt alltid måste kunna genomföra sina tankar i handling. Med handling 
menar han att vi lämnar möjligheterna bakom oss och gör något, prövar eller skapar 
något. Detta praktiska intellekt är ett skapande intellekt som utgår ifrån en idé, via en 
tillverkningsprocess till ett färdigt föremål. 

Gustavsson (2004b) talar hellre om Aristoteles indelning av kunskap i tre 
grenar än den tudelade indelningen i teoretisk och praktisk kunskap. Den första 
grenen i Aristoteles indelning är vetande (episteme), där kunskapen innebär att veta 
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något. Denna gren har som syfte att undersöka, förklara och forska. Den andra 
grenen är kunnandet (techne), att veta hur. Denna andra gren har som syfte att skapa, 
framställa och tillverka. Den tredje grenen är klokheten (fonesis), att veta när. 
Klokheten har till syfte att göra något bättre. 

Kunskap har många olika sidor och många olika sätt att uttrycka sig på menar 
Molander (1996). Den är inte uppdelade som ett bibliotek med olika klassifikations-
system, utan kunskap är något större och levande. För att skaffa sig kunskap räcker 
det inte att kunna upprepa regler eller satser utan för att nå verklig kunskap måste 
man även kunna de användningssammanhang där reglerna och satserna hör hemma. 
Därför bör man även närma sig kunskap ifrån dess aktiva sida . 

Hantverk är något fyllt av motstånd, något där man sammandrabbas med sin 
oförmåga, något som kräver en konkret handling (Sjöman, Gustavsson red., 2004a). 
För att lyckas med sitt hantverk krävs det att man har modet att sätta igång och 
använda sin inre drivkraft till att komma framåt. Hantverk är något som består av en 
kroppslig kunskap, något som sitter djupt rotat inuti kroppen, denna kunskap når man 
enbart genom att själv få försöka och prova sig fram. Men detta räcker inte, därför att 
det även är fråga om ett intellektuellt arbete (Sjöman, Gustavsson red., 2004a). 

2.3 Vikten av slöjd och hantverk 
För att förstå varför slöjd och hantverk är viktigt för barn och ungdomar börjar vi 
med att titta på vad som står i kursplanen för ämnet slöjd. Anledningen till att vi 
börjar med kursplanen är att det är det dokument som styr slöjdundervisningen i 
skolan. I kursplanen skriver Skolverket (2000) att slöjdämnet på ett allsidigt sätt 
bidrar till elevernas utveckling. I slöjdämnet skall eleverna förena intellektuellt och 
manuellt arbete, för att utveckla kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, 
självständighet och en förmåga till att lösa problem. Eleverna ska inom slöjden få 
möjlighet att lära sig bedöma och värdera funktion och formgivning. Även miljö och 
säkerhetsfrågor liksom resurshushållning är viktiga bitar inom slöjdundervisningen. 
Genom att titta på slöjdtraditioner förr och nu skall ämnet ge insikter i 
vardagshistoria och jämställdhetsfrågor (Skolverket, 2000). 

Roger Sälgö (Borg & Lindström red., 2008) skriver att slöjden även har en 
annan viktig aspekt, nämligen att minska vårt främlingskap med den materiella 
världen. Han menar att vi idag, inte längre i samma utsträckning som förr, kan vårda 
och reparera de föremål som finns runt oss i vardagen. Men genom en allsidig 
slöjdundervisning ökar elevernas kontroll över dessa ting och detta bidrar också till 
en ökad känsla av trygghet. 

Med hjälp av hantverk lär man sig saker som man har nytta av i hela livet. 
Människor som är vana vid olika hantverk och får öva sig i det, tränas i att finna 
handlingskraft. De måste även ta ansvar för sitt handlande och lär sig att tro på sin 
egen förmåga, men också att lösa problem. Vidare skriver Roger Sälgö (Borg & 
Lindström red., 2008) att genom hantverket visas man på ett konkret sätt vägen från 
oförmåga till förmåga. I en skapande process ser slöjdaren eller hantverkaren hela 
tiden de förändringar som sker. Efter arbetets gång står han eller hon där med ett 
färdigt föremål. Detta färdiga föremål är ett bevis på att personen lärt sig något, att 
han eller hon har övervunnit svårigheter och klarat av sitt mål (Sjöman, Gustavsson 
red., 2004a).  
 En annan viktig aspekt om slöjdande och hantverk är att om en person skapar 
ett föremål från grunden, måste hon eller han sätta sig in i hur det är uppbyggt och 
hur det fungerar (Svenning, Gustavsson red., 2004a). Denna ökade insikt gör att man 
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bättre förstår hur föremål fungerar rent praktiskt, men att man även kan värdera ett 
föremål ur flera olika perspektiv såsom design, användbarhet och ergonomi. 

2.4 Ämnet slöjd 
Ämnet slöjd är idag grovt indelat i sex delar som ligger till grund för undervisningen 
(Lärarförbundet, 2006). Dessa sex delar är: 

 Personliga kvalitéer och egenskaper: 
o Här handlar det om att bygga upp elevernas självkänsla, träna dem i 

att vara kreativa och konstruktiva, men även att träna dem i att 
reflektera, bedöma och ta ställning. 

 Arbetssätt och metoder: 
o Under denna punkt hamnar slöjdprocessen, från idén, via planering 

och genomförande till uppföljningen av den färdiga produkten. Men 
även problemlösning hör till denna punkt. 

 Ämneskunskaper: 
o Här hamnar kunskaperna om verktyg, material, olika arbetssätt, och 

arbetsmiljön, men även kunskaper om kulturarv och slöjdtraditioner. 
 Elevinflytande och eget ansvar: 

o Inom slöjden skall eleverna få utgå ifrån sina egna erfarenheter och 
sitt eget intresse, samtidigt som de skall ta ansvar för sitt eget 
lärande. 

 Handlingsberedskap: 
o Slöjden bygger upp en handlingsberedskap inför det dagliga livets 

behov. Slöjden tränar eleverna i att planera och genomföra uppgifter 
utifrån gällande behov. 

 Olika perspektiv och aspekter: 
o Jämställdhet, miljöperspektiv, ekonomiska perspektiv och kulturella 

perspektiv behandlas samtliga i slöjden, men även etiska, estetiska 
och funktionella värden tas i beaktande. 
 

I kursplanen för ämnet slöjd läser vi att, eleverna i slöjdundervisningen skall vara 
delaktiga i en produktionsprocess (Skolverket, 2000). Denna produktionsprocess är 
ett helhetsperspektiv som skapar förståelse för en produktionskedja. Här behandlas 
aspekter såsom material, bearbetning, behandlingsmetoder, miljö och även 
resursanvändning kommer in på ett naturligt sätt. Elevernas arbete är i hög grad 
speglat av självständighet, experiment, problemlösning och medvetna val. Inom 
slöjden ska eleverna även få möjlighet att prova nya idéer, samt att testa 
okonventionella lösningar och lära sig att våga prova nya sätt att ta sig an arbete. I 
slöjdundervisningen ska eleverna lära sig att arbeta manuellt. Men också förvärva 
kunskaper om olika material samt hur maskiner och verktyg fungerar. I 
undervisningen kommer eleverna i kontakt med ritningar och lär sig därför att tolka 
dessa tillsammans med instruktioner och mönster. Slöjden skall även förmedla 
kulturarv både från de lokala traditioner som finns på platsen men även från 
elevernas olika kulturella bakgrund. Slöjdundervisningen hjälper även till att bygga 
och utveckla elevernas begreppsbildning både inom själva slöjden och inom skolans 
andra ämnen. 

2.4.1 Obehöriga lärare inom ämnet trä- och metallslöjd 
I lärarutredningen (SOU 2008:52) skriver man att runt om i svenska skolor bedrivs 
idag en stor del av undervisningen av obehöriga lärare. Mängden obehöriga lärare 
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som inte har en pedagogisk utbildning har under 2000-talet ökat markant. Andelen 
lärare utan pedagogisk examen (i samtliga skolformer) hade från läsåret 98/99 stigit 
från 15 procent till 23 procent läsåret 06/07. Detta är ett stort problem eftersom 
välutbildade och kvalificerade lärare är en avgörande faktor för elevernas resultat i 
skolan (SOU 2008:52). 
 Anledningarna till att många skolor använder sig av outbildade lärare är 
många. Att det råder brist på behöriga lärare inom vissa ämneskategorier är en 
bidragande orsak, men även ett oklart regelverk med stora möjligheter till 
tolkningsutrymme bidrar till att obehöriga lärare undervisar (SOU 2008:52). Vi får 
inte heller glömma bort att det förekommer att behöriga lärare undervisar på andra 
stadier än det som de är behöriga att undervisa i och därför klassas som obehöriga i 
denna undersökning. 
 Hur ser det då ut i ämnet trä- och metallslöjd? Under hösten 2002 gjorde 
Skolverket en stor enkätundersökning där man ville ta reda på vilken utbildning 
lärarna som undervisade runt om på skolorna i Sverige hade (Skolverket, 2005). I 
årskurs 1-6 intervjuade man 3700 slöjdlärare. Av dessa var 59 % utbildade 
slöjdlärare med pedagogisk examen. Andelen utbildade lärare utan ämnesrelaterad 
utbildning var 8 %, medan 7 % hade ämnesutbildningen men saknade pedagogisk 
examen. Andelen undervisande lärare utan både pedagogik och ämnesutbildning var 
16 % och 10 % svarade inte på frågan. I årskurserna 7-9 undervisade 2400 tillfrågade 
lärare. Här hade 66 % slöjdlärarutbildning och pedagogisk examen, 2 % hade 
pedagogisk examen men saknade ämnesutbildningen. Andelen lärare med 
ämnesutbildningen men som saknade den pedagogiska var 7 % och 17 % hade ingen 
pedagogisk eller ämnesrelaterad utbildning. Det var 8 % svarade inte på frågan. 

