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1. Inledning 

Slöjd som skolämne infördes i svensk skola 1878 och delades då upp i flick- respektive 

pojkslöjd (Skolverket, 2005). Flickslöjd var handarbetsundervisning i textila material medan 

gosslöjd likställdes med träslöjd (Borg, 2008). När slöjden infördes som ett valbart ämne i den 

svenska skolan för över 100 år sedan hade slöjden en väldigt stark legitimitet (Borg, 2006). 

Slöjd ansågs viktigt, den var ett komplement till de teoretiska ämnena i skolan och bidrog till 

att eleverna fick en formell bildning genom att den fostrade både sinne och kropp (a.a.).  

I den nuvarande kursplanen för slöjd, Lgr 11, framställs slöjden som ett ämne med ett 

sammanhållet betyg. I det centrala innehållet framgår det att material som metall, textil och trä 

ingår i slöjdundervisningen och från årskurs fyra står det att dessa tre material ska kombineras 

med varandra såväl som med andra material (Skolverket, 2018a). Trots detta undervisas slöjden 

på många skolor fortfarande som ett uppdelat ämne med trä- och metallslöjd för sig och 

textilslöjd för sig (Holmberg & Hasselskog, 2014). Så är även fallet på den skola där jag arbetar. 

Slöjdsalarna ligger långt ifrån varandra och vi har ingen gemensam planeringstid.  

Personligen upplever jag att det är svårt att arbeta med slöjd som ett sammanhållet ämne när 

förutsättningar saknas, därför vill jag undersöka hur slöjdämnet undervisas på andra skolor. 

Den här uppsatsen undersöker hur lärare planerar och genomför sin slöjdundervisning, vilka 

möjligheter och hinder som finns i tillämpningen av slöjd som ett ämne samt vilka 

förutsättningar som krävs.   
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en beskrivning av viktiga begrepp relevanta för uppsatsen, vidare ges en 

bakgrund till den svenska skolslöjden och dess utveckling från slutet av 1800-talet fram till idag. 

Bakgrunden tar även upp hur slöjdundervisningen är organiserad på många skolor idag samt 

vad eleverna ska lära sig genom att ha slöjd. Slöjdämnet kopplas därefter samman med det 

sociokulturella perspektivet som går ut på att eleverna lär i samspel av och med varandra. 

Avslutningsvis ges en kort presentation av hur slöjdämnet bedöms i relation till att slöjd är ett 

ämne med ett gemensamt betyg. 

 

2.1 Begrepp 

Artefakt - Svensk ordbok (2009, s.113) definierar begreppet artefakt som “föremål som skapats 

av människan”. Begreppet avser i uppsatsen fysiska föremål som eleverna skapar i slöjden. 

Parallellskola - Var det skolsystem vi hade i Sverige innan enhetsskolan och sedan den nioåriga 

grundskolan infördes. Det parallella skolsystemet innebar att det tidigare fanns flera parallella 

skolformer samtidigt, exempelvis folkskola och läroverk. 

Process - Syftar till arbetsprocessen i slöjdundervisningen där slöjdarbetets olika delar såsom 

idéutveckling, överväganden, framställning och värdering ingår. 

Sambedömning - Elevernas kunskaper bedöms tillsammans av slöjdlärarna, exempelvis av en 

lärare i textilslöjd och en i trä- och metallslöjd. 

Sammanhållet ämne - Med ett sammanhållet ämne menas att slöjd är ett ämne där eleverna får 

ett gemensamt betyg i ämnet slöjd. I kursplan för slöjd ingår det att eleverna ska arbeta i alla 

tre materialen; metall, textil och trä. I årskurs 4-9 ska materialen kombineras med varandra 

såväl som med andra material (Skolverket, 2018a). 

Samslöjd - Begreppet samslöjd används ofta som en benämning av gemensamma slöjdprojekt 

tillverkade i både textil och trä- och metall. 

Slöjdart - Syftar på när slöjden i grundskolan är uppdelad och undervisas i två delar; antingen 

textilslöjd eller trä- och metallslöjd.  
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2.2 Slöjdens historia och tradition 

Slöjden har funnits som ämne i skolan ända sedan 1878 men blev inte ett obligatoriskt ämne 

förrän 1955 (Skolverket, 2005). Från början var slöjdundervisningen tydligt uppdelad i flick- 

respektive gosslöjd och ansågs vara en viktig del för elevernas formella bildning då den skulle 

förbereda dem för vuxenlivet (Borg, 2008). Slöjden ansågs även vara ett komplement till de 

teoretiska ämnena i skolan såsom att räkna, läsa och skriva (Borg, 2006). 

Flickslöjden, den så kallade kvinnliga slöjden, skedde i grupp genom klassundervisning och 

hade ett praktiskt syfte där flickorna skulle lära sig att bli goda husmödrar (Borg, 2008). Enligt 

Berge (1992) betraktades undervisningen i slöjd för flickor som behovsslöjd där de skulle lära 

sig att ta tillvara, att lappa och laga samt att framställa enkla bruksföremål. Fokus låg på enkla 

produkter som inte fick “överstiga gränsen för flärd” då handarbete för nöjes skull kunde ta 

fokus från hemmets alla sysslor (Berge, 1992, s. 37). Hur slöjdundervisningen genomfördes i 

slutet av 1800-talet grundar sig på den tidens ideal och människosyn. Detta återspeglas i 

slöjdundervisningen där flickorna skulle fostras till att ta hand om hemmet genom att sticka, sy, 

lappa och laga. Undervisningen skedde vanligtvis i den vanliga skolsalen då det inte ansågs 

behövas en anpassad sal ämnad för ändamålet (a.a.). 

I motsats till flickslöjden undervisades gosslöjden oftast i särskilda och ändamålsenliga salar 

avsedda för träslöjdsundervisning (Berge, 1992). Gosslöjden, den så kallade manliga slöjden, 

var till för att främja pojkarnas individuella utveckling, den ansågs även ha en mer pedagogisk 

inriktning (Borg, 2008). För att förbereda pojkarna inför yrkeslivet hade gosslöjden i syfte att 

ge både moralisk och fysisk fostran, undervisningen i slöjd skulle “skola både anden och handen” 

(Berge, 1992, s. 42). Gosslöjd fick statsbidrag direkt medan flickslöjden fick statsbidrag först 

år 1896, nästan 20 år senare (a.a.). 

 

2.3 Pionjärer inom den svenska skolslöjden 

Den svenska skolslöjdens två stora pionjärer är Hulda Lundin och Otto Salomon, de ansåg båda 

att syftet med slöjden var “att lära för livet” (Borg & Lindström, 2008, s. 7).  Lundin utvecklade 

skolslöjden för flickor genom att 1882 starta ett slöjdseminarium i Stockholm för att utbilda 

slöjdlärarinnor (Trotzig, 2014; Berge, 1992). Till en början var kurserna 3 veckor långa men 

förlängdes sedan till tre månader (Berge, 1992). Lundin inspirerades i sin undervisningsmetod 

av systrarna Agnes och Rosalie Schallenfeld från Berlin (Trotzig, 2014). Progressionen var ett 

viktigt inslag i den Schallenfeldska metoden som innebar att eleverna började med arbeten av 
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enklare slag för att sedan gå vidare och tillverka mer komplicerade föremål innehållande flera 

olika moment (a.a.). Lundins undervisningsmetod blev den mest använda i landet när det gäller 

slöjdundervisning för flickor (Berge, 1992). I sin undervisning utgick hon från en modellserie 

där eleverna i så stor utsträckning som möjligt skulle efterlikna lärarens förlagor (Borg, 2008). 

Dåtidens handarbetsundervisning hade ingenting med kreativitet att göra utan var en 

mycket disciplinerad undervisningsform. Facit var givet - barnens produkt skulle bli som 

lärarinnans. (Borg, 2008, s. 61) 

När det gäller gosslöjden var det Otto Salomon som kom att bli den stora inspiratören i Sverige 

men även i många andra länder runt om i världen (Thorbjörnsson, 2014). 1874 startade Salomon 

ett slöjdseminarium på Nääs utanför Göteborg (Berge, 1992; Hasselskog, 2010). Salomon 

utvecklade Nääs-metoden där eleverna arbetade efter modeller som resulterade i föremål. Varje 

modell innehöll olika övningar som tränade specifika moment och tekniker. Modellerna ökade 

stegvis i svårighetsgrad och innehöll alltid ett nytt moment eller en ny teknik samtidigt som de 

repeterade gamla metoder och tekniker (Thorbjörnsson, 2014). Salomons undervisning i 

träslöjd byggde på individuell undervisning där hänsyn togs till barnets egna förutsättningar 

och behov (Borg, 2008). Slöjden var ett frivilligt ämne med syfte att fostra och utveckla 

pojkarna till goda samhällsmedborgare. “Träslöjden tjänade som personlighetsutvecklande 

samtidigt som pojken skulle tränas att bli en vuxen man som kunde axla mannens uppgifter i 

samhället” (Borg, 2008, s. 62). 

