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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket textilt slöjdande som finns på förskolan och om det 

varierar vad barnen får lära sig. Jag har dessutom undersökt vad litteraturen och läroplanerna i skola 

och förskola anser om slöjdande med barn och hur gamla barnen bör vara när de börjar skapa/slöjda. 

Jag har använt mig av kvalitativ metod och genomförde min undersökning i två omgångar. I den 

första undersökningen intervjuade jag mina informanter utan att spela in. I nästa undersökning 

spelade jag in fyra stycken förskolepedagogers erfarenheter om barnens skapande och slöjdandet i 

förskolan. 

 

Resultatet av mina intervjuer visar att barnen, på de förskolor jag har undersökt, slöjdar i textila 

material, och i vissa fall med avancerade tekniker. På förskolorna förekommer sömnad, vävning, 

tygtryck, garnteknik barnen skapar även med pärlor. 

Pedagogerna anser att det är lättare att skapa med barn som slutat stoppa saker i munnen men säger 

även att man i de yngre åldrarna måste anpassa materialen efter åldern. 

Barnen lär av sina erfarenheter, det är något som förskolepedagogerna är ytterst medveten om och 

utmanar och utvecklar uppgifterna. 

 

Resultatet av min litterära undersökning visar att man enligt författarna inte är för ung att skapa i 

förskoleåldern och att det är den skapande leken som utvecklar barnen. 

I läroplanerna LPO94 och Lpfö98 uppmuntras skapande. I litteraturen kan man även utläsa att det är 

uppmuntran från pedagoger/vuxna som utvecklar barnens möjlighet till att skapa. 

Det som litteraturen anser lämpligt att göra i förskolan är vävning, tygtryck, färgning tovning, 

brodering, sömnad och stickning. 

Ett skapande utan dömande är det som både pedagoger, litteratur och läroplanerna förespråkar. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Jag går fjärde året på Lärarprogrammet vid Linköpings universitet. Mina inriktningar är textil 

och teknik med inriktning mot skolans senare år. Slöjden i skolan har alltid varit viktig för 

mig både som elev och nu som blivande lärare, eftersom jag tror att majoriteten av studerande 

får en djupare förståelse för ett ämne, genom att undersöka, jobba med sina händer och att 

använda sig av ett problembaserat lärande. Dessa tre arbetssätt använder man sig till stor del 

av redan i förskolan. Jag är övertygad om att det som barnen lär sig som små blir en stark 

intresse- och kunskapsgrund att stå på i skolan. Detta ger möjlighet att lättare bygga vidare på 

då barnen ser det som en kunskap de redan har och kan återknyta till. 

Vid samtal med vänner, bekanta och samarbetspartners under utbildningen har jag hört hur 

stor skillnad det är på vad olika skolor lär ut i slöjd. Därför ville jag undersöka om det var lika 

stor skillnad i förkunskaperna inom det textila slöjdandet redan innan barnen börjar i skolan. 

Förskoleverksamheten har enligt mig en skyldighet att förbereda barnen inte enbart för skolan 

utan vad viktigare är, för livet. Jag tror att mitt intresse för att skapa uppkom när jag gick på 

dagis, att jag sedan hade sömnad, stickning, vävning och snickeri runt omkring mig från 

mormor, morfar, mamma och pappa har bara byggt på det intresset. Det jag saknar idag i 

förskolorna är att barnen skapar sina egna teckningar som de sedan omsätter till broderi 

vävning eller pärlplattor. Jag tror man kan göra barnen en stor tjänst om man från tidig ålder 

lär barnen att vara kreativa istället för att låna andras förtryckta design. Många av barnen som 

friskapar har redan detta tankesätt även om de inte sätter det på papper, de skapar en bild i 

huvudet. 

Med min studie vill jag visa slöjdlärare med elever i de tidigare åren vilka förkunskaper 

barnen har när de kommer till slöjdundervisningen och därigenom ge dem möjligheten att 

bygga vidare på dessa kunskaper istället för att upprepa det barnet redan kan. 

Jag hoppas att studien även ska kunna användas för att inspirera förskolepersonal till ett mer 

aktivt slöjdande i textila material tillsammans med barnen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka vilken sorts textila slöjdande som erbjuds 

barnen på förskolor och om det är stor variation mellan olika förskolor i utbudet. 

Jag har utöver mitt huvudsyfte undersökt vad läroplanen i förskolan och skolan säger om 
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kreativt arbete och att slöjda. Jag har utifrån detta syfte tagit fram mina frågor: 

 Vilken textilslöjd finns det på förskolorna? 

 När, enligt förskolepedagogerna, kan barnen börja slöjda? 

 Vad erbjuder förskolor barnen att lära sig eller prova på, enligt 

förskolepedagogerna? 

  Vad står det i förskolans läroplan om textilslöjdsarbete och skapande i förskolan? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
För att se hur slöjd som ämne kan påverka barn i de yngre åldrarna har jag sökt efter litteratur 

som specifikt beskriver detta. För att få en bredare bild har jag även undersökt vad litteraturen 

anser att kreativt skapande tillför barn i de yngre åldrarna. Utöver detta har jag undersökt vad 

som skiljer förskolorna i min undersökning beroende på deras förskolepedagogiska inriktning, 

i detta fall Reggio Emilia inspiration. Jag har som komplement till detta undersökt vad 

läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) 

säger om slöjd i skolan och om man kan hitta likheter i Läroplan för förskola (Lpfö98). 

 

Jag började min sökning efter litteratur genom att söka efter böcker och artiklar om slöjdande 

med yngre barn och slöjdande i förskolor. Den knapphändiga litteraturen som jag fann i 

bibliotekskatalogen var för det mesta inriktad på träslöjd och näverslöjd. Den litteratur som 

jag hittade om textiltslöjdande var från 1960– 70 talet. Jag expanderade min sökning till ett 

vidare område och undersökte vad som fanns om barns kreativa skapande. Inom detta ämne 

har det skrivits fler böcker i nutid. Dessa böcker borde kunna ge en mer aktuell bild om både 

barns målande, skapande och de kognitiva erfarenheter som detta ger. För att se vilka åldrar 

det ansågs lämpligt att börja skapa med barnen i undersökte jag vilka utvecklingsstadier som 

fanns att läsa om. Jag har även gjort sökningar både på Internet och i bibliotekskataloger på 

engelska och svenska om förskola i kombination med slöjdande men fick fram väldigt få sidor 

med den relevans som jag behövde, de som jag har hittat har jag använt mig av i min uppsats. 

Jag har även haft hjälp av en bibliotekarie på Linköpings Universitetsbibliotek som hjälpt mig 

söka både efter böcker med relevans och efter artiklar i tidskrifter både i bibliotekskatalogen 

och i databaserna ERIC och på Academic Search Premier. Jag har även tittat på 

studentuppsatser de senaste fyra åren för att se vilken litteratur andra som skrivit om slöjd 

använt. 