2.5 Tidigare forskning om lärares syn på slöjdämnet 
Christina Nygren-Landgärds (2003) har i en studie intervjuat fem slöjdlärarstudenter 
om deras uppfattningar om slöjdundervisningen och slöjdutbildningen i dagens och 
framtidens skola. Hon sammanfattar deras tankar i åtta kategorier som beskriver 
olika perspektiv på varför slöjden är viktig i skolan. 

Den första gruppen är ”Slöjdämnet kommer att få högre status som skolämne 
genom ämnets akademisering”. Denna första kategori av synpunkter rör den 
akademiska synen på slöjdämnet. Man framhåller att de beslut en slöjdlärare tar i en 
undervisningssituation måste vara teoretiskt förankrade och bygga på en 
vetenskaplig grund. Genom att slöjdlärarutbildningen ingår i en magisterexamen höjs 
också statusen för lärarna och därigenom också ämnets status. 

Den andra kategorin är ”Slöjdverksamhet är ett sätt för ”var man” att koppla 
av och ha roligt”. Inom denna kategori anser man till motsats från den första att teori 
och vetenskapliga studier inte är viktigt, det som värdesätts här är istället praktiskt 
slöjdande. Denna typ av lärare har få eller inga didaktiska förväntningar eller 
pedagogiska mål med sin undervisning, utan slöjd är något roligt och trevligt där en 
förutbestämd undervisning inte krävs. 

Kategori nummer tre heter ”Slöjdundervisningen fostrar människor till att 
förstå sin kultur och till att vara med och utveckla den”. Som rubriken antyder 
handlar denna kategori om att förvalta gammal kunskap och skapa ny. Här vill man 
värna de slöjdteknologiska kunskaperna, för att slöjdkulturen skall kunna leva vidare.  
 ”Skolämnets uppgift är att jämsides med andra skolämnen fostra eleven till 
en ”hel” människa” heter den fjärde kategorin. Inom detta synsätt är 
slöjdundervisningen undervisning och inte tidsfördriv. Man anser att slöjden har 
viktiga pedagogiska värden och värdesätter inte den slöjdteknologiska kunskapen. 



 

8 

Slöjden har sin plats i skolan genom sina speciella pedagogiska kvaliteter och 
integreringar med andra ämnen anses vara viktigt. Här utgår lärarstudenterna ifrån 
utbildningsperspektivet som en helhet och slöjden som en del av detta. 
 Kategori nummer fem, ”Slöjdämnet är en utmaning för varje lärare som vill 
göra ett gott arbete”. Detta femte synsätt handlar om lärare som älskar att undervisa, 
man anser här att läraren är en undervisningsexpert. Personen i fråga vet vad som 
skall undervisas och när det skall göras, läraren styr så gott som hela undervisningen 
så att eleverna får ”rätt” undervisning. Eftersom den lärarledda undervisningen är 
central inom kategorin måste samarbete med andra ämnen komma i andra hand.   
 Det sjätte synsättet handlar om slöjden som ett sätt att få människor att må 
bättre, om livskvalitet. Nygren-Landgärds (2003) gav den namnet ”Människan bör få 
möjlighet att utföra slöjdverksamhet för att hon skall må bra”. Här anser man att 
slöjdpedagogik erbjuder människor något värdefullt. Slöjdpedagogiken lär 
människor att tänka självständigt och att lösa problem. Även självförtroendet stärks 
genom slöjdande, men även själen då människors självkänsla stärks genom 
vetskapen att man kan skapa saker själv med sina egna händer. Slöjden behövs för att 
människor ska kunna klara sig igenom olika problemsituationer i livet.  
 Den sjunde kategorin ”Slöjdandet en naturlig sysselsättning för människan”. 
Här anser lärarstudenterna att slöjdande är något som är nära anknutet till 
människans ursprung och bör därför räknas till hennes naturliga behov. För att denna 
naturliga förmåga skall få möjlighet att utvecklas fullt ut måste slöjdverksamheten 
utövas enligt ett medvetet pedagogiskt sammanhang. Genom denna pedagogiska 
slöjdverksamhet lär eleverna känna sig själva och sina möjligheter samtidigt som de 
utvecklas som individer. Även här bör undervisningen ingå i pedagogiska teman. 
 Den åttonde och sista kategorin heter ”Skolslöjd är en förutsättning för att 
samhället skall utvecklas och må bra”. Här anser man att slöjdundervisningen ger 
människorna färdigheter som hela samhället har nytta av. Denna nytta är i första 
hand av ekonomisk karaktär, men även problemlösning, inre företagsamhet och 
förmågan att omvandla teoretiska frågeställningar till ett praktiskt resultat. Även 
ekologiska aspekter tas i beaktande här. Denna typ av undervisning utgår först och 
främst ifrån vad samhället behöver och önskar (Nygren-Landgärds, 2003). 
 I den nationella utvärderingen som gjordes 2003 intervjuade skolverket även 
de undervisande lärarna. Lärarna fick med tre ord beskriva varför ämnet var viktigt 
och då uttrycktes det med dessa: ”Lära för livet”, ”Stolthet, glädje och självkänsla” 
och ”Processinriktat, användbarhet, helhet”. Slöjdarbetet beskrivs av lärarna som 
något unikt och meningsbärande i och med att eleverna arbetar i en pågående process 
som mynnar ut i ett påtagligt resultat. Lärarna håller fram att eleverna i slöjden inte 
ägnar sig åt att hitta ”rätt svar” på konstruerade uppgifter. I studien fann skolverket 
att lärarna anser att eleverna känner delaktighet, lust, välbefinnande och ingen större 
stress i slöjdundervisningen. I slöjdundervisningen ges eleverna både ämnes-
kunskaper och en handlingsberedskap som hjälper dem att fungera som en människa 
ute i samhället. Det framhålls även att eleverna i slöjdundervisningen inte lägger en 
massa tid på prov och uppgifter som syftar till att de skall visa för läraren vad de har 
lärt sig. Istället används tiden till arbete och utveckling (Johansson & Hasselskog, 
2005).  
 Ulla Kiviniemi (Suojanen & Porko-Hudd red., 2000) har gjort en studie över 
blivande slöjdlärares tankar om sin framtida roll som slöjdlärare. Hon lät tio stycken 
studenter (6 kvinnor och 4 män) kontinuerligt skriva ner sina tankar kring olika 
ämnen i en portfölj som följde dem under deras utbildning. De fick skriva om den 
slöjdundervisning som de själva hade fått under sin tid i grundskolan, om den 
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utbildning som de gick nu, men även om sitt kommande yrke. Författaren 
sammanfattar frågorna med dessa rubriker: why, who and what. 

 I sin studie kom hon fram till att hälften av studenterna var nöjda med den 
slöjdundervisning som de själva mött som elever under sin tid i grundskolan. 
Skillnaden som Kiviniemi fann var att de studenter som var nöjda med sin tidigare 
slöjdundervisning var att de hade haft en lärare som de tyckte mycket om. 