Salomons idéer om slöjdundervisning för pojkar spreds både i Sverige och runt om i Europa 

samt i andra delar av världen (Thorbjörnsson, 2014). Det kom personer från hela världen på 

studiebesök till Nääs för att ta del av Salomons pedagogiska undervisningsmetoder i slöjd. 

Genom att många föreläsningar hölls på engelska på sommaren samt att Salomons tidigare 

elever begav sig till andra länder och undervisade i slöjd, fick den svenska pedagogiska slöjden 

stor spridning i många andra länder (Thorbjörnsson, 2014). 

 

2.4 Slöjdämnets utveckling och organisation 

Fram till 1955 var slöjd ett valbart ämne i skolan där barnen arbetade utefter modellserier i både 

flick- och gosslöjden (Hasselskog, 2010). I efterkrigstiden tillsattes en skolkommission som 

ledde till att parallellskolan avskaffades och att det istället infördes en nioårig grundskola (Borg, 

2006). Den nya skolformen skulle bygga på demokratiska värderingar där eleverna skulle 

formas till demokratiska medborgare. Alla elever skulle även ges möjlighet till en likvärdig 
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utbildning oavsett var i Sverige de bodde. De praktisk-estetiska ämnena skulle bidra till att 

utveckla elevernas förmåga att uttrycka sina tankar och idéer, att ta eget ansvar samt skapa ett 

intresse för kroppsarbete. Från att modellslöjden varit i fokus lades nu istället vikten på 

elevernas individuella utveckling (a.a.). 

Först 1955 blev slöjd ett obligatoriskt ämne i svensk skola och när man 1962 gick från 

parallellskola till en nioårig grundskola infördes att alla elever skulle prova på den andra 

slöjdarten. I läroplanen 1969 bestämdes det att både flickor och pojkar i årskurs 1-6 skulle ha 

bägge slöjdarter i könsblandade grupper, medan det på högstadiet var fritt för eleverna att välja 

mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd. I läroplanen 1980 blev slöjd ett sammanhållet ämne 

med ett gemensamt betyg (Hasselskog, 2010). 

Trots att slöjd idag är ett ämne med ett gemensamt betyg, framkommer det i den nationella 

ämnesutvärderingen (Skolverket, 2015) att slöjden fortfarande ofta undervisas som ett uppdelat 

ämne, där eleverna har trä- och metallslöjd eller textilslöjd terminsvis var för sig. Att slöjdämnet 

än idag undervisas uppdelat på många skolor kan enligt Holmberg och Hasselskog (2014) bero 

på att slöjdsalarna ligger långt ifrån varandra och/eller att slöjdlärarna är utbildade endast i den 

ena slöjdarten. Ekonomi, lokalernas placering och utrustning samt storleken på 

undervisningsgrupperna är också faktorer som påverkar och styr hur slöjdämnet undervisas på 

olika skolor. Hasselskog (2008) menar att detta är faktorer som lärarna ofta inte har möjlighet 

att påverka. Istället för att undervisa slöjd utefter den traditionella uppdelningen med textilslöjd 

och trä- och metallslöjd var för sig i olika salar, har man på en del skolor börjat organisera 

slöjdundervisningen på ett nytt sätt (Holmberg & Hasselskog, 2014). En alternativ organisation 

av ämnet är att ha de olika slöjdsalarna placerade bredvid varandra med fönster och/eller dörr 

emellan. En annan variant är att ha flera gemensamma salar som delas upp utefter maskiner, 

grad av nedsmutsning samt ljudnivå istället för uppdelning i de olika slöjdarterna. Hur 

slöjdundervisningen organiseras på olika skolor, uppdelat eller sammanhållet, beror på lokala 

beslut (a.a.). 

 

2.5 Varför har vi slöjd? 

I den nationella utvärderingen, NU-03 (Skolverket, 2005), framkom det att många elever anser 

att slöjden är ett av de roligaste ämnena i skolan. Enligt eleverna som tillfrågats i 

undersökningen bidrar slöjden till ett ökat självförtroende. Eleverna upplever att det är tillåtet 

att misslyckas i slöjden och att de inte blir jämförda med varandra. De framhöll även att de i 
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slöjden får ta eget ansvar samt uppmuntras att komma med egna förslag och lösningar. Trots 

denna positiva bild av slöjdämnet har eleverna svårt att se nyttan med slöjden kopplat till deras 

vardag, framtida yrke och fortsatta studier (a.a.). 

Enligt Hasselskog och Holmberg (2014) fokuserar de långsiktiga målen i slöjd på tre förmågor: 

de hantverksmässiga som handlar om att formge och framställa, slöjdens arbetsprocesser som 

går ut på att välja, motivera, analysera och värdera slöjdarbetet och dess olika steg samt 

kommunikativa förmågor där personlighetsutveckling och slöjdföremåls estetiska och 

kulturella uttryck står i centrum. Kommentarmaterialet för slöjd (Skolverket, 2017a, s. 5) tar 

upp vikten av att det i slöjden inte är det praktiska hantverket som är anledningen till att ämnet 

finns i svensk skola utan slöjd som ämne bidrar till att ge eleverna “en allsidig personlig 

utveckling” samt utvecklar färdigheter som anses vara till nytta för alla människor i deras 

vardag. I läroplanen under skolans uppdrag  står det att: 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras 

vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. (Skolverket, 2018a, s. 7)  

Ovanstående citat passar bra ihop med ämnet slöjd då slöjdande är en form av experimentellt 

arbete där eleverna skaffar sig kunskap och erfarenhet genom arbetet (Skolverket, 2017a). 

Processen i dagens skolslöjd är viktig, inte bara det färdiga föremålet (Holmberg & Hasselskog, 

2014). Genom att testa sig fram, att arbeta med olika material och i olika tekniker tillämpar och 

tillgodogör man sig kunskaper i och genom ämnet slöjd. Genom att reflektera över och 

utvärdera sitt slöjdarbete uppmärksammas “lärandet i görandet” (Skolverket, 2017a, s. 7). Vad 

blev bra och vad skulle jag kunna göra annorlunda nästa gång? Reflektion och utvärdering leder 

till nya kunskaper och erfarenheter (a.a.). 

 

2.6 Slöjdämnet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Den kreativa processen är framträdande i dagens slöjd; från idé till reflektion och värdering 

(Holmberg & Hasselskog, 2014). Genom undervisningen i slöjd ska eleverna ges möjlighet att 

lära sig utveckla idéer, experimentera med uttryck och material, hitta olika lösningar, tillverka 

slöjdföremål samt reflektera och utvärdera arbetsprocess och resultat (Skolverket, 2018a). I 

arbetsprocessen ingår både interaktion med omgivningen och med varandra (Johansson, 2002). 

Det uppstår ett samspel mellan omgivningen både i och utanför skolan när föremål som eleverna 
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tillverkar i slöjden används hemma eller ges bort. På så vis får slöjdföremålen betydelse även 

utanför slöjdsalen (a.a.). 

Enligt Johansson är slöjd ett kommunikativt ämne där eleverna lär sig i samspel med och av 

varandra både genom verbal och genom icke-verbal kommunikation (Johansson, 2008). Med 

icke-verbal kommunikation menas kroppsspråk, miner och gester. Eleverna visar, pratar och 

förklarar för varandra genom gester och kroppsspråk och det talade språket blir många gånger 

ett komplement till den icke-verbala kommunikationen (Borg, 2008; Johansson, 2008). 