 

2.1 Skapande och slöjden i litteraturen 
Enligt Nordstedts stora svenska ordbok definieras textilslöjd genom att man på ett 

hantverksmässigt sätt gör textila varor. Nordstedts definierar skolslöjden som ett skolämne 

som innefattar exempelvis materialkännedom, sömnad, vävning och broderi.1 Slöjdprocessen 

                                                
1Norstedts stora svenska ordbok, 1995, s 1259 
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är ett begrepp som används i skolan då slöjden ska utgå från processen från idé och material 

till det färdiga föremålet.2 

Kreativitet skriver Lev Vygotskij3 om. Han ansåg att barns kreativa processer är avgörande för 

barnets utveckling. Inom barnpsykologi och barnpedagogik har man enligt Vygotskij tagit 

vara på detta och ser till att barnet fritt får skapa och vidareutveckla sitt skapande genom lek 

för att mogna och att utvecklas. Vygotskij anser vidare att barnets ritande är deras sätt att i 

tidig ålder visa och utveckla sitt skapande.4 Han lägger stor betoning på att barnet och även 

vuxna begränsas enbart av sin erfarenhet men kan komma runt denna begränsning genom att 

låna andras erfarenhet som då blir en sekundär erfarenhet.5 

I likhet med Vygotskij ser Göran Ekman6 att det är livet och barnets erfarenhet som är 

utvecklande. Ekman anser att leken skapar ett okomplicerat förhållningssätt till material, 

barnets konst blir till livskonst där både estetik och etik blir viktiga. De vuxna måste förse 

barnen med utrymme och material där det pedagogiska kan blandas med barnets skapande 

och konst. Ekman lägger dock tyngden på att de vuxna inte får interagera då barnets skapande 

störs. 

Dessa resonemang håller Ann Granberg7 med om. Hon anser att småbarn, runt tre års ålder, 

bland annat måste röra, smaka, slå, pilla och lyssna för att lära känna de olika materialen och 

att de måste prova sig fram tills de får erfarenheterna till eget skapande. Granberg8 skriver 

vidare att förskolan bör kunna bistå barnet med stimulerande utomhus- och inomhusmiljöer, 

där materialet finns synligt och lättillgängligt. Bland materialen som ska finnas på en förskola 

nämner hon tyg, garn, returmaterial, aluminiumfolie, papper, lera och färger.9 Hon anser att 

lämpliga aktiviteter för förskolebarn till exempel är tygtryck.10 

 

John Dewey11 anser att barn har en naturlig instinkt som får dem att skapa och konstruera. 

Barnet konstruerar och skapar genom bearbetning av material och det utförs för att barnet 

                                                
2Myndigheten för skolutveckling, 2007, s 19 
3Vygotskij, 1995, s 15 
4Ibid. s 87 
5Ibid. s 20 
6Ekman, 1991, s 11 
7Granberg, 2001, s 61 
8Ibid. s 76  
9Granberg, 2001, s 83  
10Ibid. s 120  
11Dewey, 2004, s 80 
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tycker det är roligt. Detta stödjer Marilyn Lombardi12 som har studerat inlärning på 2000-talet 

i USA. Enligt hennes forskning lär studerande bäst genom att utsättas för riktiga problem som 

eleverna sedan kan lösa genom att testa sig fram och att göra (learning-by-doing). Eva 

Änggård framhåller att det är väldigt viktigt med synligt material och en inspirerande miljö då 

barnens kreativitet och möjlighet till skapa är starkt beroende av det.13 

Ann-Ki Ulnes14 anser att barn ska ha rätt till den kulturella kopplingen och hela processen 

från frö till lin, från lin till tråd, från tråd till bildväv. Det samma gäller när man lär ut om 

ullprocessen från får till väv. Det är viktigt att barnen får se de traditioner som finns vid sådd, 

skörd och beredning. Detta för att barnet tidigt ska få kännedom om kulturer och traditioner. 

Hon anser även att det är viktigt att blanda generationer och ta hjälp av de äldre för att de ska 

berätta om hur vävning var del av vardagen för många.15 

 

Det läggs även stor vikt vid generationsöverstigande kunskapsöverföring i Johnson & Wilsons 

artikel då inte bara kunskapen inom ämnet överförs utan även den sociala förmåga som 

barnen behöver för framtiden.16 

Nämnden för hemslöjdsfrågor17 håller med om påståendet att små barn lär sig om sig själva 

genom att se, bearbeta och att härma. Hon anser även att det är under förskoleperioden som 

det är lättast att väcka barnens intresse men svårast att se resultat, då det tar år både för barn 

att arbeta upp handens och tankens koppling. 

 

Socialstyrelsen18 skriver att det är viktigt för barn att få hjälp av vuxna att utveckla fantasi och 

kreativitet. Barnet och den vuxne gör detta tillsammans genom att samtala. Det står vidare att 

för de äldre barnen i förskolan är det viktigt att man utökar deras kunskaper med nya metoder, 

man måste då även utöka utbudet av material och verktyg, så barnen kan experimentera. 

Exempel på lämpliga aktiviteter för barnen är garnhantering som färgning och tovning, 

brodering, sömnad och stickning. 19 

 

                                                
12Lombardi & Oblinger ,2007, s.2  
13Enggård, 2006, s 12 
14Ulnes, 1992, s 21 
15Ibid. s 36 
16Johnson & Wilson, 2005, s.127  
17 Nämnden för hemslöjdsfrågor, 1998, s12  
18Socialstyrelsen, 1990, s 91  
19Socialstyrelsen, 1990, s 101 
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2.2 Barnets utvecklig 
Arne Trageton20 har i sin undersökning om barns utveckling och konstruktionslek undersökt i 

vilken ålder man blir redo att börja med skapandeprocessen. Det han har kommit fram till är 

att mellan 2-4 års ålder börjar barn bli intresserade av att det som konstrueras ska bli något. 

Barnen har innan denna period en sämre kontroll över vilka rörelser de utför och deras 

rörelser kontrolleras till stort av ögonen och blicken.21 

Det är mot slutet av denna fas som barnen ser korvar av lera som ormar och lerklumpar blir 

till bullar, denna period kallas enligt Trageton för divergent symbollek, barnen börjar under 

samma period att signera sina teckningar och produkter.22 

Men Trageton motsätter sig idén att barn skulle vara för små för att skapa och prova på innan 

de är 2-4 år. Tvärtom anser han att om man börjar tillåta yngre barn att arbeta med samma 

material som de äldre barnen har de stor hjälp av det när de tränar upp sin 

koncentrationsförmåga.23 

Att lära sig kan ibland inträffa utan att barnet är medvetet om att de lär sig. Ulla Wikare, 

Birgit Berge och Christina Watsi 24 har skrivit om att barnet i början av inlärningen av ett nytt 

moment måste koncentrera sig på vad de gör övergår rörelserna snart till att bli automatiska. 

Barnet måste dock ha viljan att göra rörelserna för att alla rörelser lätt ska kunna läras in. 

Skapandet kan enligt samma källa25 fungera som ett uttrycksmedel eller användas som ett sätt 

att arbeta sig igenom upplevelser. 

 
 

2.3 Om Reggio Emilia 
I norra Italien ligger staden Reggio Emilia. Under 50 år har stadens förskolor utvecklat en 

pedagogisk filosofi som bygger på att barn föds intelligenta och rika.26 Detta synsätt leder till 

att man behandlar barn med samma respekt som man behandlar vuxna. Man anser att barnen 

har en naturlig nyfikenhet och framåtdrift som hjälper dem att utforska världen och se 

människans stora möjligheter. Nyckelorden inom Reggio Emilia filosofin är delaktighet och 

                                                
20Trageton, 1995, s 24  
21Trageton, 1995, s.35  
22Ibid. s 37  
23Ibid. s 92  
24Wikare, Berge & Watsi, 2002, s 22  
25Ibid. s 117  
26Wallin, 1996, s 114  
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utforskande.27 

Pedagogerna på en Reggio Emilia förskola har enligt Marie Bendroth Karlsson28 en stor 

påverkan på barnen. Pedagogernas uppgift är att stödja barnen med frågor och verktyg som 

gör att barnet kommer vidare i sin utbildning. En av de mer betydande pedagogerna i 

förskolan kallas ateljérista. En ateljérista är en pedagog eller person som utbildat sig på 

Reggio Emilia institutet för att utveckla och stimulera skapandet och att utmana barnens 

tankeverksamhet. På förskolan är det enligt Bendroth Karlsson29 viktigt att barnen får arbeta i 

små grupper på runt 5 barn, eftersom barnen då får tid att lära sig en teknik på djupet som 

leder till en större självsäkerhet i ämnet. Pedagogiken är under ständig förändring och 

utvecklas hela tiden med målet att skapa en förskola som kan förändras och anpassas till 

samhällets snabba förändring. 