 
”The only external factor credited with ”causing pleasing experiences” was ‘a 
nice and helpful teacher’. In many texts the writers own interests in craft was 
named as the principal cause of the inner contentment. It is also noticeable that 
nor every student had a clear or any memories of craft from that period of their 
lives.” 
 (Suojanen & Porko-Hudd red., 2000, s. 270) 

 
 När studenterna fick i uppgift att samla sina tankar kring varför 
slöjdundervisning är viktigt, svarade de att slöjden är viktig eftersom man lär 
eleverna att uttrycka sig på andra sätt än med ord. Även att skapa med sina egna 
händer hålls fram som en viktig och utvecklande för eleverna. En av studenterna 
håller fram att slöjden hjälper till att utveckla elevernas motorik. Eleverna utvecklade 
också sina tankar kring vilka material elever ska få arbeta i och de ansåg att både 
flickor och pojkar skall arbeta med både trä och textil, och i könmixade grupper. 
Studenterna ansåg att elever måste få prova på att arbeta i många olika tekniker. 
Vidare sa studenterna att all undervisning måste ligga nära eleverna. Den måste ha 
nära anknytning till elevernas liv och deras vardag och intressen. För att nå detta 
ansåg de att eleverna skulle få vara med och planera arbetet. Men läraren måste 
också följa med i inredningstidningar och modemagasin för att undervisningen ska 
ha en så modern koppling som möjligt. Men det viktigaste som studenterna ansåg att 
eleverna fick med sig från slöjdundervisningen, var att de tränades i problemlösning. 
Denna förmåga till problemlösning har eleverna nytta av i sitt vardagliga liv 
(Suojanen & Porko-Hudd red., 2000). 
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3 PROBLEM OCH SYFTE 
I skolverkets nationella utvärdering som genomfördes 2003 (Johansson & 
Hasselskog, 2005), intervjuade man lärare, elever och föräldrar om deras syn på 
ämnet slöjd. I sammanställningen av intervjumaterialet hittade jag tre aspekter som 
fångade mitt intresse och som senare blev grunden till detta arbete. Den första 
aspekten var att enbart fyra procent av föräldrarna som intervjuades ansåg att 
slöjdämnet var ett av de fem viktigaste ämnena i skolan; denna bottenplacering 
delade slöjden med kemiämnet. Nästa aspekt var att eleverna på frågan om de kan 
definiera kunskaper i slöjd svarar att de har svårt att se nyttan av ämnet. Den tredje 
aspekten som lyftes fram var att slöjdämnet är kostsamt, med speciallokaler och dyr 
utrustning som kräver mycket underhåll. Detta blir särskilt ett problem i 
besparingstider. Alla dessa tre aspekter kan på sikt hota slöjdens plats i skolan. Om 
detta är en trend som är under uppsegling kommer slöjden att bli ifrågasatt med 
minskade anslag som följd. Därför vill jag undersöka om varför trä- och metallslöjd 
ska få vara kvar på schemat. Lärarna intervjuades också i nationella utvärderingen 
men då använde man sig av en enkät med flervalsfrågor. I sammanställningen ställer 
man sedan lärarnas, elevernas och föräldrarnas svar mot varandra.  

I min undersökning ville jag ge några trä- och metallslöjdslärare möjlighet att 
fritt och med egna ord beskriva varför slöjd är viktigt. Därför valde jag att undersöka 
ämnet ”Varför ska elever ha slöjd” och detta valde jag som sagt att göra ur ett trä och 
metallslöjdslärarperspektiv. Detta mynnade ut i följande frågor: 

 
 Hur motiverar trä- och metallslöjdslärare att grundskoleelever bör 

delta i trä- och metallslöjdsundervisning? 
 

 Vilka värden anser trä- och metallslöjdslärare att slöjdundervisningen 
har? 

 
 Finns det enligt trä- och metallslöjdslärare något eller några kunskaps-

områden eller färdigheter som slöjdundervisningen lättare når än de 
andra skolämnena? 
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 
Min undersökning har präglats av ett empirisk-holistiskt kunskapsperspektiv.  

Det empiriska kunskapsperspektivet kännetecknas av att forskningens objekt 
utgörs av verkligheten, med detta menar man att forskaren vill ta reda på något om 
verkligheten skall han eller hon också studera den (Backman, 2007). Vidare innebär 
det empiristiska kunskapsperspektivet att vi får vår kunskap från våra sinnen och från 
våra erfarenheter (induktion). Det skiljer sig från det rationalistiska kunskaps-
perspektivet genom att man där anser att kunskap är starkt kopplat till vårt förnuft 
(deduktion) (Patel & Davidson, 2003). Iakttagelser, erfarenhet och experiment är 
viktiga grunder inom empirismen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  

Inom det holistiska kunskapsperspektivet har forskaren som mål att se 
helheten i forskningsproblemet, forskaren tittar inte på problemet bit för bit, utan 
anser att helheten är mer värd än delarna (Patel & Davidson, 2003). 
 På grund av det empirisk-holistiska kunskapsperspektivet har jag valt att 
samla in kvalitativ data med intervju som datainsamlingsteknik. Kvalitativa data 
kännetecknas av, till skillnad mot den kvantitativa, att man inte använder sig av 
siffror eller tal utan av verbala formuleringar. När forskaren använder sig av 
kvalitativ data är han eller hon mer intresserad av hur individen tolkar och formar 
”sin” verklighet än hur en objektiv verklighet ser ut (Backman, 2007). Kvalitativ data 
används när forskaren är ute efter en annan och djupare kunskap än den som nås med 
kvantitativ data (Patel & Davidson, 2003). Resultatet som erhålls utgående från 
kvalitativ data bör vara en väl avvägd balans mellan citat från studien och 
författarens kommentarer. Om resultatet har en övervägande del citat lämnas 
analysen åt läsaren, medan om författarkommentarerna blir övervägande så brister 
undersökningen i sin trovärdighet (ibid.). 

När man väljer datainsamlingsteknikteknik bör man titta på undersöknings-
gruppens storlek. Om gruppen är liten grupp bör man välja intervju men har man en 
stor grupp är intervju ett alldeles för tidskrävande och kostsamt alternativ; i sådana 
fall passar därför en enkät bättre (Lantz, 1993). Jag funderade igenom hur många 
respondenter jag skulle kunna få att ställa upp och beslutade mig sedan för att 
använda mig av intervjuer. När man samlar in kvalitativ data med intervjuer ges 
respondenten möjlighet att svara med egna ord, och därmed har intervjun en låg grad 
av standardisering. Ska däremot intervjun ha en hög grad av standardisering skall 
frågorna ha fasta svarsalternativ (Patel & Davidson, 2003). Om forskaren eftersträvar 
kvalitativa data och använder intervju som datainsamlingsteknik, ger detta 
intervjuaren möjligheten att välja om intervjun ska en hög eller låg grad av 
strukturering, det vill säga ifall frågorna skall ställas i samma ordning eller inte 
(ibid.). Valet om intervjun ska hög eller låg grad av strukturering beror också på 
undersökningsgruppens storlek. Har forskaren en liten undersökningsgrupp går det 
bra med en låg grad strukturering, men har man en stor grupp blir det svårt att 
överblicka och bearbeta insamlad data (Lantz, 1993).  

På grund av att undersökningsgruppen var ganska liten valde jag att använda 
mig av en intervju med låg grad av standardisering; jag lät respondenterna svara på 
det sätt som de ville och använda de ord och tankar som mina frågor väckte hos dem. 
Min intervju hade också en hög grad av strukturering eftersom jag ställde frågorna i 
samma ordning till alla respondenterna, även om det hände att de hoppade tillbaka 
till en tidigare fråga och gjorde ett tillägg. 
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”Vid en intervju kommer motivationen ytterligare att påverkas av den personliga 
relationen som uppstår mellan oss och intervjupersonen under själva intervjun.” 
 (Patel & Davidson, 2003, s. 71) 

 
Patel & Davidson (2003) varnar även för att man lätt kan få respondenten i en 
försvarsposition om han eller hon upplever att vi kritiserar och/eller dömer honom 
eller henne under intervjun. Det är inte bara ord som kan framkalla detta tillstånd 
utan även handlingar, gester och mimik. Intervjuaren måste vara medveten om denna 
påverkan för att kunna säkerhetsställa datans tillförlitlighet (Lantz, 1993). Vi som 
människor kan inte undvika att kommunicera med vår omgivning, både det vi gör 
och det vi inte gör liksom det vi säger och inte säger är kommunikation. Men det är 
inte bara intervjuaren som påverkar respondenten utan även omgivningen. Allt ifrån 
miljön där intervjun hålls till, tiden på dagen och den avsatta tiden för intervjun 
påverkar intervjusituationen (ibid.). 

Det finns två vanligt förekommande sätt att registrera respondentens svar, 
antingen genom en inspelning eller genom att föra löpande anteckningar (Patel & 
Davidson, 2003). För att få göra en inspelning så måste intervjuaren ha 
respondentens tillåtelse. Den största fördelen med en inspelning enligt Patel & 
Davidson är att allt finns registrerat exakt, men det kräver en mycket större 
arbetsinsats då dessa bandupptagningar måste transkriberas, och detta tar lång tid, 
speciellt för en otränad skribent. Men både Lantz (1993) och Patel & Davidson 
(2003) varnar för att en bandspelare påverkar de svar intervjuaren får och den kan 
även hämma en respondent. Samtidigt är det inte enkelt att föra anteckningar, det är 
en konst som kräver träning, och dessa anteckningar kan även göras mer eller mindre 
omfattande (Patel & Davidson, 2003).  

Jag valde att låta respondenterna välja om intervjun skulle spelas in på band 
eller inte. I tre av fallen ville respondenterna inte att intervjun skulle spelas in utan de 
föredrog att jag förde anteckningar istället. För att säkerhetsställa denna datas 
tillförlitlighet valde jag att renskriva mina anteckningar och skicka över dem med e-
post till respondenten för godkännande innan jag började bearbeta dem. Den fjärde 
intervjun spelade jag in med hjälp av en bärbar bandspelare. 