Eleverna talar, betraktar och visar när de växlar mellan att vara den som “hjälper till” 

och att vara den som “får hjälp”. I den potential som finns i samarbetet ger eleverna 

varandra stöd under lärprocessen. (Johansson, 2002, s. 204) 

Även om eleverna arbetar med egna slöjdföremål hjälper de varandra under arbetets gång och 

samarbetar för att komma vidare och hitta lösningar på problemen som uppstår (Johansson, 

2002). Lärande uppstår i samspel med varandra, i interaktion och samtal med varandra, mellan 

lärare och elever samt mellan elever och elever (Johansson, 2008). 

Människans användande av såväl fysiska som intellektuella redskap är en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2017). Samspelet med redskapen bidrar till människans 

utveckling och lärande. Säljö (2014) menar att både de fysiska och de intellektuella redskapen 

har stor betydelse i hur vi löser problem, hanterar olika situationer eller genomför aktiviteter. 

I slöjdarbetet integreras fysiska och intellektuella redskap med varandra. Under elevernas arbete 

med sina slöjdföremål bildas tankar och nya idéer som omvandlas till handling vilket i sin tur 

leder till nya insikter och öppnar upp för reflektion (Johansson, 2002). Johansson (2008, s. 153) 

skriver: 

Det är omöjligt att se arbetet uppdelat, eller som antingen eller, det som av oreflekterad 

vana benämns teori och praktik smälter samman! 

Johansson menar att arbetet i slöjd är en process där det inte går att skilja på praktik och teori, 

snarare förutsätter de två begreppen varandra och blir i slöjden till en helhet (Johansson, 2008). 

Detta stämmer väl överens med kursplanen för slöjd där det står att “slöjd innebär manuellt och 

intellektuellt arbete i förening…” (Skolverket, 2018a, s. 251). 

Även Säljö (2017) tar upp vikten av att alla situationer förutsätter både teori och praktik, det 

krävs kunskap, reflektion och handling för att något ska ske. När vi utför olika handlingar består 
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de alltså ofta av både manuell och intellektuell aktivitet i förening med varandra (Säljö, 2014). 

Exempelvis om en elev i slöjden ska formge och framställa en t-shirt behöver eleven först 

inhämta kunskap om vilket material som bäst lämpar sig för ändamålet, hur mönsterdelar kan 

klippas till samt hur de olika delarna ska sättas samman. I slöjdarbetet förenas här teori och 

praktik och det uppstår ett samspel mellan intellektuella och fysiska redskap. 

 

2.7 Bedömning i ämnet slöjd 

Elevernas sammanlagda kunskaper i ämnet slöjd ska bedömas oavsett om ämnet undervisas 

uppdelat i de olika materialen eller som ett sammanhållet ämne. Detta gäller både vid 

terminsbetyg och vid slutbetyg. De lärare som undervisat eleven ska tillsammans bedöma 

elevens kunskaper (Skolverket, 2017b). I skollagen står det: 

När betyg sätts innan ett ämne har avslutats ska betygssättning bygga på en bedömning 

av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. (SFS 

2010:800, 10 kap., 19 §) 

Ämnet slöjd är enligt läroplanen ett ämne där eleverna ska få ett gemensamt betyg (Skolverket, 

2018a). För att garantera eleverna en likvärdig undervisning och betygssättning är det därför 

viktigt med en samsyn hos lärarna när det gäller både innehållet i undervisningen samt hur 

elevens kunskaper ska bedömas (Skolverket, 2018b). Likvärdigheten i en elevs betyg ökar när 

elevens kunskaper bedöms tillsammans av slöjdlärarna, exempelvis av en lärare i textilslöjd 

och en i trä- och metallslöjd. På de skolor där eleverna alternerar mellan slöjdarterna under en 

och samma termin är det extra viktigt att elevens kunskaper sambedöms för att deras betyg inte 

ska bli ett medelvärde av deras kunskaper i de olika materialen (Skolverket, 2017b). 

I slöjdundervisningen sker bedömningen fortlöpande under arbetets gång. Bedömningen 

grundas på elevernas arbete från idé till färdig produkt, deras dokumentation, reflektioner samt 

olika handledningssituationer där interaktion, samspel och samtal uppstår mellan både lärare 

och elev men också elever sinsemellan. Lärarens observationer av elevens arbetsprocess utgör 

därför en stor del vid bedömning och betygssättning (Skolverket, 2017b).  
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3. Syfte med frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur slöjdämnet kan undervisas som ett sammanhållet ämne.  

• Hur planerar och genomför lärare sin slöjdundervisning? 

• Vilka möjligheter och hinder beskriver lärare i tillämpningen/undervisningen av slöjd 

som ett sammanhållet ämne och vilka förutsättningar krävs? 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur undersökningen har genomförts, vilken metod som har tillämpats, 

hur urvalet gått till, genomförande av datainsamling samt analys av insamlad data för att få fram 

ett resultat. Avslutningsvis beskrivs vad som gjorts för att följa Vetenskapsrådets fyra råd. 

 

4.1 Metodval 

Metoden som använts i studien är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2009). “Den kvalitativa intervjun liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det 

vardagliga samtalet genom att den har ett bestämt fokus” (Kihlström, 2007, s. 48). Studiens 

syfte var att ta reda på hur lärare beskriver att slöjdämnet kan undervisas som ett sammanhållet 

ämne, hur de planerar och genomför sin slöjdundervisning, vilka möjligheter och hinder som 

finns i tillämpningen av slöjd som ett ämne samt vilka förutsättningar som krävs. Utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor utarbetades en intervjuguide (se bilaga 1) med så kallade 

öppna frågor där det fanns möjlighet för de intervjuade lärarna att beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter gällande slöjd som ett sammanhållet ämne (Kihlström, 2007). 

För att bättre kunna förstå lärarnas beskrivningar av sin undervisning besöktes deras arbetsplats 

i samband med intervjuerna. Detta för att underlätta förståelsen för vilka möjligheter och hinder 

lärarna upplever samt vilka förutsättningar som krävs för ett fungerande samarbete utifrån 

slöjden som ett sammanhållet ämne. 

 

4.2 Urval 

Intervjuerna har genomförts på sex skolor, i fem olika kommuner i södra Sverige med totalt åtta 

lärare. Alla lärare utom en är legitimerade slöjdlärare, två lärare undervisar i trä- och metallslöjd 

och sex lärare undervisar i textilslöjd. En av lärarna som undervisar i textilslöjd är även utbildad 

att undervisa i trä- och metallslöjd. Tabellen nedan ger en kort presentation av de intervjuade 

lärarna och visar vilken slöjdart de undervisar i, hur länge de arbetat som slöjdlärare samt om 

de har något mer ansvar som exempelvis mentorskap. För att undvika identifiering är namnen 

på lärarna i tabellen fingerade och skolorna benämns skola A, skola B etc. Tx är förkortning för 

textilslöjd och Tm är förkortning för trä- och metallslöjd. Kolumnen årskurs som har slöjd 

avser vilka årskurser som har slöjdundervisning på respektive skola. 
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*På skola D byggs just nu salen för textilslöjd om, de har därför en gemensam sal för de båda 

slöjdarterna denna termin. I vanliga fall ligger salarna vägg i vägg och kommer även göra det 

efter ombyggnationen. 

**Eva på skola E undervisar i textilslöjd men är utbildad i båda slöjdarterna. 

 

4.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med lärare att intervjua skickades en förfrågan ut via ett slöjdforum på 

Internet.  Av praktiska skäl riktades förfrågan om deltagande i undersökningen till lärare i 

närområdet. Målet var att intervjua två lärare, helst legitimerade, på varje skola för att få en bild 

av hur lärare planerar och genomför sin slöjdundervisning. För att få en bättre förståelse för 

lärarnas beskrivningar av sin undervisning och valda arbetsmetoder besöktes lärarna på sin 

arbetsplats där intervjuerna även genomfördes i respektive lärares sal. En annan anledning till 

att intervjuerna genomfördes på plats hos den undervisande läraren var för att inte gå miste om 

miner och kroppsspråk som kan förstärka det den intervjuade berättar (Kihlström, 2007). 
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Lärarna på skola C och E svarade på förfrågan som hade skickats ut på Internet, vidare kontakt 

för att bestämma tid och plats för intervjuerna fördes sedan via mail. För att uppnå fler antal 

lärare att intervjua användes ett så kallat snöbollsurval (Bryman & Bell, 2017). En tidigare 

kurskamrat, Anna som arbetar på skola A, kontaktades. Anna frågade i sin tur en kollega på 

samma skola samt en kollega på en närliggande skola (skola B) i samma kommun om de ville 

delta. Efter den första kontakten genom Anna fördes sedan vidare kontakt via personliga mail. 