 

2.4 Slöjden i läroplanerna 
Om man undersöker vad Läroplanerna i skolan Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) och förskolan Läroplan för förskolan 

(Lpfö98) skriver om kreativitet och skapande upptäcker man att det i dessa finns stora likheter. 

 

I Lpo9430 står det att eleverna efter avslutad grundskola skall ha en utvecklad förmåga och 

intresse för det kreativa skapandet och samhällets kulturella utbud, skolan har även i uppgift 

att ge eleverna en kännedom om slöjdkulturen både i nutid och historisk. Utöver detta står det 

även att man ska använda sig av 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.31 

 

Lpo94s kursplan för slöjd32 innehåller vilka kunskaper man ska sträva mot att uppnå. I denna 

står det att vi inom skolan ska ge eleverna möjligheten att få ett självförtroende i slöjd och 

lära sig tro på att de kan slöjda men även att de utvecklar lust att skapa utifrån sina egna 

erfarenheter och intressen. 

 

                                                
27Reggio Emilia institutets hemsida http://www.reggioemilia.se  
28Bendroth Karlsson, 1998, s 29 
 
29Bendroth Karlsson, 1998, s 29.  
30Skolverket, 1994, s 10  
31Ibid., s 7  
32Skolverket, 2000.  
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När man läser i Lpfö98 ser man att det redan i förskolans läroplan står att man ska ta vara på 

och vidareförmedla kulturarv vad gällande traditioner, språk, kunskaper och värdegrund 

mellan generationer.33 Det står vidare att barnens intressen ska uppmuntras och att de ska 

bygga upp kunskap genom kontakt, nyfikenhet och skapande.34 I Lpfö98s mål står det att 

barnen ska få möjlighet att utveckla sitt konstruerande och sitt skapande genom att få tillgång 

till material och bli lärda olika tekniker. Barnen på förskolan ska även tillgodogöra sig ett 

större ord- och begrepps- förråd.35 

 

2.5.  Litteratursammanfattning 
Jag kommer här att sammanfatta litteraturen genom att svara på de frågor som jag har i min 

frågeställning. Detta för att säkerställa att jag kan uppnå syftet i examensarbetet. 

 

2.5.1  När enligt litteraturen kan barnen börja slöjda? 
Vid tre års ålder anser Granberg36 att barnen ska börja utforska material, Trageton37 anser att 

desto tidigare man börjar desto bättre koncentrations förmåga får barnen, Inom Reggio Emilia 

pedagogiken föds barn med erfarenhet och kunskap som pedagogerna ska ta tillvara på.38 

Enligt Bendroth Karlsson kan man börja tidigt och skapa men man måste begränsa 

gruppernas storlek för att hinna med.39 Nämnden för hemslöjdsfrågor anser att småbarn kan 

slöjda då de lär sig genom att känna på material.40 Ulnes anser att man måste börja tidigt för 

att barnen ska få en större medvetenhet.41 Dewey42 anser att barnen har en naturlig instinkt till 

att skapa hur gamla de ska vara framgår inte. Vygotskij43 anser att barnens skapande börjar 

vid tidig ålder. 

Änggård anser att en inspirerande miljö sporrar barnens kreativitet och möjlighet till att 

skapa.44 

                                                
33Skolverket, 1989, s 6  
34Ibid. s 5  
35Skolverket, 1989, s 9  
36Granberg, 2001, s 61  
37Trageton, 1995, s 92 
38Wallin, 1996, s 114  
39Bendroth Karlsson, 1998, s 29  
40Nämnden för hemslöjdsfrågor, 1998, s12  
41Ulnes, 1992,  s 21  
42Dewey, 2004, s 80  
43Vygotskij, 1995, s 87  
44Enggård, 2006, s 12  
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2.5.2  Vad, enligt litteraturen, är lämpligt att förskolorna erbjuder barnen? 
Bendroth Karlsson anser att inom Reggio Emilia pedagogiken ar pedagogernas uppgift att 

stödja barnen med frågor och verktyg som gör att barnet kommer vidare i sin utbildning.45 Ett 

okomplicerat sätt att förhålla sig till material och verktyg anser Ekman är viktigt, barnen ska 

även förses med en stimulerande miljö anser han.46 Granberg tycker vi ska erbjuda barnen 

möjligheten att få en materialkännedom genom att röra och känna på materialet.47 Hon anser 

att en lämplig aktivitet att erbjuda barnen är för exempel tygtryck.48 Ulnes anser att det är 

lämpligt att erbjuda barn att väva och att det kan utvecklas till att skapa bildväv. Enligt 

Socialstyrelsen49 anser att garnhantering är lämpligt att erbjuda barnen i förskoleålder man 

kan även färga och tova ull. Den avser även att sticka, brodera och sy passar även det för 

barnen. Ekman50 anser att leken är det som skapar ett okomplicerat förhållningssätt till 

material, barnets konst blir till livskonst där både estetik och etik blir viktiga. Wikare, Berge 

och Watsi 51 skriver att barn när de lär sig måste koncentrera sig på rörelserna som de gör, 

snart övergår dessa rörelser automatiska. För att denna kunskap ska bli automatiska måste 

barnen vilja göra rörelserna. Lombardi52 anser att vi lär oss genom att utsättas för och försöka 

lösa riktiga problem. 

 

2.5.3  Vad står det i läroplanen? 
Barn ska enligt läroplanen få undersöka och lära sig genom att arbeta med slöjdkultur.53 

Barnen ska lära sig genom skapande arbete och lek.54 Barnen ska få möjlighet att skapa sig 

självförtroende i slöjd och lära sig tro på att de kan slöjda.55 De ska arbeta upp kunskap 

genom kontakt, nyfikenhet och skapande.56 De ska även ges möjlighet att utveckla sitt 

konstruerande och sitt skapande genom att få tillgång till material och bli lärda olika 

tekniker.57 

                                                
45Bendroth Karlsson, 1998, s 29  
46Ekman, 1991, s 11 
47Granberg, 2001, s 61  
48Ibid. s 120  
49Socialstyrelsen, 1990, s 101  
50Ekman, 1991, s 11  
51Wikare, Berge & Watsi, 2002, s 22  
52Lombardi & Oblinger, 2007, s.2  
53Skolverket, 1994, s 10  
54Ibid. s, 7  
55Skolverket, 2000.  
56Skolverket, 1989, s 5  
57Ibid. s 9  
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3 METOD 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva studiens metod och hur jag genomförde studien, 

detta för att redovisa min arbetsgång och de överväganden jag gjort. 

 

3.1 Den kvalitativa forskningen 
Alan Bryman58 anser att den kvalitativa forskningen, i motsats till vad den kvantitativa 

forskningen undersöker, kan beskrivas genom att fokus är mer på vad personer säger än på 

vad siffrorna visar. Förenklat kan det ses som att man inom kvalitativ forskning undersöker 

vad deltagaren tycker och i kvantitativ forskning undersöker man vad forskaren vill bevisa. 

Jag har försökt undersöka hur pedagogerna ser på barnens slöjdande i textila material och 

därför valt att använda mig av kvalitativ forskning. Jag har försökt uppnå det genom att 

använda mig av intervjuer och observation. 