4.2 Urval 
Jag tog kontakt med totalt sex stycken trä- och metallslöjdslärare; fem av dem 
tackade ja till att ställa upp i min undersökning. Dock blev en av dem som tackat ja 
hastigt och långvarigt sjuk, tyvärr kunde han därför inte medverka i studien. Vilket 
medförde att det återstod fyra stycken trä- och metallslöjdslärare för mig att 
intervjua. Trä- och metallslöjdslärarna i denna studie är alla män och yrkes-
verksamma lärare under höstterminen 2008. Alla utom en undervisar elever från 
årskurs 3 till 9 i trä- och metallslöjd. Personen som inte undervisar i trä- och 
metallslöjd undervisar sedan några år tillbaka i samhällskunskap på en gymnasie-
skola.  

Urvalet av respondenter gick till så att jag kontaktade trä- och 
metallslöjdslärare i min bekantskapskrets. Det finns två anledningar till att jag valde 
att intervjua lärare som jag sedan tidigare känner. Den första är att det är mycket 
enklare att få personer att ställa upp om man har en relation till dem sedan tidigare. 
Den andra anledningen är att eftersom jag redan känner dem så hoppas jag att deras 
svar blir mer ärliga, och att det kommer mer från hjärtat. Jag tror att om en 
främmande person kommer till dem och ställer frågor om deras yrkesutövning kan 
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främlingskapet hämma respondenten och istället för att uttrycka sin mening, väljer 
man att uttrycka sig efter hur kursplanerna och läroplanstexterna är utformade. 

4.3 Etiska frågeställningar 
Under min undersökning har jag vid flera tillfällen funderat kring de etiska 
frågeställningar som har uppstått. Precis som Patel & Davidson (2003) skriver har 
jag i min undersökning varit noggrann med att alla personer som medverkar i studien 
gör det frivilligt och anonymt. För att säkerhetsställa anonymiteten har jag valt att 
tilldela varje respondent ett fingerat namn som jag i rapporten använder istället för 
respondentens riktiga namn, jag har valt att kalla dem för Anders, Bertil, Cristian och 
David. Jag nämner heller aldrig namnen på de skolor eller de kommuner som lärarna 
arbetar i. Där jag använt mig av inspelade intervjuer har jag varit noga med att 
påpeka att det enbart är jag som kommer att lyssna på banden och de transkriberade 
texterna innehåller inga namn eller något annat som gör att respondenten går att 
identifiera. Efter transkriberingen kommer bandet att spelas över så att intervjun inte 
kommer på drift. De transkriberade texterna kommer enbart att läsas av mig och i 
undantagsfall av min handledare och då enbart i konsultationssyfte. Detta har jag 
varit noga med att påtala för respondenterna innan intervjun ägde rum. 

Det är viktigt att när man gör en intervju på en instans, tillexempel en skola, 
måste ledningen vara informerad om intervjun och syftet med den (Patel & 
Davidson, 2003). Därför har jag, i de fall där intervjun genomfördes under arbetstid, 
tagit kontakt med skolan och informerat rektorn eller den biträdande rektorn om min 
undersökning och bett dem om lov innan jag genomförde intervjun. 

4.4 Intervjufrågorna 
Frågorna som jag använde mig av under mina intervjuer finns redovisade i bilaga 1 
längst bak i arbetet. 
 När det gäller att utforma frågorna i en enkät skriver Lantz (1993) att det 
finns fem olika typer av frågor som man kan använda sig av i en intervju. Dessa är: 
1. Faktafrågor, 2. Åsiktsfrågor, 3. Bedömningsfrågor, 4. Attitydfrågor och 5. 
Känslofrågor. Svarsalternativen till dessa frågor måste vara så utformade att det går 
att använda de databearbetningsmetoder som krävs. Patel & Davidson (2003) 
rekommenderar en så kallad ”tratt-teknik” till frågorna, vilket innebär att 
intervjuaren börjar med stora och övergripande frågor för att efterhand gå över till 
mer detaljerade. Patel & Davidson skriver precis som Lantz (1993) att frågorna 
måste vara väl genomtänkta och att de måste vara relevanta för undersökningen. Hur 
frågorna skall utformas beror till stor del av hur hög eller låg grad av strukturering 
som används. Vid hög grad av strukturering bör man använda sig av fasta 
svarsalternativ, medan låg grad av strukturering tillåter mer öppna frågor (Patel & 
Davidson, 2003) 
 Till att börja med har jag använt mig av fem frågor som har till syfte att ta 
reda på vilken bakgrund som respondenterna i min undersökning har. Jag valde att ta 
reda på vilket kön personen i fråga har, vilken lärarutbildning han/hon har gått. 
Anledningen till att jag vill ha reda på vilken utbildning respondenten har, är att det 
skiljer sig en del mellan de olika slöjdlärarutbildningarna som har funnits i Sverige. 
Jag anser att det är mer intressant att veta hur länge en person har arbetat inom 
skolan än att veta hur gammal personen är; ålder och erfarenhet är inte samma sak. 
Därför valde jag att fråga efter hur länge de har arbetat istället för hur gamla de är. 
Eftersom jag ville undersöka om det fanns något som slöjden är bättre på att ta 
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tillvara på, än andra skolämnen tyckte jag att det var relevant att ta reda på ifall 
slöjdlärarna hade någon erfarenhet ifrån att undervisa i andra ämnen. 
 Efter detta kommer själva intervjufrågorna, frågorna sex till tolv (se bilaga 1), 
med de här frågorna försökte jag att belysa mina tre frågor ur olika perspektiv. Några 
av dem har jag valt att skriva lite provocerande för att, om det skulle behövas, 
försöka få igång respondenten till att tala mer. 

4.5 Genomförande 
Genomförande gick till så att jag kontaktade respondenterna via telefon och frågade 
om de ville ställa upp på en intervju, alla utom en tackade ja. Vi detta tillfälle bokade 
vi även en tid då vi kunde träffas och genomföra intervjun. Respondenterna fick 
själva, under en två veckor lång period, välja när och var intervjun skulle 
genomföras.  

Alla intervjuer genomfördes under skoltid, på lärarnas planering och 
förtroendetid. Vi träffades på lärarnas arbetsplatser där vi satt ensamma och 
samtalade. Dessa arbetsplatser var i de flesta fall belägna i lärarens träslöjdssal vilket 
medförde att de kunde hämta exempel och planeringar för att bättre belysa sin tankar 
och funderingar. Vi blev inte avbrutna under någon intervju utan kunde göra hela 
intervjun ostört i alla fyra fallen. Ingen av intervjuerna tog längre än den tid jag 
uppskattat att det skulle ta. Vi behövde inte heller känna oss pressade av tidsbrist 
eller stressa igenom några frågor. 

4.6 Databearbetning 
För att göra resultatsammanställningen lite mer lättöverskådlig och förhoppningsvis 
mer intressant att läsa har jag valt att lägga samman svaren under fem underrubriker. 
Intervjufrågorna jag ställde finns redovisade i bilaga 1, längst bak i arbetet. 
 Den första underrubriken (5.1) har jag valt att kalla ”Undersökningsgruppen”; 
här finns svaren på frågorna ett till fem redovisade. I denna kategori beskriver jag 
mer ingående hur undersökningsgruppen ser ut, vad de har för utbildning, hur länge 
de har arbetat, vilka åldrar de undervisar i samt i vilka ämnen de har undervisat i. 
 Den andra underrubriken (5.2) har jag döpt till ”Vikten av slöjd” och här 
finns svaren på frågorna sex till åtta representerade. Det finns två anledningar till att 
jag slog samman dessa frågor till en kategori. Den första anledningen är att jag skrev 
frågorna så att de gick in lite i varandra, men den största anledningen var att 
respondenterna valde att koppla samman sina svar på dessa tre frågor och hänvisade 
hela tiden tillbaka till sina tidigare svar och utvecklade sina resonemang. För att 
förenkla och göra detta avsnitt mer lättläst har jag grupperat in svaren i fyra 
underkategorier. I avsnittet ”Slöjden utvecklar människor” (5.2.1) diskuteras hur 
slöjdundervisningen och hantverk bygger upp en människa och kompletterar dennes 
utveckling. Under rubriken ”Material, konstruktion och design” (5.2.2) behandlas 
materialkunskap, konstruktion samt färger och former, och varför elever behöver lära 
sig mer om detta. I underkapitlet ”Kulturtradition” (5.2.3) beskrivs slöjdämnets 
betydelse för bevarandet av gammal svensk kulturtradition. Den sista underkategorin 
(5.1.4) har jag bara valt att kalla ”Övrigt”. Under intervjuernas gång dök det upp 
tankar, funderingar och idéer som jag inte riktigt kunde sätta in tillsammans med de 
andra och dessa valde jag att redovisa här. 
 Frågan nummer nio finns redovisad i kategori nummer tre (5.3) ”Elever i 
praktiskt arbete”; här ger lärarna sin bild av hur elever fungerar i slöjd-
undervisningen. 
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 ”Slöjden idag” har jag valt att kalla kategori nummer fyra (5.4); här redovisas 
svaren på frågorna tio och elva. Där lärarna ger en liten bild av hur de tycker att 
slöjdämnet uppfattas av rektorer, elever och föräldrar ute på skolorna. 
 I den femte och sista kategorin (5.5) ”Övrigt” finns svaren från fråga nummer 
tolv redovisat. Här fick lärarna själva föra fram de tankar och synpunkter som min 
undersökning hade väckt hos dem. Här fick de även själva ta upp egna tankar och 
funderingar som de hade om ämnet.   