Lärarna på skola D tillfrågades muntligt då kontakt redan fanns genom praktisk-estetiska 

slöjdträffar i närområdet. På skola D saknade den ena slöjdläraren utbildning men hade istället 

30 års arbetslivserfarenhet som slöjdlärare vilket ansågs väga tungt då den intervjuade bör ha 

erfarenhet av det ämne som intervjun berör (Kihlström, 2007). Läraren på skola F kontaktades 

via mail efter att kontakt upprättats genom en gemensam bekant. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och förvarades lösenordskyddat för att säkerställa 

konfidentiell behandling. Intervjuerna tog mellan tjugofem minuter och en timme. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna först prövades på en 

slöjdkollega innan den första riktiga intervjun genomfördes. Utifrån vad som framkom under 

intervjuerna, ställdes passande följdfrågor för att bygga vidare på den intervjuades resonemang 

och egna berättelse (Kihlström, 2007). “Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och 

intervjuperson producerar kunskap genom sin relation” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 34). 

 

4.4 Analys av data 

När intervjuerna genomförts lyssnades de igenom och transkriberades. Redan innan 

intervjuerna utfördes fanns en idé om hur resultatet skulle analyseras och sammanställas, detta 

eftersom analysmetoden påverkar utformandet av intervjuguiden samt genomförandet av 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Det insamlade materialet sorterades och grupperades 

i fem kategorier: slöjdämnets organisation på de olika skolorna, planering och genomförande 

av slöjdundervisningen, hinder och utmaningar med att undervisa slöjd som ett ämne, 

möjligheter och positiva effekter av att undervisa slöjd som ett ämne samt förutsättningar för 

att slöjd ska kunna undervisas som ett ämne. Denna indelning gjordes då den ansågs besvara 

undersökningens syfte och frågeställningar (Malmqvist, 2007). 

För att få en tydligare överblick samt kunna dela in resultatet i olika kategorier skrevs 

intervjuerna ut på papper. Varje kategori tilldelades en färg. De avsnitt i intervjuerna som hörde 

samman samt var relevanta för undersökningen färgmarkerades utifrån respektive kategori. 
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Gemensamma mönster och åsikter har lyfts fram likväl som särskiljande uppfattningar mellan 

respondenterna (Malmqvist, 2007). 

 

4.5 Etiska aspekter 

När forskning bedrivs är det viktigt att vissa etiska principer efterföljs för att skydda deltagarna 

som ingår i studien (Björkdahl Ordell, 2007). För att garantera deltagarnas integritet och 

välmående finns det fyra huvudkrav som är av största betydelse att rätta sig efter. De fyra kraven 

är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna som deltog i studien blev i förväg informerade om 

studiens syfte och upplägg (Kvale & Brinkmann, 2009; Björkdahl Ordell, 2007). De deltog av 

egen fri vilja samt kunde när som helst dra sig ur (Kihlström, 2007). Mobiltelefon har använts 

som inspelningsutrustning vid intervjutillfällena. Det inspelade materialet har förvarats 

konfidentiellt och respondenterna i undersökningen har fått fingerade namn för att deras 

identitet inte ska avslöjas (Dovemark, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare informerades 

respondenterna om att det insamlade materialet endast skulle användas i forskningssyfte samt 

att det kommer raderas efter att studien har presenterats (Björkdahl Ordell, 2007).  
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5. Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver att slöjdämnet kan undervisas som ett 

sammanhållet ämne, hur de planerar och genomför sin slöjdundervisning, vilka möjligheter och 

hinder som finns samt vilka förutsättningar som krävs. I det här avsnittet presenteras studiens 

resultat utifrån de intervjuer som genomförts. Resultatet har sammanställts och redovisas här i 

fem underrubriker. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultatet. Skolorna benämns 

skola A, skola B etc. De intervjuade lärarna har fingerade namn  vilka börjar på samma bokstav 

som skolan benämns med. 

 

5.1 Slöjdämnets organisation på de olika skolorna 

Åtta lärare som arbetar på sex olika skolor har deltagit i studien. I undersökningen framkommer 

det att slöjdundervisningen organiseras på diverse sätt på skolorna. På två av skolorna, A och 

C, undervisas slöjd i halvklass terminsvis i de olika slöjdarterna, ena terminen textilslöjd och 

andra terminen trä- och metallslöjd. På skola A ligger salarna i samma byggnad med dörrar 

mellan sig. Där får eleverna välja slöjdart i årskurs åtta och nio och har då den valda slöjdarten 

hela läsåret. På skola C ligger salarna en bit ifrån varandra. 

Slöjdlärarna på skola B delar in läsåret i tre perioder. Eleverna delas i två grupper och växlar 

mellan textil och trä- och metallslöjd de två första perioderna som är mellan 10-12 veckor 

vardera. Period tre, som är resterande veckor fram till sommarlovet, gör de ett gemensamt 

projekt i båda slöjdarterna och får då gå relativt fritt mellan salarna som ligger vägg i vägg med 

en dörr mellan sig. 

På skola D alternerar eleverna mellan de två slöjdarterna varannan vecka. De arbetar med 

samslöjd i varje årskurs och salarna ligger mitt emot varandra med en korridor mellan sig. 

Eleverna delas här in i tre grupper i varje klass vilket gör att det är små grupper om sju till åtta 

elever i varje slöjdgrupp, jämfört med på de andra skolorna där det är mellan 12-16 elever i 

varje slöjdgrupp. Uppdelningen görs för att textilslöjdssalen inte rymmer fler än åtta elever. För 

tillfället byggs delar av skolan om vilket gjort att de båda slöjdlärarna samsas med alla elever i 

trä- och metallslöjdssalen denna termin samt nästa läsår. 

På skola E varierar uppdelningen av hur slöjdundervisningen organiseras beroende på årskurs 

och grupper. I år har årskurs tre, fyra och fem haft en termin av varje slöjdart och sedan bytt. I 

årskurs fem får eleverna börja gå mellan salarna som ligger bredvid varandra. I årskurs sex, sju, 
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åtta och nio har eleverna sju- eller åttaveckorsperioder av slöjd i den ena slöjdarten innan de 

byter till den andra slöjdarten. De sista veckorna på terminen får eleverna möjlighet att välja 

vilken slöjdart de vill arbeta med för att bli klara med sina arbeten. Även på denna skola har 

eleverna slöjd i halvklass. 

På skola F är varje läsår indelat i fyra perioder, eleverna är indelade i två grupper och har halva 

terminen textilslöjd och halva terminen trä- och metallslöjd. Salarna ligger i samma hus men 

på olika våningsplan. 

 

5.2 Planering och genomförande av slöjdundervisningen 

När det gäller planeringen av slöjdundervisningen så varierar det mellan lärarna på de olika 

skolorna i hur stor utsträckning de planerar sin undervisning tillsammans samt hur de genomför 

undervisningen. På skola B och D planerar lärarna till stor del mycket av sin undervisning 

tillsammans, de har även gemensam planeringstid. Bella på skola B berättar att de har ett 

gemensamt projekt i varje årskurs. Det gemensamma projektet inleds med en gemensam 

genomgång varpå eleverna får planera och bestämma hur de vill lägga upp sitt arbete, om de 

ska börja med textildelen eller i trä- och metall. När de väl satt igång med sitt arbete kan de 

växla och gå mellan salarna beroende på vad de arbetar med för tillfället. Slöjdundervisningen 

på skola B är uppdelad i tre perioder där period tre är ett gemensamt projekt som de planerar 

och genomför tillsammans. De två första perioderna lär sig eleverna nya tekniker i de olika 

slöjdarterna för att sedan använda sig av samma tekniker i det gemensamma arbetet. Bella 

berättar: 

Då jobbar dom ju med en teknik som dom har tränat på innan och då är tanken att när 

dom jobbar med det här gemensamma projektet så ska dom kunna jobba lite mer 

självständigt för då har dom ju provat på teknikerna och då vill man mer att dom ska 

komma med lite egna förslag och egna lösningar och vara lite självgående. (Bella, skola 

B) 

På skola D alternerar eleverna mellan de olika slöjdarterna varannan vecka. Lärarna Dan och 

Diana planerar undervisningen tillsammans och har samslöjd i varje årskurs. Dan förklarar: 

Vi brukar börja med nån fast större grej som dom får göra som fyrorna gör lådor, 

femmorna svarvar och sexorna gör ju pallarna. Så då knyter vi ihop olika där. (Dan, 

skola D) 
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Diana fyller på: 

Ja treorna nu där har vi vävramar på gång som dom ska väva på och vi har påtdockor 

och vi ska göra nån ram till broderier så ja det är hela tiden. (Diana, skola D) 

Slöjdlärarna på skola D har ett tätt samarbete, både Dan och Diana berättar hur de pratar med 

varandra på alla raster och sms:ar varandra så fort de kommer på en ny idé som de vill testa. 