 

3.2 Intervju 
 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte 

prata med dem.59 

En intervju kan göras på flera olika sätt. Vilket tillvägagångssätt man använder sig av kan 

styra resultatet till olika slutsatser. Enligt Staffan Stukat60 måste uppsatsens forskningsgrund 

styra vilken metod som ska användas. Den variation som finns i intervjuformer löper mellan 

helt strukturerade intervjuer till helt ostrukturerade intervju. Den helt strukturerade intervjun61 

styrs av direkta rigida frågor som man inte avviker ifrån, informanten som blir intervjuad har 

vid denna intervjuform oftast bara ett fåtal svarsmöjligheter. Svaren blir då tydliga och 

informationen enbart om det som intervjuaren vill veta. Här finns ingen möjlighet att ställa 

uppföljningsfrågor. Motpolen till detta förhållningssätt är den helt ostrukturerade intervju.62 I 

detta fall använder man sig av teman eller ämnesområden. Man har en frågelista med frågor 

som ska ställas men intervjuaren väljer själv när dessa frågor ska ställas och i vilken ordning 

som de ställs. Man följer samtalet och låter informanten berätta uttömmande och fritt. 

Problemet med denna metod är att samtalet oftast svävar iväg ifrån ämnet. 

                                                
58Bryman, 2002, s 299 
59Kvale, 1997, s. 9  
60Stukát, 2005, s 36  
61Ibid. s 38  
62Stukát, 2005, s 39  
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3.3 Observation 
Det finns i likhet med intervjuerna en stor variation av observationer. Inom den kvalitativa 

forskningen brukar man enligt Bryman63 använda sig av deltagande observationer eller 

etnografier. Problemet med dessa observationer är att de pågår under en lång tidsperiod. 

 

Observationer kan även delas upp i flera inriktningar som sträcker sig mellan strukturerade 

observationer till ostrukturerade observationer. Samma regler gäller här som vid intervjuerna. 

När man utför ostrukturerade observationer skriver man med jämna mellanrum ned det som 

händer med egna ord, man kan använda sig av en loggbok eller dagboksanteckningar som 

antingen observanten eller informanter skriver. Vid strukturerad observation använder man sig 

av ett observationsschema där man har bestämda regler för hur och vad som ska observeras.64 

 

3.4 Min undersökning 
Jag har utfört min undersökning i två steg, under det första steget (förstudien) åkte jag ut på 

förskolorna och intervjuade och observerade utan att spela in samtalet. Under steg två åkte jag 

ut och gjorde om intervjuerna med samma frågor men denna gång spelade jag in intervjuerna 

för att sedan transkribera dem. 

Jag har i båda fallen använt mig av kvalitativ semistrukturerad intervju som enligt Bryman65 

går ut på att man har teman istället för specifika frågor som man utgår från. Intervjun har även 

möjlighet att röra sig och undersöka ett större fält utifrån vad intervjupersonerna anser vara 

viktigt.66 Man har med denna metod friheten att, istället för att använda rigida frågor, ställa 

frågor som man sedan kan skapa uppföljningsfrågor på om intervjupersonen sagt något man 

vill ha en vidareutveckling av. I samtliga intervjuer har jag använt mig av en intervjuguide67 

där jag i enlighet med Bryman68 skapat en lista med de områden eller teman som jag ville 

beröra, och huvudfrågor som jag har med för att styra samtalet framåt om man kommer ifrån 

ämnet. 

 

Den primära orsaken till att jag har valt att utföra intervjuer och observationer istället för 

exempelvis enkät eller enbart observationer är att jag under en intervju har möjligheten att få 

                                                
63Bryman, 2002, s.276  
64Ibid. s 177  
65Ibid. s. 301  
66Ibid. 300  
67Bilaga 2  
68Bryman, 2002, s 304  
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ett mer uttömmande svar på de teman jag vill undersöka. Samtidigt får jag även möjlighet att 

se intervjupersonens ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket enligt mig säger mycket om hur 

intervjupersonerna upplever både frågorna och inställningen till ämnet, detta i likhet med hur 

Patell69 ser på kvalitativa intervjuer. 

 

Jag har i samband med den första intervjun använt mig av observationer på alla förskolorna.70 

Jag har gjort det för att undersöka både vilka slöjdverktyg som fanns och hur lättillgängliga 

och synliga dessa var för barnen. Dessa observationer har varit semistrukturerade då jag var 

medveten om vad jag skulle undersöka, men inte kunnat förutsäga vilka eller hur mycket av 

material eller slöjdverktyg som förskolorna innehaft. Att hitta en korrekt förklaring i 

litteraturen till mina observationer har visat sig svårt då observationer i de flesta fall går ut på 

att observera ett beteende istället för att studera miljöer. 

 

Jag har under intervjuerna i förundersökningen antecknat och skrivit ned det 

förskolepedagogerna svarar på frågorna. Direkt efter avslutad intervju har jag, i likhet med 

hur Rolf Ejvegård anser att man ska genomföra en sådan intervju, spelat in en längre 

sammanfattning av mötet där jag beskrivit miljön och det vi samtalat om med mina egna 

ord.71 Jag har sedan transkriberat min inspelning och förtydligat mina anteckningar. Jag har 

även kompletterat med att rita av miljöer och förvaringshyllor i förskolorna för att själv 

komma ihåg hur det såg ut. Jag använde mig av denna teknik för att få ett öppnare möte där 

intervjupersonerna inte känner sig pressade av bandspelaren och behövde då inte heller 

koncentrera sig på att hitta de korrekta orden. 

De medverkande förskolepedagogerna har inte före den första intervjuomgången fått tillgång 

till frågorna. De har fått ett meddelande om att jag skulle intervjua dem om vilken 

slöjdverksamhet som bedrivs på förskolan, detta för att intervjuerna ska bli så spontana och 

ärliga som möjligt. Enligt Stukát72 kan man med denna metod utnyttja samspelet som blir 

mellan intervjuaren och informanten. Detta leder till att intervjun blir djupare och ger en 

större informationsmängd. Enligt Ejvegård73 kan det för vissa vara hämmande att intervjuaren 

har en bandspelare och informanterna uttrycker sig inte lika fritt som de skulle ha gjort utan 

bandspelare. 

                                                
69Patell, 2003, s. 78  
70Stukát, 2011, s 56  
71Ejvegård, 2009, s 52  
72Stukát ,2005 , s 39 
73Ejvegård, 2009, s 51 
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Nackdelen med att inte spela in vad förskolepedagogerna säger under intervjuerna utan att 

bara göra en sammanfattning efteråt, var att det var svårt att göra en djupare analys och att 

sätta sig in vad förskolepedagogerna egentligen menat. 

Under steg 2 åkte jag tillbaka till förskolorna och gjorde om intervjuerna igen med samma 

förskolepedagoger som gången innan och frågade samma frågor, denna gång spelade jag in 

hela samtalet och transkriberade materialet efteråt för att kunna fördjupa min analys. Jag hade 

nu en referensbild över vad informanterna hade sagt i intervjuerna som jag inte spelade in och 

kunde jämföra de anteckningar som jag gjort efter mitt intervjutillfälle   

 

3.5 Analysmetod 
För att kunna använda intervjumaterialet i mitt examensarbete har jag efter transkriberingen 

av intervjuerna noggrant läst igenom dem. Det jag började med att leta efter var gemensamma 

nämnaren i de olika intervjuerna, detta i samstämmighet med hur man enligt Bo Johansson 

och Per Olov Svedner letar efter teman.74 Jag fortsatte sedan med att sortera ihop ett 

dokument med allt material i de olika intervjuerna som motsvarade dessa teman. Efter 

sorteringen analyserade jag om mitt material hade relevans och om mina teman var relevanta 

för mitt arbete. Jag ansåg att mina teman var tillräckligt åtskilda och relevanta för att få ut det 

material som jag behövde för att fortsätta mitt arbete.75 De teman som jag fick fram använde 

jag sedan som rubriker i resultat delen. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 
Jag har under hela arbetet med mitt examensarbete använt mig av de forskningsetiska 

förhållningssätten, dessa är: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Informationskravet och Samtyckeskravet går ut på att personen som intervjuas är medveten 

om vad intervjuarens syfte för undersökningen är. De informeras även om att deras 

medverkan är frivillig och att de har rätt att avbryta och inte längre vara med i 

undersökningen.76 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet betyder att intervjupersonens identitet kommer 

att hållas skyddad och att det materialet man fått fram inte kommer användas på annat sätt 

                                                
74Johansson & Svedner, 2006, s 49  
75Björkdahl Ordell & Dimenäs, 2007, s.127  
76Bryman, 2001, s 440  
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eller till annat syfte än det som intervjuaren har beskrivit.77 

Detta används för att förskolepedagogerna under intervjuerna ska kunna säga det de känner är 

deras uppfattning om en situation, bra som mindre bra, utan att riskera att bli identifierade.   