4.7 Felkällor 
Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet, alltså om undersökningen 
har genomförts på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2003). När en 
undersökning har hög reliabilitet vill man att resultaten som undersökaren har 
kommit fram till skall kunna upprepas av en annan forskare vid ett senare tillfälle 
och med ett större urval. Metoden bör alltså vara oberoende av undersökaren. Detta 
blir dock ett större problem i tolkande undersökningar (kvalitativa) än i de 
undersökningar som är baserade på mätvärden (kvantitativa). Dock kan användning 
av sifferuppgifter ge ett starkare intryck av exakthet än de i verkligheten är (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2001). 
 Validitet är ett mått på undersökningens giltighet, alltså att 
författaren/författarna har undersökt det som de ville undersöka (Patel & Davidson, 
2003). Om forskaren säger sig mäta effektivitet måste också undersökningen ge ett 
mått på effektivitet för att vara valid (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 Det största reliabilitetsproblemet som jag hittat i min undersökning är de 
intervjuer som jag inte spelade in på band. I dessa fall antecknade jag medan 
respondenten talade, och de nedtecknade svaren kan vara påverkade av min tolkning 
av svaret i intervjusituationen. I de fall där jag spelade in intervjun kunde jag i lugn 
och ro lyssna på intervjun i efterhand och lägga fokus på vad respondenten 
egentligen sa. 
 Vad det gäller validiteten kunde den ökats om jag hade provat mina 
intervjufrågor i en testgrupp innan jag gjorde de riktiga intervjuerna. Härigenom 
kunde jag sett om frågorna fungerade i en intervjusituation och fått en uppfattning 
om vilka svar som jag skulle kunnat få på dem. 
 Även urvalsgruppen kunde ha sett ut på annat sätt, dels kunde den ha varit 
större för att få en bredare bild av vad slöjdlärare har för åsikter. Även spridningen 
på lärare både vad det gäller ålder och geografi borde också ha varit bredare för att 
ge en tydligare bild. Som min urvalsgrupp ser ut idag, är alla lärarna i ungefär 
samma ålder och har arbetet i ungefär lika många år. Det är frågan om deras åsikter 
verkligen är representativa för riksnittet av slöjdlärare. Även alla slöjdlärarna i min 
undersökning är män, det hade varit mycket intressant att ta del av kvinnliga trä- och 
metallslöjdslärares åsikter. 
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5 RESULTAT 
 

5.1 Undersökningsgruppen 
Alla fyra lärarna i studien är män och arbetar på skolor som är belägna i tre 
kommuner i sydöstra Sverige. De har varit yrkesverksamma emellan 23 och 35 år. 
En av lärarna är även utbildad samhällskunskapslärare för gymnasiet (adjunkt), 
medan de andra är utbildade trä- och metallslöjdslärare enligt den gamla ettåriga 
slöjdlärarutbildningen, med tillhörande fyrårig trä- och metallteknisk grund-
utbildning. De undervisar och har undervisat elever från årskurs tre och upp till och 
med vuxenstuderande på Komvux. Förutom trä- och metallslöjd hade samtliga även 
undervisat i teknik. Läraren som idag arbetar som samhällskunskapslärare har också 
undervisat i religion, historia, geografi och även varit mentor för elever som skriver 
sitt projektarbete. Alla namn i arbetet är fingerade. 

5.2 Vikten av slöjd 
Innan de fyra kategorier som identifierades för frågorna sex till åtta behandlas är det 
viktigt poängtera att samtliga lärare på den andra halvan av fråga sju (”Räckte det 
inte om slöjden var ett frivilligt ämne?”) svarade att slöjden skulle vara ett 
obligatoriskt ämne. Två av lärarna hade dock små invändningar. Läraren som jag här 
kallar för Anders hade invändningen att alla ämnen blir oviktiga för eleverna om de 
inte har något intresse för det. Även David hade en tanke kring ämnet, hans åsikt var 
att alla elever behöver den undervisning som framställs i läroplanen för ämnet slöjd, 
men att kalla ämnet för trä- och metallslöjd respektive textilslöjd är fel eftersom det 
leder tankarna bort från den egentliga slöjdundervisningen, som handlar om så 
mycket mer än slöjd och hantverk. 

5.2.1 Slöjden utvecklar människor 
Denna första underkategori är den största och bredaste av de fyra. Den består, som 
jag tolkat lärarnas svar, egentligen av två underkategorier. Den första av dessa 
underkategorier, handlar om vad eleverna utvecklar för förmågor som de har nytta av 
och som hjälper dem framåt i sin utveckling idag. Den andra handlar om de 
kunskaper och förmågor som de har mer nytta av i framtiden/vuxenlivet. Men vi 
måste komma ihåg att det inte går att skilja på dessa båda förmågor i undervisningen 
utan att de olika momenten och uppgifterna som ingår i slöjdundervisningen 
utvecklar dessa båda sidor hos eleverna. 

5.2.1.1 Förmågor som eleverna har nytta av idag 
Under den fjärde intervjun som jag genomförde berättade David att de praktiska 
ämnena stimulerar elevernas intellektuella utbildning. Han menar att när handen och 
hjärnan ges tillfälle att samarbeta lyfter detta samarbete elevens intellekt. När 
människan får använda hela kroppen, och så många sinnen som möjligt på samma 
gång, stimuleras människans kunskapsinhämtning och minne på ett helt annat sätt. 
Detta berättar han är bevisat vid flera studier. Även Bertil talar om detta men inte 
lika djupt, han nämner att han tycker sig märka att när elever i slöjden får använda 
alla sina sinnen så får de ofta en aha-upplevelse; dofter, ljud, känsel och synintryck 
samspelar och skapar en mer nyanserad bild av verkligheten. 
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Även elevernas strukturerade tänkande tränas i slöjden menar Anders som 
anser att detta är en av slöjdens viktigaste bitar:  

 
”Vi lär eleverna tänka i flera led och att planera upp ett arbete från början till 
slutet”. (Anders)  

 
Anders tillägger att det är endast i slöjden som eleverna tränas i detta, i de 

andra ämnena blir eleverna matade från allra första början med färdiga problem och 
med endast en korrekt lösning. De får inte lära sig att tänka självständigt och bygga 
upp en röd tråd genom sina tankegångar. 
 I slöjdundervisningen lär eleverna känna sin kropp, menar Anders. De får 
även här tillfälle att planera efter sin kropp, vad de kan, vad de kan lära sig och vad 
de inte kan, spelar in. Även hur mycket kroppsarbete som de är villiga att lägga in 
måste tas med i beräkningen eftersom det påverkar det slutgiltiga resultatet.  För de 
mindre barnen är slöjden ett utmärkt tillfälle att öva upp sin finmotorik och 
koordinationen mellan ögon och händer menar Bertil, samtidigt som det ger eleverna 
viktiga upplevelser med alla sinnen. Han berättar om glädjen som eleverna utstrålar 
när de är färdiga med sina första slöjdalster, hur de riktigt kan livas upp och njuta av 
att få arbeta med sina händer och se och känna resultatet av sina ansträngningar. 
 Flera av lärarna talar om att erfarenheter från slöjden bygger upp eleverna. 
De får i slöjden en mer utvecklad begreppsbildning, här kommer de på ett naturligt 
sätt i kontakt med olika begrepp från till exempel matematiken. 

5.2.1.2 Förmågor som eleverna har nytta av i vuxenlivet 
Alla lärare som jag intervjuade nämnde att slöjden skapar en handlingsberedskap 
inför vuxenlivet. Denna handlingsberedskap beskrevs som en praktisk handlings-
beredskap och paralleller drogs till IKEA-möbler, händig hemma och ”Timell och 
Kirchsteiger” – program på tv som gett hemmafixarna en ny vår. Med dessa exempel 
menar lärarna att elever även idag behöver slöjundervisning för att klara av vardagen 
som vuxen. Slöjdlärarna i min undersökning ansåg att slöjden ger eleverna de 
kunskaper och förmågor som de behöver för att kunna sätta ihop en bokhylla eller 
hänga upp en lampa utan att behöva ta hjälp av någon montör eller snickare. 