På skola E planerar lärarna sin undervisning tillsammans genom att i början av läsåret titta på 

det centrala innehållet för slöjd och gå igenom vad de anser att eleverna behöver kunna i de 

olika årskurserna. I vissa årskurser genomför de gemensamma projekt medan de i andra grupper 

endast har gemensamt tema men gör egna projekt uppdelade i de olika slöjdarterna. Eva berättar 

att de använder sig av gemensamma digitala klassrum för ämnet slöjd där de lägger in alla 

uppgifter till eleverna. Gemensam planeringstid finns som de använder vid behov. 

Även på skola C och F har slöjdlärarna möjlighet till gemensam planeringstid. Frida berättar 

att de grovplanerar sin undervisning gemensamt för att sedan planera sina olika arbetsområden 

var för sig. Frida förklarar: 

I år har vi ett gemensamt projekt för årskurs 4 därför att vi tycker det är lagom svårt, det 

ligger på en nivå som dom ska reda i fyran tycker vi, att göra en flaggstång i trä och 

metall och att sy en flagga i textilen. Då planerar vi ju i grova drag och sen så bryter vi 

ju ner det. Sen planerar var och en sin del för att få ihop helheten där. (Frida, skola F) 

På skola C däremot har de inga gemensamma projekt och de planerar sin undervisning var för 

sig även om tid och möjlighet finns till gemensam planering av undervisningen. I årskurs sju 

och åtta har de valt att ha ett övergripande gemensamt tema som eleverna arbetar med, 

exempelvis arbetar de i årskurs åtta med geometriska former i båda slöjdarterna. 

På skola A är de fem slöjdlärare, två som undervisar i textilslöjd och tre som undervisar i trä- 

och metallslöjd. Slöjdlärarna på skola A har ingen gemensam planeringstid utan planerar den 

mesta undervisningen var för sig. Trots detta har de ändå ett gemensamt miljöprojekt i årskurs 

åtta där eleverna gör ett arbete där både textil och trä- och metall ingår. Anita som undervisar i 

textilslöjd berättar att hon samplanerar en del med sin kollega i textilslöjd. De går då 

tillsammans igenom vilka delar av det centrala innehållet i slöjd som ska ingå i undervisningen. 

Anna som är trä- och metallslöjdslärare planerar däremot sin undervisning själv. Anna berättar 

att de i årskurs nio har en gemensam uppstart där de arbetar utifrån samma inspiration i båda 

slöjdarterna men gör sina egna projekt i den slöjdart som de valt. 
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Gemensamt för merparten av lärarna är att de hjälps åt när det kommer till bedömningen. På 

alla skolor utom skola A bedömer slöjdlärarna tillsammans oavsett vilken slöjdart de undervisar 

i.  Gemensam tid finns avsatt i deras scheman för att kunna arbeta med sambedömning. På skola 

A skiljer det sig åt mellan de två intervjuade lärarna i hur bedömningen genomförs. Där säger 

Anna att hon bedömer det mesta själv men att hon vid behov kan ta hjälp av sina kollegor i både 

textil och trä- och metallslöjd. Anita som undervisar i textilslöjd på samma skola sambedömer 

tillsammans med sin textilslöjdskollega. 

 

5.3 Hinder och utmaningar med att undervisa slöjd som ett ämne 

Eftersom lärarnas förutsättningar varierar på de olika skolorna varierar även lärarnas syn på 

vilka hinder och utmaningar som de upplever med att undervisa slöjd som ett sammanhållet 

ämne. Två lärare som arbetar på två olika skolor tar upp aspekten av att de endast behärskar 

den ena slöjdarten. De menar att det hade uppstått ett naturligare samarbete mellan slöjdarterna 

om man som slöjdlärare varit kunnig i alla tre materialen och att elevernas lärande då hade 

kunnat främjas. 

Hälften av lärarna ser tiden som en utmaning när det kommer till att arbeta mer sammanhållet. 

Dels tiden som det tar för eleverna att slöjda men också att få med alla delar i det centrala 

innehållet.  På skola A där lärarna inte har någon schemalagd planeringstid upplever de två 

intervjuade lärarna detta som ett hinder i att kunna arbeta mer sammanhållet. De planerar sina 

samprojekt när de har en stund över eller möts i personalrummet på olika raster. Anna berättar: 

Vi träffas lite ibland när vi kan och pratar lite. Vi har några saker som vi har jobbat ihop 

oss med under åren och det är bland annat det här miljöprojektet. Och så får man stressa 

ihop något precis innan det ska sätta igång. Jag tycker ändå att det har blivit bättre. Det 

var helt skilt när jag började här. (Anna, skola A) 

På två av skolorna, skola C och F, ligger salarna en bit ifrån varandra vilket lärarna här anser är 

ett problem när det kommer till att göra gemensamma projekt där materialen blandas. På skola 

C gör man inga samprojekt alls detta läsår. Carina anser att lokalernas placering samt 

förvaringsutrymmet är en aspekt som påverkar att de inte har gemensamma slöjdprojekt. Carina 

berättar också att när hon började arbeta som slöjdlärare undervisades slöjden alltid uppdelat i 

textilslöjd och trä- och metallslöjd. Carina beskriver sin inställning till slöjdämnet: 
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Det är väl att jag är rustad i det gamla tänket också så på det sättet så styr man ju sina 

tankar och sitt förhållningssätt till ämnet även om man gör en bedömning och hela den 

biten över att det är ett ämne och så. (Carina, skola C) 

På skola F anser Frida att det är svårt att få till en helhet i det gemensamma projektet när 

eleverna inte kan gå enkelt mellan salarna. Hon upplever att man först gör den ena delen i trä- 

och metallslöjden för att sedan göra den andra delen i textilslöjden. De båda delarna fogas sedan 

samman i slutet. Frida saknar jämförande och reflekterande under arbetets gång, att eleverna 

får en helhet i sitt skapande: 

Det här att kunna mötas, stöta och blöta. Att lite grann kunna ja men jag tänker såhär 

med min flaggstång, ja men jag tänker så här med min flagga - hur förenar jag det? (Frida, 

skola F) 

Dan och Diana som arbetar på skola D där de har ett utvecklat samarbete mellan slöjdarterna, 

har svårt att se några nackdelar med att undervisa slöjd som ett sammanhållet ämne. Den enda 

nackdelen de kan komma på är att om man ska arbeta som de gör denna termin, med all slöjd i 

samma sal, skulle man i längden behöva tysta och rena avdelningar med tanke på hur mycket 

en del maskiner låter och dammar i trä- och metallslöjden. 

 

5.4 Möjligheter och positiva effekter av att undervisa slöjd som ett ämne 

Att undervisa slöjd som ett sammanhållet ämne och göra samprojekt mellan de två slöjdarterna 

ser merparten av de intervjuade lärarna många fördelar med. Carina på skola C har svårt att se 

några större vinster med att undervisa slöjden mer sammanhållet. Det hon nämner som en 

möjlig fördel är att det eventuellt skulle bli tydligare för eleverna att slöjd faktiskt är ett ämne 

enligt läroplanen och att de som lärare sambedömer deras arbete. Övriga lärare är mycket 

positiva till ett samarbete mellan slöjdarterna. En av de största fördelarna är enligt lärarna att 

det blir lättare för eleverna att se sambanden mellan de olika materialen, att gränserna mellan 

de båda slöjdarterna suddas ut och det blir mer av en helhet. 