 

3.7 Urval och procedur 
Jag började med att gå in på kommunens hemsida och slumpvis välja ut 15 stycken förskolor. 

Jag skickade sedan ut mitt missiv78 till förskolecheferna där jag förklarade mitt syfte med 

examensarbetet, vilka veckor jag önskade göra min studie, men även den tid det skulle ta i 

anspråk utav dem. Tre förskolechefer var intresserade av att ha med sina förskolor i 

undersökningen. Jag fick efter några veckor tag på ytterligare en förskolechef som tillät mig 

besöka hennes förskola. Alla avdelningarna jag har besökt har i stort sett varit utvalda av 

förskolecheferna och vad de ansett varit passande för min undersökning. 

 

Mina intervjuer har varit på förskolorna då även en observation skulle ingå. Intervjuerna har 

tagit mellan 15- och 30- minuter och observationerna har tagit runt 15 minuter. 

Under observationerna har jag gått med den förskolepedagog som jag intervjuat och tittat på olika 

verk som förskolebarnen hade skapat, verktyg, material och placeringen av dessa, jag har även 

tittat på hur förskolorna är möblerade och dekorerade. Detta har jag gjort för att kunna beskriva 

förskolorna så precist som jag kan i presentationen. 

 

3.8 Avgränsningar 
De avgränsningar som jag gjort i min undersökning har varit att jag har valt att observera 

vilka textila material och slöjdverktyg som finns på förskolorna i stället för att titta på slöjd i 

stort. Jag har även valt att fokusera på förskolepedagogernas upplevelse av slöjden, med den 

förförståelse om vad skolslöjd innebär och har därför inte intervjuat barnen på förskolorna. 

Jag har valt att enbart inkludera förskolor som är kommunala, detta med medvetenheten att 

dessa förskolor ändå har möjligheten att inrikta sig med olika pedagogisk grund så som 

Reggio Emilia. 

 

                                                
77Bryman, 2001, s 441 
78Bilaga 1 
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3.9 Staden, förskolorna och förskolepedagogerna 
Min undersökning är utförd i en stad med 51 000 invånare. Staden ligger i mellersta Sverige. 

Jag har intervjuat förskolepedagoger på fyra olika förskolor. Jag har under mitt arbete kallat 

förskolorna Förskola 1, Förskola 2, Förskola 3 och Förskola 4. 

 

3.10 Beskrivning av förskolorna 
 

3.10.1 Förskola 1 
Förskola 1 ligger mitt inne i staden och har 4 olika avdelningar som därefter är uppdelade i 

två eller tre avdelningar. Den avdelningen som jag blev inbjuden till är inspirerad av Reggio 

Emilias arbete. Avdelningen har barn som är i 4- och 5-års ålder. Denna avdelning är tillbyggd 

för ett år sedan. Förskolepedagogerna på förskolan fick då vara med och påverka hur 

byggnaden skulle se ut och vad den skulle innehålla. Resultatet blev att de två avdelningarna 

sammanbinds av en ljus ateljé. De har en snickarbod på gården som de fått inreda med de 

verktyg och material som de ville ha. Jag har på Förskola 1 intervjuat en kvinna som är 

förskollärare. Hon är i övre 30 årsåldern. 

I ateljén som binder ihop de två avdelningarna på Förskola 1 finns det stafflier där barnen kan 

måla med akvarellfärger och vattenfärger. Det finns ett stort bord där barnen kan sitta och 

pärla, klippa, klistra, väva brodera eller sy. 

Materialet finns lättåtkomligt för barnen i stringhyllor utmed väggarna. Det materialet som 

barnen använder mest för tillfället finns längst ned i hyllorna. Det som ligger över den röda 

linjen i hyllan får man be en förskolepedagog att ta ned eftersom det blir farligt att klättra runt 

i hyllorna. Materialet ligger öppet och synligt i hyllorna. På väggarna hänger det böcker om 

origami och olika målningstekniker för att barnen skall bli inspirerade och bli påminda om att 

det finns. 

 

3.10.2 Förskola 2 
Förskola 2 har haft verksamhet sedan i början av 1980 talet men är beläget i en 

herrgårdsbyggnad från 1900-talets början. 

Förskolan ligger i en stadsdel i ytterkanten av staden. Förskolan består av tre avdelningar. På 

den avdelningen jag besökte går barn som är mellan 3 och 5 år. På avdelningen arbetar tre 

förskolepedagoger varav en är förskollärare och två är lärare för de yngre åldrarna. Vid mitt 
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första besök genomförde jag en gruppintervju med två lärare i de yngre åldrarna, en man och 

en kvinna båda i 25 års ålder och en kvinnlig förskollärare som är runt 55 år. 

Vid mitt andra besök genomfördes jag en intervju med enbart förskolläraren. 

När man kommer till Förskola 2 ser man att avdelningen är relativt liten till storleken. Den 

ligger på två våningar. Det är tre rum på hela nedervåningen men bara ett rum används av 

barnen, som är avdelat med hjälp av en hylla. I hyllan finns det genomskinliga backar som är 

tydligt uppmärkt med vad de innehåller. Rummet har flera bord som man kan sitta vid och 

ytterligare bokhyllor vid innerväggen. 

I hyllans backar och i hyllan vid väggen finns det vävramar, både runda och fyrkantiga, garn i 

olika material, och ull i olika färger för bland annat tovning, det finns pärlor både för 

pärlplattor och för smyckestillverkning. Det finns även filt för att sy i. 

 

3.10.3 Förskola 3 
Förskola 3 ligger i en stadsdel i den andra ytterdelen av staden. Den har varit verksam sedan 

2005 i sin nuvarande lokal. Förskolan har 2 stycken avdelningar. På den avdelningen jag 

besökte var barnen i åldrarna 3-5 år. På Förskola 3 har jag intervjuat en kvinnlig förskollärare 

som är strax över 35 år. På väggarna har man målat olika figurer som teateransikten vid 

scenen och legobitar i konstruktionsrummet. 

Det material som finns på förskolan är filt, garn i nylon och ull, knappar, paljetter, pärlor för 

pärlplattor och för smyckestilverkning, nålar och tråd. 

Den avdelningen jag besökte består av ett stort samlingsrum ett pyssel- och målarrum, en 

hemmavrå och ett stort kuddrum. I pysselrummet finns stafflier och ett stort bord där barnen 

kan sitta. Pennor mallar, papper och garn står på en bänk så barnen lätt når. Resterande 

material finns i en garderob bredvid bänken. 

De har även just fått en snickarbod på gården och även den har de inrett med de verktyg och 

material som de vill ha. 