5.2.2 Material, konstruktion och design 
I slöjundervisningen får eleverna lära sig mer om olika material, för och nackdelar 
med olika träslag menar Anders. Även David anser att det är viktigt att slöjden tar 
tillvara på materialkunskapen: 
 

”I allt för många år har vi byggt våra hus i konstgjorda och onaturliga material, 
vilket vi nu idag ser inte alltid varit speciellt bra. Därför är det viktigt att 
eleverna få lära sig mer om material”. (David) 

 
Han framhåller även att barn och ungdomar måste få prova olika konstruktioner för 
att kunna lära sig grunderna till konstruktion, design och ritteknik. Även Cristian 
håller fram att diskussioner kring design och konstruktion är viktiga, men även att ge 
elever grunder i färglära. 
 Både Anders och Bertil trycker särskilt på vikten av att veta vilka träslag som 
är användbara och lämpliga till möbler. Detta av flera anledningar, de anser att 
eleverna dels måste lära sig hur olika möbler ska skötas, till exempel ett spån-
skivebord eller ett äkta träbord.  Eleverna, anser de, måste också få ett grepp över hur 
länge de olika möblerna kan förväntas hålla och vilken typ av slitage de tål. 
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 Att lära eleverna rita enkla ritningar och göra skisser över sina kommande 
projekt lyfts också fram som viktiga bitar av lärarna. Genom dessa skisser och 
ritningar sker inget av en slump utan arbetet kan genomföras utan för många 
överraskningar. Ritningarna lär också eleverna att förutse problem och att kunna 
planera flera steg i förväg.  

5.2.3 Kulturtradition 
David berättar att vi i Sverige har en gammal tradition av att bygga och konstruera 
möbler, och av hantverk. Detta är naturligtvis inget unikt för oss men är ändå enligt 
honom något som är värt att värdera och hållas levande. Även Cristian anser att det 
är viktigt att elever får prova på gamla hantverkstekniker som håller på att försvinna 
och glömmas bort. Detta dels för teknikernas egen skull, men också för att ge dem en 
inblick i hur människor hade det förr. Han säger att slöjden ska värna om kulturarvet. 
Anders tycker också att kulturtraditionen är viktig men tillägger att elever idag är 
mycket ointresserade av den. När han försökt undervisa och berätta om gamla 
tekniker och gammalt hantverk är eleverna ointresserade och bryr sig inte om det. 
Han tillägger att det också finns för lite tid för dessa delar av slöjdundervisningen 
idag. 

5.2.4 Övrigt 
Under denna rubrik kommer de synpunkter och tankar som jag inte kunde placera 
under de andra kategorierna att diskuteras. 
 Alla fyra lärarna ser även slöjden som ett avbrott i vardagen för eleverna, de 
menar att de arbetssätt som tillhandahålls i slöjden gör att eleverna får komma bort 
från vardagsundervisningen och arbeta med hela kroppen. Detta gör enligt Bertil att 
de blir mer motiverade under slöjdtimmarna än under de mer teoretiserade ämnena. 
Han har haft flera elever som frekvent har skolkat från läseämnena, men aldrig från 
en slöjdtimme. David anser att undervisningen på allt för många skolor och i allt för 
många ämnen är alldeles för enformig och teoretiskt upplagd. Han anser att den inte 
är anpassad för ungdomar, och att undervisningen på ett naturligt sätt måste varva 
teori och praktik. 
 Både Bertil och Cristian berättar att slöjden är ett utmärkt tillfälle för 
konkretisering av matematiken. Här kan eleverna dela in en 1 m bräda i två 
halvmetersbitar eller i fyra bitar om 25 cm. I och med detta blir matematiken enkel 
och tydlig och eleverna fördjupar sin matematiska förståelse. Anders säger att hans 
erfarenhet är att det är svårt att få med sig eleverna in i diskussioner om t.ex. 
tillämpad matematik. Han säger att eleverna inte vill ha matematik på slöjden, utan 
de vill ha slöjd. 
 I slöjden ser eleverna resultatet av sina ansträngningar, menar Bertil. I till 
exempel so-undervisningen är det svårt att se resultatet av vad man gjort eller lärt sig 
när man läst en sida i en bok, men i slöjden syns varje tag med hyveln eller filen. 
Därför blir arbete påtagligt och enklare att utvärdera än i de mer teoretiskt bundna 
ämnena. 

5.3 Elever i praktiskt arbete 
Tre av lärarna anser att eleverna klarar av omställningen mellan praktiskt arbete i 
slöjden och teoretiskt arbete. Bertil säger att alla ”älskar inte” slöjd och praktiskt 
arbete, men de flesta gillar det. David tillägger att förr kunde eleverna mer om slöjd 
och hantverk när de kom till skolan, man hade mer med sig hemifrån. Medan idag 
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har långt ifrån hälften slagit i en spik i en bräda när de kommer till slöjden i tredje 
klass.  

Anders håller däremot inte alls med sina kollegor om att elever klarar 
omställningen mellan praktiskt och teoretiskt arbete bra. Han anser att eleverna har 
stora problem med denna omställning. Han visar på ett exempel mellan 
slöjdundervisning och so-undervisning för att förklara sig. I slöjden skapar eleverna, 
säger han, här påverkas resultatet av elevens handlingar, inte av deras minne. Om 
eleven sågar till en träbit som är för kort, måste han/hon såga till en ny. Oftast går det 
inte att lägga till en halv cm extra och få ett bra resultat. Eleverna blir därför rädda att 
göra fel och bli tvingade att göra om. Denna rädsla hämmar elevernas 
handlingsförmåga och deras minne; de kommer inte ihåg tidigare genomgångna 
moment. Det medför också att de frågar, frågar om och vill hela tiden ha lärarens 
bekräftelse på att de gör rätt. Detta anser han vara katastrofalt eftersom de inte vågar 
lita på sin egen förmåga och sitt eget omdöme. 

5.4 Slöjden idag 
Lärarna i min undersökning kände inte igen sig med påståendet att rektorer ser 
slöjdämnet som ett resursämne för de svagare eleverna, men tillägger att det 
förmodligen är skillnad från person till person. Dock säger två av dem (Bertil och 
Anders) att de känner att slöjden inte värderas lika mycket nu som förr och att det har 
svårare att få pengar till olika investeringar. David ifrågasatte frågans upplägg, han 
menar att den bakomliggande meningen med denna fråga är att människorna kan 
delas in i två grupper, praktiker och teoretiker, där teoretiker är mer värda än 
praktiker. Denna inställning är något han starkt vänder sig mot och påpekar återigen 
att handen och hjärnan inte är två åtskilda väsen utan en enhet som tillsammans når 
högre höjder än när de är åtskilda. Även Anders är inne på faran i att dela in 
människor i dessa grupper. Han menar att den duktige teoretikern oftast blir den 
duktigaste praktikern. Av den anledningen att han kan både lära sig av teori och 
erfarenhet samt koppla samman dessa till ny kunskap. Men finns inte intresset för 
praktisk eller teoretisk kunskap är undervisning i det bortkastat.  

David och Anders varnar för att göra om slöjden till ett resursämne. David 
säger att slöjden inte får bli ett ämne som tar hand om och löser andra ämnens 
misslyckande. Anders påminner om att slöjden inte är en förvaringsplats för elever 
utan ett ämne med egna värden. Han tillägger att svaga elever kan ha stort utbyte av 
slöjden om de får bekräftelse där, en bekräftelse som de inte får i andra ämnen, och 
att de känner att de i slöjden kan lyckas med något och där igenom få ett bättre 
självförtroende. Men tillägger undrande om det i detta fall verkligen slöjdens uppgift 
att ge dessa elever självförtroende, borde det inte komma ifrån de ämnena där eleven 
inte lyckats i. Men Bertil säger att slöjden är bra för de svagare eleverna, han menar 
att alla kan inte och vill inte bli akademiker utan att de siktar på ett mer praktiskt 
inriktat yrkesval. Han menar att vi även i framtiden måste ha hantverkare och att de 
får en liten, liten försmak av yrket i träslöjden. 

I fråga nummer 11 hänvisar jag till Nationella kvalitetsgranskningen 2003 
och frågade lärarna om deras synpunkter kring att eleverna ser slöjden som något 
roligt men inte nyttigt, svarar två av lärarna att de inte upplever det så. Bertil säger 
att han kan förstå deras resonemang, elever som går i grundskolan och inte tänker sig 
att bli hantverkare kan känna så, men 5-10 år efter sin grundskoletid när de skaffat 
eget boende tror han att de ändrar åsikt. Anders och David säger att det som elever 
anser vara nyttigt styrs av det som anses vara nyttigt och fint ute i samhället. David 
tillägger även att nyttigt är en värdering som är omöjlig att mäta. 
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5.5 Övrigt 
Anders har under de senaste tio åren sett en förändring av hur eleverna upplever 
slöjden. Nu förtiden är eleverna för fokuserade på det färdiga föremålet, de 
intresserar sig inte för hela slöjdprocessen från ide till färdigprodukt. De är inte heller 
intresserade av någon utmaning, de vill istället ha en rolig och enkel uppgift som går 
lätt att göra. Detta ser han som ett hot mot slöjden, han menar att om vi inte lyckas 
bryta oss ut ur denna ”onda” spiral kommer många av slöjdens verkliga värden att 
försvinna. Han ville också tillägga att under de sista 10-15 åren har slöjden blivit mer 
teoretiserad det vill säga mer stoff som ska läsas in, detta är också ett stort problem i 
hans ögon. Teoriundervisningen i slöjden, bör i enligt honom, vara ett minimum, för 
att behålla möjligheterna för eleverna att arbeta praktiskt. 