Fem av lärarna anser att det är en stor fördel att ha samarbetat mellan slöjdarterna när det rör 

bedömning och betygssättning av elevernas prestationer och arbeten. Det skapar en trygghet för 

både lärare och elever när det är fler par ögon som kan se samma elev. Det kan också ge eleverna 

en större möjlighet att kunna visa vilka förmågor de har. Eva förklarar hur hon tänker: 
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Du kanske inte fixar symaskin, det blir inget bra men du är en hejare på massa maskiner 

i trä. Då kan du ändå ha ett schysst betyg. alltså du kan visa det på olika sätt. Kan du 

designa och formge en produkt, då kan du det. Sen kanske det inte blir lika snyggt i trä 

men du kan det i textil, då kan du ju… alltså att man ger eleverna en schysstare chans 

tycker jag. (Eva, skola E) 

En annan positiv effekt av ett samarbete mellan materialen är enligt flera av lärarna att det blir 

mycket roligare och mer intressant både för lärare och för elever. Dan och Diana som har lång 

erfarenhet av att arbeta som slöjdlärare säger båda två att de hade slutat arbeta för flera år sedan 

om det inte var för deras upplägg med samslöjd. Även Bella poängterar hur mycket mer lustfyllt 

och utvecklande det är att samarbeta mellan slöjdarterna och göra gemensamma projekt. Hon 

säger: 

För mig har det bara varit en tillgång och en styrka och det blir så mycket roligare. Alltså 

istället för att jag ska sitta och komma på en idé så är vi två som kommer på en idé och 

då triggar man ju varandra och utvecklar idéerna tillsammans. Alltså det blir ju så mycket 

bättre! (Bella, skola B) 

Hälften av lärarna anser att det är lättare att koppla slöjden till verkligheten när man samarbetar 

mellan slöjdarterna och kombinerar materialen. Frida förklarar hur hon resonerar kring 

skapandeprocessen och det kreativa arbetet i slöjden: 

Jag tänker också att man får mer verklighetsförankring i det. Mycket utav det vi har 

hemma i våra hem det är ju både och. Och dom elever som är drivna och som har en idé, 

ja men jag skulle vilja göra en lampa med en lampskärm, dom som är drivna skulle 

faktiskt kunna ha ett större utrymme att skapa och komma igång i sin skapandeprocess. 

Att komma längre i den. (Frida, skola F) 

Enligt lärarna skapas en större kreativitet hos eleverna när de får blanda materialen. Eleverna 

ser på så sätt fler möjligheter med vad de kan skapa och det blir lättare att koppla slöjdandet 

och slöjdföremålen till deras egen vardag. 

 

5.5 Förutsättningar för att slöjd ska kunna undervisas som ett ämne 

För att kunna undervisa slöjd som ett mer sammanhållet ämne krävs enligt alla lärare utom en, 

att samarbetet fungerar mellan slöjdkollegorna. Det är viktigt att det finns ett engagemang hos 

båda slöjdlärarna och en vilja att samarbeta. Dan och Diana framhåller vikten av att 

personkemin stämmer, de anser att det är en mycket viktigare förutsättning än att salarna ligger 
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nära varandra. De har båda erfarenhet av att ha arbetat på andra skolor där salarna varit några 

kvarter ifrån varandra eller rent av på olika skolor. Samarbetet mellan slöjdarterna har trots 

avståndet fungerat bra, detta på grund av bra kommunikation och ett gott samarbete mellan 

lärarna. 

Anna pratar om vikten av att det finns en öppenhet hos lärarna för att ett samarbete ska kunna 

ske: 

Jag tror det allra viktigaste är att man är öppen för förändringar och öppen för nya och 

utvecklande idéer. Alltså som lärare. Att båda lärarna är det. Det tror ju jag. (Anna, skola 

A) 

En annan förutsättning som de flesta av lärarna är överens om är vikten av gemensam 

planeringstid. Att det finns tid avsatt i schemat till både planering, omdömen och betyg. Anita 

säger: 

För att kunna samarbeta så måste du ha planeringstid. Du måste ha, nu har ju vi startat 

upp ändå, men en ledning som tycker det är viktigt att man gör nånting ihop, att dom ser 

värdet i det och det får man ju som medarbetare påtala vid dom samtal man har men det 

är inte alltid lätt. (Anita, skola A) 

Även Eva på skola E anser att tiden är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande 

samarbete. Hon berättar att de på hennes skola har gemensam tid varje vecka som de kan 

använda till planering och bedömning: 

Det finns tid. Och det tror jag är ett krav. Man kan inte sitta och planera och tro att man 

kan göra det på varsin kammare och bara dela dokument, det blir inget bra. (Eva, skola 

E) 

På skola F berättar Frida att de har ett stort utrymme att själva skapa sin planeringstid. För Frida 

och hennes kollega är den gemensamma planeringstiden helig. De styr utefter sina egna behov 

hur mycket de samplanerar och sambedömer varje vecka. Frida säger: 

Vi försöker prioritera att vi faktiskt ska ha den tiden tillsammans. Då är det kanske inte 

varje vecka vi sitter tillsammans och planerar men då gör vi det nån gång ibland och sen 

kör vi lite för oss själva… Vi styr väldigt mycket efter våra behov. Vi är väldigt lyhörda 

för varandra tycker jag. (Frida, skola F) 
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En annan förutsättning för ett fungerande samarbete mellan de olika slöjdarterna är enligt 

lärarna en närhet mellan salarna. Antingen att salarna ligger bredvid varandra eller att det finns 

gemensamma salar där eleverna kan mötas i de olika materialen. 

 

5.6 Sammanfattning av resultat 

I undersökningen framkommer det att slöjden undervisas uppdelat terminsvis på skola C men 

att lärarna överväger att börja med samslöjd i någon årskurs nästa läsår och att de då eventuellt 

kommer dela upp terminerna i två perioder så eleverna har båda slöjdarterna varje termin. På 

skola A har eleverna de olika slöjdarterna varannan termin i årskurs sex och sju och får sedan 

välja slöjdart i årskurs åtta och nio. På skola B, D, E och F har eleverna både textilslöjd och trä- 

och metallslöjd varje termin. 

För alla skolor utom skola A finns gemensam planeringstid inlagd för lärarna. Skola B, D, E 

och F planerar sin undervisning tillsammans. Skola B och D arbetar med samslöjd och gör 

gemensamma projekt i alla årskurser. På skola E varierar det i olika årskurser om de har 

samprojekt eller inte. Skola F har i år ett samprojekt i årskurs fyra. Skola A har, trots brist på 

gemensam planeringstid, ett samprojekt i åttan samt gemensamma ramar för elevernas arbete i 

nian. På skola C har man gemensam planeringstid inlagd i schemat men gör inga samprojekt i 

någon årskurs. 

Utmaningarna med att arbeta med slöjd som ett sammanhållet ämne varierar mellan lärarna 

beroende på vilka förutsättningar som finns på respektive skola. Olika hinder och utmaningar 

som lärarna belyser är bland annat tidsaspekten, att det tar tid för eleverna att slöjda men också 

att få med alla olika delar i det centrala innehållet för slöjd. På de två skolor där salarna ligger 

en bit ifrån varandra upplevs detta som en svårighet i att få till ett fungerande samarbete 

logistikmässigt samt en utmaning att skapa en helhet för eleverna i deras arbete. På skola A där 

de inte har gemensam planeringstid inlagd i schemat anser de två intervjuade lärarna att detta 

skapar utmaningar i att planera samprojekt och samköra slöjdundervisningen mellan 

slöjdarterna. Att man som slöjdlärare är behörig i bägge slöjdarterna men att man bara behärskar 

den ena är en nackdel som framkommer i intervjuerna med två av lärarna. 

För att ett samarbete ska inträffa och fungera krävs enligt merparten av lärarna ett engagemang 

och en vilja att samarbeta hos båda slöjdlärarna. Det är viktigt att personkemin stämmer och att 

man är lyhörd för varandras tankar och åsikter. Alla lärare är överens om att närhet mellan 

salarna underlättar samarbetet, dock anser två av lärarna att det inte är ett krav så länge 
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kommunikationen mellan lärarna är god. Gemensam tid för planering och bedömning är också 

en förutsättning som de flesta av lärarna ser ett stort behov av för att kunna arbeta med slöjd 

som ett sammanhållet ämne. 