 

3.10.4 Förskola 4 
Förskola 4 ligger 2 mil utanför staden. På förskolan finns det fem avdelningar uppdelade i två 

hus med två respektive tre avdelningar. På en av innerväggarna finns en stor väggmålning. På 

den avdelningen jag besökte var barnen mellan 4- och 6- års ålder. Avdelningen jag besökte 

var ytmässigt stor och ligger i ett stort hus med högt i tak. Huset är uppdelad i tre olika 

avdelningar och den avdelningen jag besökte har 6 olika rum, här arbetar 4 förskolepedagoger. 
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På förskola 4 har jag intervjuat en barnskötare som är runt 60 år. 

Materialen finns på öppna hyllor och i ett stort skåp. I skåpen finns garn, våffelväv, tråd, 

broderigarn och vävmaterial. På lådorna och hyllorna är det noggrant uppmärkt med vad som 

finns i dem så att man lätt hittar det man letar efter. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel kommer jag att redovisa det resultat som mina intervjuer har gett mig. Jag har 
använt mig av mina teman som rubriker. 

4.1 Textilslöjden i förskolorna 
På tre av de fyra undersökta förskolor anser förskolepedagogerna att det bedrivs en fortgående 

textilslöjdverksamhet, eller levande som en av förskolorna beskriver skapandet. På den 

förskolan som inte anser sig ha textilt slöjdande tycker förskolepedagogen att 

förutsättningarna finns men att ingen aktivt håller i slöjdandet. Detta beror delvis på att det 

textila slöjdandet betraktas som så självklart i förskolan att förskolepedagogerna inte ens 

reflekterar över att det är att slöjda. 

 

Det är ju sådant man inte tänker på för det är daglig verksamhet eller vad man ska säga, men det 

är ju faktiskt sådant som görs i slöjden i skolan. (Förskolepedagog Förskola 1) 

 

Detta framgick när jag utförde mina samtal. Jag och förskolepedagogerna upptäckte en hel del 

som görs på förskolan men som man även gör på textilslöjden i skolan. Ett exempel är att sy 

filtdjur. 

Under intervjuerna har förskolepedagogerna och jag diskuterat vad som ingår i 

slöjdverksamhet det framgår då att slöjdverksamhet bedrivs på samtliga förskolor speciellt 

under tematider79. På 3 av förskolorna var dock förskolepedagogerna mer självgående och 

utförliga i sina svar på frågor om deras slöjdverksamhet och de visade till viss del en större 

energi och entusiasm till just ämnet slöjd. 
 

Det blir mest under teman, som jul eller påsk man slöjdar. Det är lättare att komma igång om 

man har en färdig förlaga att jobba efter. (Förskolepedagog Förskola 3) 

 

Att man har ett mer intensifierat slöjdande under tematiderna är något som alla förskolorna 

håller med om. Man kan ha julverkstad eller jul- och påskveckor då man lägger fram material 

och visa vad barnen kan göra, men sedan är det upp till barnen om de vill göra något annat av 

materialet, säger förskolepedagogen på Förskola 1, för att uppmuntra barnen till att skapa 

måste de ha en tillgänglighet, men man måste även locka till att skapa. 

Förskolepedagogen på Förskola 2 anser att de viktigaste man kan göra är att erbjuda material 
                                                
79Tema tider är oftast under jul och påsk då man ofta använder sig av sömnad eller gör tavlor av traditionella 
motiv. 
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och få barnen att prova på nya saker oavsett tid på året. Hon anser att det är viktigt att barnen 

har materialet tillgängligt så de påminns om vad som finns. Om ett barn börjar följer fler efter 

och gör sin egen tolkning av det kompisen gör. På Förskola 4 ser personalen till att uppmuntra 

den skapande miljön och ser till att ha hemma olika textila material, men även att fylla på när 

det tar slut och att ta hem nya material när det behövs. På Förskola 3 har man enligt 

förskolepedagogerna inte medvetet arbetat med slöjd tidigare men man uppmuntrar gärna 

barnen om de kommer och vill sy, brodera eller använda garnteknik. 

 

Barnens åldrar på de avdelningar jag har besökt har varierat. Men det som framgår är att det 

är aldrig för tidigt att börja skapa på barnets nivå det vill säga med det barnen klarar av, sedan 

varierar detta mellan barnen. På Förskola 1 anser man att skapande är viktigt för alla åldrar 

men att det finns en större risk att ett barn på 2- till 3- år stoppar material i munnen än att barn 

i 4 årsåldern gör det.   

 

4.2 Tekniker på förskolan 

4.2.1 Sömnadsteknik 
På Förskola 1 syr barnen både spontant och med handledning både tröjor till sig själv och 

gosedjur. Det är något som har kommit spontant säger förskolepedagogen. Det är deras egna 

idéer och inget som vi introducerat men när en idé har uppstått hjälper vi till. 
 

Barnen sitter och spånar med oss hur man ska få till en tröja om man ritar den, sedan lägger 

barnen sig på golvet och man ritar upp tröjan efter deras kroppsform.(Förskolepedagog 

Förskola 1) 

 

Vad förskolepedagogen beskriver är den process som barnen hos henne genomgår innan de 

har den kunskap som krävs för att självständigt skapa, i detta citat tröjor, med alla deras 

beståndsdelar. Förskolepedagogerna stimulerar barnen genom samtal för att de ska upptäcka 

alternativen om hur konstruktion går till. 

På Förskola 2 och även på förskola 4 handsyr barnen bland annat gosedjur i filt. 

På Förskola 3 skapar man med tyg. Förskolepedagogen berättade att hon anser att det är 

viktigare att skapandet sker på barnens nivå och att man ser till att använda det material barnet 

vill använda än på vilket sätt man sätter ihop det. Man kan lika gärna limma tyg på papper 

som att sy ihop det. 
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På Förskola 4 har man haft teman där man för exempel syr Barbapappa familjen. De har då 

använt sig av olika utmaningar. På en av figurerna var fokusen på att klippa i tyg, en annan 

sömnad, en tredje broderi, på detta sätt kunde alla barnen vara med och göra. 

På samtliga förskolor har förskolepedagogerna material och kunskap till att brodera på dukar 

eller att sy. 

På alla fyra förskolorna används så kallad våffelväv som barnen syr olika broderi tekniker på. 

På Förskola 4 fribroderar barnen även ramar runt en kartong som de fäster för exempel löv 

eller blommor i. 

På Förskola 2 använder sig förskolepedagogerna av att barnen får teckna en teckning som 

sedan överförs på aidaväv innan barnen broderar sin teckning. Förskolepedagogen säger att 

barnen ibland kan uppleva detta som svårt då hålen i aidaväven bildar fyrkanter. Det blir en 

utmaning att komma in i tänket för barnen. På de andra förskolorna använder sig av mallar 

som förlaga, barnen gör sedan sin duk efter denna mall. 

På Förskola 3 använder man sig mycket av applikationsteknik. Barnen målar på våffelväv och 

sedan fäster man paljetter, knappar, fjädrar och tyg bitar på tyget. Man gör även kort med 

broderade korsstygn eller förstygn på. 

 

4.2.2 Vävning på förskolorna 
 

Barnen får titta i garnkorgen vad vi har för garn och välja färger och rita, sedan börja väva. 

(Förskolepedagog Förskola 2) 

 

Alla fyra förskolorna väver men de gör det på olika sätt Förskola 1 använder sig av vävramar 

men har experimentell vävning med olika material som plast, piprensare och glitter utöver de 

garner som används. Förskolepedagogen anser att barnen själva under denna period mer har 

fokuserat på materialet än på att det ska bli en bild. Förskola 1 väver även utomhus i stora 

naturvävar som spänns upp mellan träden på gården, de liknar stora spindelvävar som man 

kan dekorera med löv eller blommor. 