Cristian anser att slöjden i mångas ögon fått ett uppsving genom de 
heminredningsprogram och snickeriprogram som visats på tv under några år. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Kunskapsutveckling i slöjden 
När jag intervjuade David berättade han om hur handen och hjärnan samarbetade. 
Han berättade om hur praktiskt arbete stimulerar elevernas intellektuella utveckling. 
Lena Sjöman (Gustavsson red., 2004a) är inne på samma linje när hon säger att det 
inte finns något som heter praktisk och teoretisk kunskap. Även Molander (1996) 
säger att man måste lära sig att använda och tillämpa kunskap och inte bara upprepa 
regler och satser. Här ser jag två vägar att ta lärdom av och gå vidare med.  
 Den första är att slöjdundervisningen har ett unikt tillfälle att precis som 
lärarna i min studie sa att konkretisera och fördjupa de kunskaper som eleverna får 
till sig i den vardagliga undervisningen. Här kan man på ett naturligt sätt tillämpa till 
exempel matematik på ett praktiskt sätt. Eleverna får här arbeta med till exempel 
skalor, mått, area, och beräkningar på ett sätt som gör att det inte blir konstlat eller 
tillkrånglat utan något naturligt och framför allt nödvändigt. Även skolverket trycker 
på detta i kursplanen för ämnet slöjd (Skolverket, 2000). Dock menade Anders att 
det är svårt att få eleverna att inse nyttan av detta, han menade att alltför många 
elever slår i bromsarna och vägrar att använda dessa matematiska kunskaper på 
slöjden. Slöjd är slöjd och inte matte, är deras inställning. Om detta påstående 
stämmer är det ett stort problem inte bara för slöjden utan för hela skolan. Ifall 
eleverna gör en sådan avgränsning mellan ämnena och inte tillåter att de samarbetar 
och utvecklar varandra kommer inte eleverna att lära sig maximalt. Inte kommer de 
heller att förstå några större övergripande sammanhang. Som Molander (1996) 
skriver kan kunskap inte delas upp med olika klassifikationssystem, utan kunskap är 
något större och mer levande än så. Men både Bertil och Cristian talade också 
mycket och varmt om denna tillämpning och konkretisering. De nämnde inte något 
om detta problem. Det behöver ju inte betyda att det inte finns där, men en 
avgörande faktor är också hur det presenteras för elevgruppen. Låter läraren 
momenten smyga sig in på ett naturligt sätt i undervisningen? Avbryter han ett 
pågående projekt med ett moment som inte har någon koppling med arbetet? Eller 
lägger läraren in lektioner i matematik i slöjden? 
 Det andra spåret jag funderade kring var det som alla fyra lärarna tog upp, 
nämligen slöjden som ett avbrott ifrån vardagen. Här menade de att de flesta 
skolämnen är alldeles för enformiga och inte passar barn och ungdomar. De behöver 
ämnen som slöjd, bild och idrott som hjälper dem att komma bort från bänkarna och 
gör att de får arbeta med hela kroppen. Detta avbrott där eleverna får lära sig saker 
och skaffa sig erfarenhet med hjälp av händerna är viktigt. Sjöman (Gustavsson red., 
2004a) säger att människor som är vana att arbeta med olika hantverk tränas i att 
finna handlingskraft, i att ta ansvar och att tro på sin egen förmåga. Även Salomon 
var inne på detta när han formulerade sina tankar kring slöjdämnet i början av 1900-
talet. Ärlighet, noggrannhet, hederlighet, uthållighet och uppmärksamhet var ledord 
för Salomon. Anders var även inne på att eleverna i slöjden får lära sig att ta med 
sina fysiska möjligheter eller begränsningar med in i projektet. Han sa att eleverna i 
slöjden får lära känna sin kropp och lära sig använda den. Bertil var också inne på 
detta när han sa att slöjden är ett bra tillfälle för eleverna att träna upp sina motoriska 
färdigheter.  
 Men slöjden ger också en annan sak som Bertil tog upp under intervjun, men 
också Sälgö (Borg & Lindström red., 2008) skriver om detta och det är att 
slöjdaren/hantverkaren hela tiden ser resultatet av sina ansträngningar. Som jag 
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tolkar Anders, är även han inne på detta när han beskriver elevernas rädsla för att 
göra fel. Han upplever detta som ett problem därför att eleverna i slöjden så gott som 
direkt får se resultatet av sina handlingar och detta gör dem enligt honom så rädda att 
göra fel att de måste fråga och fråga om innan de vågar försöka själva. Men det 
intressanta är att varken Bertil eller Sälgö (ibid.) ser detta problem, utan bara 
möjligheten och det positiva som det kan medföra. Men som Sälgö skriver är det 
färdiga föremålet ett bevis på vad man har lärt sig, och ett bevis på att man har 
övervunnit svårigheter. Men om eleverna inte har övervunnit de svårigheter och 
klarat av uppgiften enligt de förväntningar som de ställt på sig själva eller de 
förväntningar som någon annan ställt på dem, inbillade eller inte, vad blir föremålet 
då? Inte ett föremål över elevernas ”vinst” utan ett föremål över deras misslyckande. 
I läroplanen för ämnet slöjd (Skolverket, 2000) står det att eleverna skall arbeta 
enligt en produktionsprocess, den såkallade slöjdprocessen, eleverna arbetar från en 
idé, via planering och genomförande till en uppföljning av den slutgiltiga produkten. 
Som vi ser här är det inte den slutgiltiga produkten som är det viktiga men jag vet av 
egen erfarenhet att eleverna värderar resultatet mycket högt och det är kanske inte så 
konstigt. Sjöman (Gustavsson red., 2004a) skriver att hantverk är något fullt av 
motstånd där man hela tiden sammandrabbas med sin oförmåga och något som 
kräver en konkret handling. Lägger vi till att eleverna oftast har lagt ner mycket tid 
och möda på ett föremål, och om de sedan inte blir nöjda med det, så är det en 
förklaring till att de blir rädda för att göra fel. Men om rädslan istället grundar sig i 
att de är rädda för att få ett sämre betyg, måste den undervisande läraren klargöra för 
dem om slöjdprocessens alla fyra delar. Dock tror jag som Bertil att det för många 
elever är tillfredsställande att få ett snabbt och ganska tydligt resultat av sina 
ansträngningar, att de på ett tydligt och konkret sätt ser vad de gjort och lärt sig. 

6.2 Design, konstruktion och händig hemma 
Svenning (Gustavsson red., 2004a) lägger fram en mycket viktig och allt för ofta 
bortglömd aspekt i sitt kapitel i ”Kunskap i det praktiska”. Här skriver han att om en 
person skall tillverka ett föremål från grunden – eller, för att använda ett modernt 
uttryck, designa ett föremål – så måste han eller hon sätta sig in i hur det är uppbyggt 
och hur det fungerar. 

Detta låter kanske enkelt men om man tittar på ett litet, konkret exempel, 
något så enkelt som en smörkniv inser man snabbt utmaningen. Vad ska vi då börja 
med? Vi börjar med att välja material för att sedan gå vidare med själva utseendet för 
att därefter välja bearbetningsmetoder och sist ytbehandling. Ska vi tillverka 
smörkniven i trä, plast, metall, horn eller en blandning av flera material. För att vara 
lite traditionell och för att detta exempel inte ska bli allt för långt väljer vi trä.  Ett 
eller flera träslag och vilket/vilka? Vi tar en klassiker, ene. Hur ska smörkniven se 
ut? För att svara på detta finns det flera aspekter som måste tas i beaktande. Till vad 
ska den användas? Vilken typ av förpackningar ska den användas i? Vem ska 
använda den? Hur stor ska den vara? Måste skaftet utformas på något särskilt sätt, till 
exempel för att passa en reumatiker? Hur ska bladet vara utformat? Lång, kort, smal, 
bred, runt, avlångt etcetera? Kommer vi åt smöret i bottnen på byttan med de olika 
formerna? Och kan vi applicera det på brödet? Medan vi ändå är inne och nosar på 
detta kan vi lika gärna ta och fundera kring hur vi ska få fram formen? Ska vi svarva 
skaftet, såga ut det eller tälja fram kniven. Ska vi passa på att dekorera skaftet på 
något sätt? Karvsnitt eller måla något och hur lämpar det sig med materialvalet? Ska 
vi ytbehandla kniven med olja, vax, lack eller inte alls? Alla dessa frågor och många 
till ställs eleverna inför i sitt slöjdande. Och, som Svenning (Gustavsson red., 2004a) 
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vidare skriver, hjälper alla dessa frågor till att ge den hantverksutövande eller 
slöjdande personen kunskaper och verktyg för att kunna analysera föremål ur olika 
aspekter, såsom design, användbarhet och ergonomi. 