De lärare som samarbetar och gör gemensamma projekt anser att arbetet blir roligare, mer 

utvecklande och mer intressant både för elev och för lärare. Att blanda de olika materialen 

skapar en större helhet för eleverna och det blir lättare att se sambanden samt att koppla slöjden 

till elevernas vardag och verklighet. Eftersom slöjden är ett ämne och eleverna får ett betyg i 

ämnet slöjd, anser största delen av lärarna att sambedömningen underlättar och ökar 

likvärdigheten för bedömningen av eleverna samt skapar en trygghet för lärarna.  
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6. Diskussion 

Det här kapitlet kommer att redovisas i tre delar. Inledningsvis analyseras och diskuteras 

studiens resultat kopplat till litteratur och tidigare forskning. Därefter diskuteras val av metod, 

urval samt genomförande av intervjuer. Kapitlet avslutas med en slutsats där tankar kring vidare 

forskning läggs fram. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från intervjuerna visar att flera av skolorna som deltagit i undersökningen tidigare 

undervisat slöjdämnet uppdelat i de olika slöjdarterna. Lärarna på skola B, E och F berättar att 

de relativt nyligen organiserade om slöjdundervisningen från att slöjdarterna tidigare 

undervisades terminsvis var för sig till att eleverna nu har både textil och trä- och metallslöjd 

samma termin. Lärarna introducerade då även ett samarbete mellan slöjdarterna. Ämnet slöjd 

har under lång tid undervisats uppdelat i textilslöjd för sig och trä- och metallslöjd för sig. Detta 

ända sedan slöjden infördes i svensk skola 1878, då de två slöjdarterna gick under benämningen 

goss- respektive flickslöjd (Borg, 2008). I den nationella ämnesutvärderingen för slöjd 

(Skolverket, 2015) framkommer det att det än idag är vanligast att organisera 

slöjdundervisningen med en indelning i de olika slöjdarterna, textilslöjd samt trä- och 

metallslöjd. Det är intressant att se hur det skiljer sig åt i organisation samt genomförande av 

slöjdundervisningen från skola till skola trots att alla lärare följer samma kursplan. 

På två av skolorna, skola C och F, är de olika slöjdsalarna placerade en bit ifrån varandra vilket 

lärarna här ser som en utmaning i att arbeta med slöjden som ett sammanhållet ämne. Carina på 

skola C uppger att lokalernas placering samt möjligheten att förvara elevernas arbeten är det 

största hindret för henne och hennes kollega när det kommer till att samarbeta mellan 

slöjdarterna. Lokalernas placering tar Holmberg och Hasselskog (2014) upp som en av flera 

aspekter som kan påverka hur slöjdundervisningen organiseras och genomförs på olika skolor, 

uppdelat eller som ett sammanhållet ämne. Även Frida på skola F tar upp lokalernas placering 

som ett hinder när det kommer till att göra samprojekt i de olika årskurserna. Hon anser att det 

blir svårare för eleverna att se helheten i deras slöjdarbeten då salarna ligger på olika 

våningsplan. Hon menar att eleverna lätt går miste om vissa delar i processen som att jämföra, 

testa sig fram samt att reflektera och analysera kring sitt arbete. Att själva processen är en viktig 

del för elevernas lärande i slöjdämnet är det många som framhåller, bland annat Johansson 

(2008) som anser att slöjdande är en process där det inte går att åtskilja teori och praktik utan 
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de bygger snarare på varandra. Även Borg (2008) påpekar betydelsen av arbetsprocessen i 

slöjden där eleverna lär sig slöjda med och av varandra. 

En positiv effekt med att undervisa slöjd som ett sammanhållet ämne är enligt flera av lärarna 

att det blir lättare för eleverna att se ett sammanhang och en koppling mellan de olika materialen, 

att slöjdarterna blir mer av en gemensam helhet. De upplever också att de gemensamma 

projekten gör att eleverna blir mer kreativa samt hittar nya vägar och möjligheter i sitt skapande. 

Detta stämmer väl överens med slöjdens syfte i läroplanen (Skolverket, 2018a) där det står att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, tillverka slöjdföremål 

samt reflektera och analysera sitt resultat. Vidare står det att undervisningen ska “bidra till att 

väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an 

utmaningar på ett kreativt sätt” (Skolverket, 2018a, s. 251). 

Resultatet visar att flera av lärarna upplever att gemensamma slöjdprojekt mellan slöjdarterna 

bidrar till att skapa en större verklighetsförankring hos eleverna. När eleverna arbetar och 

kombinerar de olika materialen blir det lättare att koppla slöjden till deras liv och vardag. Detta 

är något som även Johansson (2002) lyfter, när eleverna tillverkar slöjdföremål som de tar med 

sig hem och använder i sin vardag ökar sambandet mellan slöjden i skolan och elevernas 

omgivning vilket skapar en större helhet för eleverna. I arbetsprocessen ingår ett samspel både 

med omvärlden men också med varandra. 

Bella på skola B berättade att de delar upp terminen i tre perioder där period ett och två består 

av slöjdundervisning i de båda slöjdarterna var för sig. Period tre använder de till ett gemensamt 

slöjdprojekt som kombinerar de olika materialen. Under period ett och två lär sig eleverna nya 

tekniker och metoder i respektive slöjdart för att sedan i det gemensamma arbetet repetera och 

använda sig av samma tekniker och metoder. Bella ansåg att genom detta arbetssätt kunde 

eleverna sedan arbeta mer självständigt samt i större utsträckning testa och experimentera när 

de redan hade grunderna med sig. Här kan en intressant koppling göras till den modellslöjd som 

Otto Salomon förespråkade redan 1874 på slöjdseminariet i Nääs (Berge, 1992; Thorbjörnsson, 

2014). Eleverna slöjdade utefter modeller som ökade successivt i svårighetsgrad. I varje modell 

ingick vissa övningar där eleverna lärde sig olika tekniker och metoder. Nästa modell repeterade 

tekniker och metoder från föregående uppgift samt innehöll nya moment och tekniker 

(Thorbjörnsson, 2014). Det är intressant att delar av Salomons arbetssätt och filosofi tills viss 

del går igen i dagens skolslöjd. Med tanke på att det i kursplanen för slöjd (Skolverket, 2018a) 

står att eleverna ska “utforska och experimentera med olika material” tilltalas jag av Bellas 
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arbetssätt där eleverna först lär sig en eller flera tekniker i varje slöjdart som de sedan återigen 

får arbeta med i det gemensamma projektet. Utifrån Bellas beskrivning blir min tolkning att 

eleverna känner sig mer trygga i både material och tekniker genom detta arbetssätt vilket leder 

till att eleverna i större grad kan utforska och experimentera med de olika materialen. 

På fem av sex skolor som deltog i undersökningen uppger lärarna att de bedömer elevernas 

kunskaper tillsammans. På de skolor där slöjden organiseras så att eleverna har både textil- samt 

trä- och metallslöjd varje termin anser lärarna att likvärdigheten för elevernas betyg ökar 

jämfört med när eleverna har textil respektive trä- och metallslöjd terminsvis. En av lärarna 

berättar hur elevernas betyg förut kunde pendla från termin till termin när slöjden undervisades 

uppdelat terminsvis utan samarbete gällande betygssättningen. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2018a) är slöjd ett ämne där eleverna får ett betyg. I bedömningsstödet för slöjd (Skolverket, 

2017b) står det att oavsett hur slöjden undervisas på skolorna, som ett sammanhållet ämne eller 

uppdelat i de olika slöjdarterna, ska eleverna få ett gemensamt betyg i ämnet slöjd. Det betyder 

att alla lärare som haft eleven under terminen, tillsammans måste sätta ett betyg. Vidare är det 

viktigt att det vid varje betygssättning, såväl vid terminsbetyg som vid slutbetyg, tas hänsyn till 

elevens samlade kunskap inom ämnet oavsett hur undervisningen är organiserad (a.a.). Med 

tanke på att slöjden är ett ämne med ett sammanhållet betyg (Skolverket, 2018a) förefaller det 

logiskt för mig att ämnet också bedöms gemensamt. Min tolkning blir här att på de skolor där 

eleverna har båda slöjdarterna varje termin är det lättare för lärarna att sambedöma elevernas 

kunskaper då båda lärarna har undervisat eleven under terminen. Precis som Eva tar upp har 

jag själv upplevt att elevernas betyg kan pendla mellan terminerna när deras kunskaper inte 

sambedöms av båda slöjdlärarna. Jag anser därför att det är bra att det i sambedömning tas 

hänsyn till elevens samlade kunskaper i ämnet då detta ger en elev större möjlighet att visa sina 

kunskaper i olika material och på olika sätt. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare beskriver att slöjdämnet kan undervisas som ett 

sammanhållet ämne, hur de planerar och genomför sin slöjdundervisning, vilka möjligheter och 

hinder som finns i tillämpningen av slöjd som ett ämne samt vilka förutsättningar som krävs. 