På Förskola 2 har man två olika former på vävramarna en som är rund och en som är 

fyrkantig, de står lättåtkomligt till så barnen kan gå och hämta dem själva. Orsaken till att 

förskolan har vävramar i olika form är enligt förskolepersonalen att barnen kan få ett mer 

varierande resultat. Barnen använder båda sorterna lika mycket. De äldre barnen har fått rita 
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förlagor som de sedan försöker följa. Det kan i bland leda till en stor frustration då väven inte 

alltid motsvarar barnets ide om hur den skulle se ut, säger förskolepedagogen. De mindre 

barnen har en ofta en förlaga i huvudet som de följer, fortsätter hon. 

Förskola 3 använder sig inte av ramar utan väver spindelvävar eller stjärnor mellan piprensare, 

sugrör eller på en kartonggrund. Barnen på förskolan ritar ingen förlaga, men när de ser andra 

barn som använder sig av garn i en viss färg eller väver på en pappskiva det blir de ofta 

inspirerade att använda samma. När en förskolepedagog visar ett nytt sätt att lägga garnet eller 

ett nytt material blir barnen inspirerade att själva prova på. . 

På Förskola 4 väver man både ute och inne. När vi diskuterade om de använde sig av förlagor 

till vävning berättade förskolepedagogen att hon upplever att fyraåringarna kan ha svårt att få 

ned sina teckningar i väven detta är mycket, enligt hennes erfarenhet, på grund av att de precis 

har börjat få in de motoriska förutsättningarna till att plocka med garnet mellan varptrådarna. 

De har fullt upp med att jobba med att få vävningen som den ska vara. Hon anser att de äldre 

barnen ofta har en bild i huvudet om hur de vill att det färdiga resultatet ska se ut och tänker 

och pratar ofta om vilka färger som passar ihop och blir snygga tillsammans. Vävramarna står 

högt upp men om någon vill väva plockar de ned vävramarna och när arbetet går har barnen 

vävramarna i sina lådor. 

 

4.2.3 Tova/garnteknik 
På tre av de fyra förskolorna kan barnen tova med ull. Man måste tänka på säkerheten när 

man tovar då nålarna som används är extremt vassa. Detta leder till att på alla tre förskolorna 

står nålarna så högt uppe att barnen inte kan ta ned dem själva. På Förskola 2 tovar man bilder 

som kan bli tredimensionella. Barnen frihandstovar även med ull i olika färger. De har då 

ingen mall eller teckning de följer när de skapar utan skapar fritt ur fantasin. 

Man gör även på samtliga förskolor garnbollar eller tofsar. På tre av fyra förskolor görs även 

så kallade kompisarmband. Kompisarmbanden kan framställas både genom att vävas eller 

genom att knytas. 

4.2.4 Integration i pärlorna 
På alla förskolorna används det mycket pärlor. Med pärlor skapas både pärlplattor och 

smycken, i form av halsband och armband. Förskolepedagogen på Förskola 1 berättade vid 

mitt besök att det är viktigt att barnen även kan lära av varandra och att man tar tillvara på den 

kunskap som barnen innehar. Hon berättade att vid ett tillfälle hade ett barn varit utomlands 

och kom hem med en nyvunnen kunskap i hur man med garn och pärlor kunde göra hårflätor. 
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Hon visade de andra barnen hur man gjorde och efter en stund satt de och gjorde 

hårutsmyckningar på varandra. 

De flesta förskolorna anser att det massproduceras pärplattor och halsband i deras verksamhet. 

Detta kan varieras på så sätt att man köper in eller att barnen och förskolepedagogerna skapar 

olika mönster som barnen kan följa i sitt skapande, detta har Förskola 1 och 4 gjort, på 

Förskola 4 använder man sig ofta av barnens teckningar som förlagor. Förskola 2 och 3 

använder sig av matematikintegration. Det betyder att man för in matematiska mönster i både 

pärlande och pärlplattor. 

Integration mellan matematik, svenska, slöjd och teknik ses hos alla förskolor som väldigt 

viktigt. På Förskola 1 lägger man vikten på att man inte, trots den nya läroplanens intåg, kan 

ta bort något utan att det är viktigt att se till att man tillför exempelvis matematik eller teknik 

till skapandet. 

 

4.3 Materialens uppkomst 
Det är ingen av förskolorna som har schemalagd tid där de pratar om hur olika material 

uppkommer men då alla förskolorna är anslutna till Grön flagg80, som arbetar med en hållbar 

utveckling och ett miljömedvetet tänkande, samtalas det en hel del med barnen om 

återanvändning återvinning och om en hållbar utveckling detta innefattar att man inte ska 

slösa på resurserna. 

På Förskola 4 har man en dag då en bonde kommer till förskolan och har med sig får och i 

samband med detta samtalas det om att får ger bland annat ull. Även på Förskola 2 har de när 

de har tovat diskuterat att ull kommer från fåren. På Förskola 3 har de pratat om att bomull 

kommer från buskar. Men ingen av förskolorna har mer ingående beskrivit hur det sedan blir 

till garn eller tyg. 

 

4.4 Korrekt benämning 
Vad alla verktyg och material heter är viktigt för förskolepedagogerna på förskolorna. 

 

Det är snällare mot barnen att från början ge barnen rätt ord på allt, de slipper då lära om senare 

i livet (förskolepedagog Förskola 4) 

                                                
80http://www.hsr.se/gronflagg  Nedladdat den 28 februari 2012 kl 10.43 
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På Förskola 1 och 2 och 4 har de tydligt märkt upp vad alla redskap och material har för namn 

och var de hör hemma. Barnen blir hjälpta av att de ser ordet och hör det. Det skapar ett 

sammanhang, och underlättar för läsinlärningen, säger förskolepedagogen på Förskola 4. 

 

4.5 För tidigt för textil verksamhet? 
När barnen är yngre, i två tre års ålder, stoppar de gärna saker i munnen men på Förskola 1 ser 

man lek och skapande som de delarna som ska finnas mest av i förskolan, men alla ämnen i 

kursplanen går att integrera med skapande. 
 

Skapa kan man, vara fast på olika sätt beroende på ålder. Men risken finns ju att de yngre 

barnen stoppar sakerna i munnen så man får tänka mer på vilka material man väljer. 

(Förskolepedagog Förskola 1) 

 

På Förskola 4 anser man att slöjd är lika viktigt som alla andra ämnen i förskolan, slöjd är 

viktigt i alla åldrar. 

På Förskola 2 anser man att med rätt instruktioner kan även de yngre vara med och slöjda 

men man behöver vara i mindre grupper för att kunna ge de mindre barnen de som de behöver. 

Förskola 3 anser man att man i textilt slöjdande kan bedrivas när barnen inte riskerar att 

stoppa allt i munnen men förskolepedagogen tillägger att så länge man använder sig av ett 

passande material så spelar det inte så stor roll. 

 

4.6  Resultatsammanfattning 
Jag har i detta avsnitt använt mig av liknande teman som i litteraturgenomgången. Detta för 

att jag ska kunna integrera sammanfattningarna med varandra i diskussionsdelen. 

4.6.1  Vilken sorts textilt slöjdande erbjuds barnen på förskolorna? 
Barnen erbjuds på alla fyra förskolorna att väva, brodera och att använda sig av pärlor i 

skapandet. Alla fyra förskolepedagogerna ansåg att det var ett mer frekvent textiltslöjdande 

under tematiderna då man av tradition alltid har gjort jul och påsk saker i textila material. 