David anser att det är mycket viktigt för barn och ungdomar att de får träna 
sig i grunderna i design, konstruktion och även ritteknik. Detta måste som läroplanen 
för ämnet slöjd (Skolverket, 2000) säger ske genom att eleverna får prova sig fram 
med okonventionella lösningar och genom att främja deras experimentlusta genom 
problemlösning. I detta ligger även materialkunskapen som alla fyra lärarna talade 
varmt om. Det här är även en grund för konsumentkunskap. Både Anders och Bertil 
tryckte på att eleverna har nytta av detta i sitt vuxenliv. Att veta vilka träslag som är 
lämpliga att göra möbler av är inte något som enbart möbelsnickare behöver kunna 
utan även slutkonsumenten. Detta gäller inte enbart möbler utan all trä som finns i 
våra hem. Alla ska vi någon gång i livet förhoppningsvis utrusta och sköta ett eller 
flera hem och att då känna till grundläggande materialkunskap är mycket viktigt. Att 
veta hur tåliga olika möbler är, och hur de ska skötas, är viktigt att veta när de ska 
införskaffas. I slöjden ges elever möjlighet att kritiskt kunna granska olika möbler 
inför köp, för att kunna skapa sig en uppfattning om de uppfyller de krav som de kan 
tänkas ställa på möblerna. Även lämpliga och olämpliga material till exempel golv, 
terrasser och bänkskivor kan tas upp här. Sälgö (Borg & Lindström red., 2008) tar 
upp dessa resonemang och menar att vi idag har ett stort främlingskap inför den 
materiella världen, förr kunde vi vårda, reparera och tillverka föremål som fanns runt 
om kring oss men idag har mycket av dessa möjligheter och kunskaper gått 
förlorade. Men med hjälp av en allsidig slöjdundervisning menar Sälgö kan vi ge 
elever ökad kontroll över dessa ting vilket också stärker deras självkänsla.  

Eftersom vi är inne och resonerar kring möbler och heminredning så kommer 
vi in på det som Cristian kallade för ”händig hemma”. Alla lärarna i min studie var 
inne och berörde detta på något sätt. De drog paralleller till heminredningsprogram 
med Timell och Kirchsteiger som blivit mycket populära, och med hjälp av en 
allsidig slöjdundervisning ges eleverna de grunder och färdigheter som behövs för att 
kunna använda de tips och idéer som dessa tv-program ger dem. Men jag anser att vi 
inte får glömma bort IKEA-möblerna, framför allt Cristian tryckte också särskilt på 
dessa, och jag måste säga att jag håller med. Om eleverna i slöjden får möjlighet att 
själva konstruera och bygga olika saker, samt lära sig grundläggande 
verktygskunskap, ger detta dem en bra grund till hur man sätter ihop sin nyinköpta 
bokhylla. Ges sedan eleverna, som läroplanen (Skolverket, 2000) uppmanar till, 
träning i att följa både instruktioner och ritningar, klara de alla att sätta samman 
dessa möbler. Jag anser tillsammans med slöjdlärarna i min undersökning att detta är 
viktiga kunskaper, liksom att själv kunna hänga upp en tavla eller en hylla. 

6.3 Slöjdundervisningen i framtidens skola 
När jag frågade slöjdlärarna i min undersökning om slöjden skulle vara ett 
obligatoriskt ämne eller om vi skulle gå tillbaka till det systemet som gällde innan 
1955 och låta slöjden vara ett för skolorna frivilligt ämne svarade alla lärarna: Ja, 
självklart ska slöjden vara ett obligatoriskt ämne. Detta är i och för sig inte så 
förvånande eftersom alla intervjuade är slöjdlärare och vill förmodligen behålla sina 
arbeten, men samtidigt är det ju de som känner ”sitt” ämne bäst. 
 David tar i mina ögon upp en mycket intressant fråga som på många sätt 
speglar samhällsdebatten och det är ett namnbyte på ämnet. Han menade att namnet 
slöjd ger felaktiga intryck av ämnet och väcker en mängd förutfattade meningar. Det 
hade så här i efterhand varit mycket roligt att ställa detta påstående till de tre andra 
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lärarna i min studie och se hur de hade reagerat. Slöjdämnet har under sin historia 
förändrats en del, den största förändringen skedde under 1980-talet då man slog ihop 
trä- och metallslöjden med textilslöjden. Redan här skedde stora förändringar i 
samband med sammanslagningen och den nya läroplanen. Men många föräldrar ute i 
samhället idag har kvar bilden ifrån sin slöjdundervisning som de hade som barn. 
Här finns, anser jag, en förklaring till att både elever och föräldrar ansåg i 
Skolverkets nationella utvärdering av ämnet slöjd (Johansson & Hasselskog, 2005) 
att slöjden var något roligt, men inte nyttigt. Föräldrarna vet inte vad slöjden står för, 
de vet inte vilka förmågor eleverna tränar i slöjden. Som Bertil sade, kan det vara 
svårt för en elev i grundskolan att själv se dessa värden och inse nyttan av en 
slöjdundervisning, men hans uppfattning var att efterhand som de blev äldre faktiskt 
insåg nyttan av den. Anders uttryckte, att det är så mycket i slöjden som ligger under 
ytan. Det viktigaste vi har att lära våra elever finns bakomliggande i undervisningen. 
Dock anser jag att det är skönt att ingen av lärarna sa sig ha märkt av att slöjden 
skulle anses vara ett resursämne. Att några av lärarna känner att det har blivit svårare 
att få pengar till olika investeringar och att budgeten har blivit mindre är i mina ögon 
inget konstigt eller något unikt för slöjden. Visst kan det bli ett problem om man inte 
underhåller maskinerna och utrustningen i slöjdsalen, men som sagt det är inte enbart 
slöjden som blir lidande av besparingarna.  

6.4 Avslutning och fortsatt forskning 
När jag genomförde mina intervjuer fick jag många, långa och omfattande svar på 
mina frågor. Om jag tolkar detta på rätt sätt finns det inget lätt och enkelt svar på 
mina frågor, utan mycket ligger i betraktarens ögon. Så jag utger mig inte för att med 
denna lilla studie kunna ge fullständiga svar på frågorna, men jag hoppas att jag kan 
tillföra en del till debatten samt att ge en del svar och tankar kring ämnet. Kom ihåg 
att dessa tankar och resonemang som jag presenterar här har sina rötter i den 
forskning och de fyra intervjuer som jag har genomfört. Det finns i Sverige många 
fler slöjdlärare med kanske andra tankar kring ämnet. Därför anser jag att ämnet 
ännu inte är uttömt och diskussionen bör föras vidare. 
 Ett annat ämne som hade varit intressant att gå vidare med hade varit att 
jämföra anslagen till slöjdundervisningen på olika skolor, och se vad slöjdlärare och 
rektorer anser om dem. Hur ser de ut? Vad anser lärarna att de behöver för anslag, 
exempelvis sett per elev? Vad anser rektorerna? 
 Även namnbytet av ämnet hade varit intressant att fortsätta med. 
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Lärare nr:  ____ 
 
BILAGA 1:   Intervjufrågor 
 

1. Kön;  Man:  Kvinna:    
 
 

2. Vilken Lärarutbildning har du gått? En ämnes slöjdlärare? Treåriga? Nya 
Slöjdlärarutbildningen? Nääs? SÄL? Annan? 

 
 

3. Hur länge har du arbetat som slöjdlärare? 
 
 

4. I vilka åldrar undervisar du/ har du undervisat i? 
 
 

5. Undervisar du i/har du undervisat i några fler ämnen än trä- och metallslöjd? 
Och i så fall vilka? 

 
 

6. Vilka värden anser du att slöjdundervisningen har?  
 
 

7. Varför anser du att alla elever skall undervisas i slöjd? Räckte det inte om det 
var ett frivilligt ämne? 

 
 

8. Vad kan slöjden förmedla till eleverna som de andra ämnena har svårare för? 
 
 

9. Inom slöjden tillåts eleverna ofta att arbeta mer praktiskt än i de traditionella 
skolämnena. Hur upplever du att eleverna klarar av denna omställning? 
 
 

10. Många lärare och rektorer ser slöjden som ett resursämne för de svagare 
eleverna? Stämmer detta påståendet? Hur är din erfarenhet av detta? 

 
 

11. I nationella kvalitetsgranskningen som utkom 2005 skriver man att eleverna 
anser att slöjden är rolig men inte nyttig och att det man lär sig i slöjden har 
man ingen nytta av utanför slöjdsalen. Hur ser du på detta? 

 
 

12. Övriga kommentarer, synpunkter, frågor? 
 
 