Metodvalet för denna studie var kvalitativa semistrukturerade intervjuer, detta för att få ta del 

av lärarnas egna upplevelser och erfarenheter i att undervisa slöjd som ett sammanhållet ämne 

(Kihlström, 2007). 
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Avsikten var att intervjua två lärare på varje skola då slöjden ofta undervisas uppdelat i 

textilslöjd och trä- och metallslöjd var för sig med var sin lärare (Skolverket, 2005). Min 

föresats var även att intervjua legitimerade lärare vilket försvårade arbetet med att intervjua två 

lärare på en och samma skola då det på flera av skolorna arbetade en legitimerad lärare och en 

lärare som saknade behörighet. På de skolor där så var fallet valde jag därför att intervjua endast 

den behöriga läraren. Fler lärare kontaktades sedan på andra skolor för att komma upp i ett 

större antal respondenter. Det negativa med detta var att det på fyra av sex skolor endast 

framkom åsikter angående slöjdundervisningen som ett sammanhållet ämne från en av 

slöjdlärarna på skolan. Då fler skolor deltog i studien framkom en större variation av 

beskrivningar kring hur slöjdämnet kan undervisas som ett sammanhållet ämne. Det positiva 

med detta var att fler likheter såväl som olikheter framkom. 

På skola D valde jag att intervjua båda slöjdlärarna trots att Dan inte var utbildad lärare, detta 

för att han hade lång yrkeserfarenhet av att arbeta som slöjdlärare vilket Kilhström (2007) tar 

upp som en viktig aspekt i valet av personer att intervjua. En annan anledning till att jag valde 

att intervjua båda lärarna på skola D var att jag före intervjuerna hade fått reda på att de arbetade 

mycket med samslöjd och därför ville ta del av bådas beskrivningar och upplevelser av detta. 

För att hitta personer som ville delta i studien skickades en förfrågan ut via ett forum för 

slöjdlärare på Internet. Eftersom jag på förhand inte kände till lärarna som svarade visste jag 

inte om de hade ett utarbetat samarbete kring slöjden som ett ämne. I resultatet framkom det att 

skola C var den enda skolan där det inte arbetades med samslöjd i någon årskurs. 

Förutsättningar som gemensam planeringstid fanns, dock låg slöjdsalarna en bit ifrån varandra. 

Här upplevde jag att läraren inte var speciellt intresserad av ett samarbete mellan slöjdarterna. 

I intervjun uttryckte läraren att hon var utbildad i “det gamla tänket” och att det påverkade 

hennes tankar om ämnet och undervisningens utformande. Hade det varit bättre om jag istället 

specificerat önskemål om en viss grad av samarbete mellan slöjdlärarna i förfrågan som jag 

skickade ut? 

De intervjuade lärarna besöktes på sina arbetsplatser. Detta för att underlätta och bättre förstå 

lärarnas beskrivningar av sitt arbete, möjligheter och hinder. På ett sätt är jag osäker på om det 

verkligen gav något extra att jag faktiskt var på plats hos lärarna i deras salar. Samtidigt 

upplevde jag att det var lätt att förstå när lärarna pratade, visade och förklarade olika situationer, 

moment och arbetssätt. 
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När det kommer till en studies reliabilitet och validitet menar Kvale och Brinkmann (2009) att 

reliabilitet i intervjustudier handlar om huruvida resultatet kan reproduceras av andra forskare 

vid en annan tidpunkt. Validitet innebär i sin tur att studien undersöker det som man tänkt 

undersöka samt att man kritiskt granskar och kontrollerar studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 

2009; Bryman & Bell, 2017). Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) där 

frågorna först testades på en slöjdkollega för att säkerställa att frågorna gav svar på studiens 

syfte och frågeställningar. Genom att först testa intervjufrågorna blev jag som intervjuare också 

mer medveten och uppmärksam på hur följdfrågor kunde ställas och ledande frågor kunde 

undvikas (Kihlström, 2007). Vidare kan tilläggas att detta är en liten studie, därför är det svårt 

att dra några generella slutsatser från studiens resultat. 

 

6.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 

Resultatet av studien visar att det skiljer sig åt mellan olika skolor i hur man väljer att organisera 

slöjdundervisningen samt hur man genomför undervisningen. I studien framkom det att på en 

del skolor har eleverna samslöjd i varje årskurs medan det på andra skolor görs samprojekt i 

vissa årskurser. På en av skolorna som deltog i studien gjordes inga samprojekt alls. I resultatet 

framkommer det även att lärarna har olika upplevelser angående vilka hinder och 

förutsättningar som finns och krävs gällande slöjden som ett ämne beroende på respektive 

skolas förutsättningar.  Då syftet med studien var att beskriva hur slöjdämnet kan undervisas 

som ett sammanhållet ämne, vilka möjligheter och hinder som lärarna upplever i att undervisa 

slöjd som ett sammanhållet ämne samt vilka förutsättningar som krävs för detta, anser jag att 

studiens syfte har besvarats. 

Under arbetet med uppsatsen har nya tankar och funderingar väckts. Exempelvis diskuterade 

lärarna vilka möjligheter och positiva effekter som de ansåg att ett samarbete mellan 

slöjdarterna och de olika materialen gav eleverna. Här ser jag en vidare möjlighet att undersöka 

slöjden som ett sammanhållet ämne ur ett elevperspektiv. Hur upplever eleverna dagens 

skolslöjd? Ser eleverna på slöjdämnet som ett ämne eller är det för dem två olika ämnen? Vad 

tänker eleverna om att kombinera de olika materialen? 

Något annat som väckte min nyfikenhet var att lärarna gärna ville diskutera och dela med sig 

av sin undervisning. De ställde även frågor till mig som slöjdlärare och var nyfikna på hur 

slöjdämnet organiserades och undervisades på min arbetsplats. Detta tillsammans med att det 

på internet finns flera olika slöjdforum där slöjdlärare delar med sig av sina uppgifter, tankar 
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och funderingar, fick mig att börja fundera på slöjdlärares behov av att utbyta erfarenheter med 

varandra. Är det så att slöjdläraryrket många gånger är ett ensamarbete då man ofta inte har mer 

än en kollega? Eller beror det på att det finns så ont om läromedel i slöjdämnet och att många 

lärare utarbetar eget material och uppgifter? 

Arbetet med studien har varit både intressant och lärorikt. Framförallt har det varit spännande 

och inspirerande att möta andra slöjdlärare och få ta del av deras beskrivningar, reflektioner 

och erfarenheter. Jag väljer att avsluta med ett citat: 

Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen och hans eller hennes tänkande/handlande. (Säljö, 2014, s. 9)  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

• Vilket/vilka ämnen är du utbildad att undervisa i? 

• Har du något mer ansvar? (Förstelärare, mentor…) 

• Vilken slöjdart undervisar du i? 

• Hur många slöjdlärare är ni på skolan? 

• Vilka årskurser undervisar du i slöjd? 

 

Intervjufrågor: 

• Hur är slöjdundervisningen organiserad hos er?  

o Varannan termin 

o Varannan vecka 

o Går fritt mellan salarna 

• Hur planerar och genomför du slöjdundervisningen?  

o Gemensamt med kollega/kollegor eller individuellt?  

o Gemensam planeringstid 

o Gemensamma slöjduppgifter/teman 

o Gemensamma lektioner 

o Medvetet val? 

• Vilka utmaningar upplever du för att ha ett samarbete mellan slöjdarterna?  

o Lokalernas placering 

o Kollegors engagemang/intresse för ett samarbete 

o Ledningens direktiv 

o Ekonomi 

• Vilka möjligheter ser du med ett samarbete mellan slöjdarterna?  

• Vilka förutsättningar tror du krävs för att ett samarbete mellan slöjdarterna ska 

fungera? 