På tre av fyra av förskolorna har barnen möjlighet att tova med ull och de syr regelbundet. 
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4.6.2  Viken variation finns mellan vad olika förskolor erbjuder? 
Utbudet mellan vad barnen får lära sig på förskolorna skiljer sig inte mycket mellan 

förskolorna men hur avancerade uppgifter man låter barnen göra skiljer sig mer. Broderingen 

skiljer sig för exempel mellan att brodera efter en mall till att få rita en egen bild och brodera 

efter den. Det varierar även mellan korsstygn och förstygn. 

Inom sömnad skiljer det sig mycket då tre av de fyra förskolorna syr frekvent medan de på 

den sista förskolan sammanfogar tyg på det sättet de anser lämpligt för uppgiften och barnen. 

 

4.6.3 Hur för förskolepedagogerna in läroplanen i förskolan? 
Förskolepedagogerna uppmuntrar barnen genom att ständigt inbjuda till att skapa och slöjda 

precis som det står att de ska. Barnens intressen ska uppmuntras och de ska bygga upp 

kunskap genom kontakt, nyfikenhet och skapande.81 Kommer ett barn med en idé om att sy så 

kan förskolepedagogerna på alla fyra förskolor tillhandahålla både kunskapen och materialet 

för detta. 

Det ingår även i läroplanen att vidareförmedla kulturarv.82 När man tar tillvara på nya 

kunskapen som barnen har införskaffat nationellt eller internationellt i form av hårflätor med 

garn och pärlor eller kompisarmband medverkar man till att sprida vidare kulturarv. Även 

genom att lära barnen att väva ger man barnen kännedom om slöjdkulturen både i nutid och i 

historisk tid.83 

Förskolepedagogerna på alla förskolorna vill även medverka till att barnens ord- och 

begreppsförråd utökas något som står i Lpfö9884 Detta genom att alltid använda ett korrekt 

namn på materialen och verktygen. På tre av de fyra förskolorna har man dessutom tagit detta 

ett steg längre genom att markera upp så barnen ser det skrivna ordet på material och verktyg. 

 

4.6.4  När kan barnen börja slöjda? 
Barn kan enligt alla förskolorna skapa från tidig ålder. Slöjdande, anser de på alla förskolor, 

får man anpassa till den ålder som barnen är i. Små barn stoppar saker i munnen och därför är 

det viktigt att man använder material som är lämpliga för yngre barn. 

Förskola 2 anser man att med rätt instruktioner man slöjda med de yngre barnen men 

pedagogerna måste anpassa barngrupperna i storlek. 
                                                
81Skolverket, 1989, s 5 
82Ibid, s 6  
83Skolverket, 1994, s 10 
84Skolverket, 1989, 9 
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5 DISKUSSION 
Under denna rubrik har jag för avsikt att sammanföra litteratur och resultat och med hjälp av 

mitt syfte och frågeställningar påvisa vad jag har kommit fram till. 

 

5.1 Läroplanens stöd för textilslöjd i förskolan 
Att barnen skall bygga upp kunskap genom kontakt, nyfikenhet och skapande framgår av 

Lpfö9885. Detta kan man enligt mig tolka som att skolverket anser att det är viktigt för barnen 

på förskolan att fritt få skapa och utforska. Att få kontakt med materialen genom att använda 

dem och känna på dem med händerna utvecklar en stor materialkännedom. Att göra samma 

sak om och om igen, även om det är med en liten förändring, ger en större säkerhet i tekniken 

man utvecklar en självkänsla då man känner att man kan det man gör. Detta ser man även ute 

på förskolorna då barnen enligt förskolepedagogen på Förskola 2 och 3 erbjuds att vid 

upprepade tillfällen att skapa för exempel filtdjur. På de flesta förskolor upplevs, som jag 

tidigare redovisat, att barnen massproducerar pärlplattor, detta enligt mig är ett bra sätt att lära 

sig om man tar in en liten variation i detta man får då en förtrogenhet med materialet och 

vilka egenskaper det har. 

I både Lpo94 och i Lpfö98 står det att man ska uppmuntra och erbjuda barnen att lära sig inte 

bara sitt utan även andras kulturarv och att ta del av föregående generationers kunskap.86 

Detta kan man se på alla mina förskolor då de väver, vävande är något som enligt mig tillhör 

inte bara vår kultur utan även att sammanbinda med föregående generationers kunskaper 

internationellt som nationellt. 

Det finns även inskrivet i båda läroplanerna att barnens intresse och skapande i leken ska 

uppmuntras.87 Detta kan tolkas som att om intresse finns bland barnen att sy, sticka, virka så 

ska förskolepedagogerna på förskolan ta tillvara på detta och även uppmuntra till en 

vidareutveckling inom området. Detta ser man speciellt på Förskola 1 som lär barnen att 

skapa som exempel tröjor till sig själv eller gosedjuren då barnen i leken upptäcker att de vill 

ha det. 

 

 

                                                
85Skolverket, 1998, s5  
86Skolverket, 1994 s 10  
87Ibid, s 5  
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5.2 Slöjdande med yngre barn 
Enligt litteraturen som jag har redovisat anser författarna att barn lär sig genom att själva få ta 

på, röra och upprepa sig. De är eniga om att personal och vuxna måste hjälpa barnen och ge 

dem tillgång till material och kunskap. Detta ser på alla förskolor som exempel på Förskola 3 

där förskolepedagogen berättar att barnen får ny energi och en större nyfikenhet när de 

introducerar nya material eller alternativ till användningsområden för dessa material. 

Ekman88, Granberg89 och Nämnden för hemslöjdsfrågor90 anser i likhet med Vygotskij91 att 

barn lär genom sina erfarenheter. Ekman och Nämnden för hemslöjdsfrågor anser i likhet med 

Vygotskij att leken spelar en väsentlig roll för lärandet och utvecklingen och att man lätt kan 

väcka barnens intresse i förskoleåldrarna. Trageton92 stödjer detta resonemang då han anser 

att desto tidigare man börjar ju bättre koncentrationsförmåga kan man träna upp hos barnen. 

Även inom Reggio Emilia pedagogiken kan man se att de tycker man kan börja tidigt då 

barnet föds med kunskap och snabbt lär sig genom att vara delaktiga och utforska sin 

omgivning.93 

Att barnen lär av sina erfarenheter är något som förskolepedagogerna är ytterst medveten om 

och att ge dem utmanande uppgifter för att lära av som på Förskola 2 där barnen får börja med 

att titta på vilka färger de ska använda, sedan rita en förlaga som de använder i vävningen. 

Enligt mig leder denna process, som även benämns som slöjdprocessen i skolan, till att barnen 

tillgodogör sig en större kunskap både om materialet och inom processen. Nästa gång de ställs 

inför en liknande uppgift väljer de då att utföra uppgiften på ett annat sätt beroende den 

kunskap de nu fått. 

 

5.3 Textilslöjden på förskolorna 
Det man klart kan se i min undersökning är att det förekommer textilt slöjdande på 

förskolorna och på vissa förskolor avancerad sådant. 

Min undersökning visar att på alla utom en av mina förskolor arbetar med vävning i vävram, 

på den fjärde förekommer det vävning utan vävram. Detta betyder att på alla förskolor 

förekommer det vävning. På Förskola 1 har man dessutom tagit vävningen ett steg längre och 
                                                
88Ekman, 1991, s 11 
89Granberg, 2001, s 61 
90Nämnden för hemslöjdsfrågor, 1998, s 12 
91Vygotskij, 1995, s 15 
92Trageton, 1995, s 92 
93Wallin, 1996, s 114 
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väver i andra material än med naturmaterial till exempel plast. 

Mer eller mindre avancerat broderi förekommer på alla förskolorna. Om barnen lär sig mer 

avancerat broderi är det för att förskolepedagogerna lär ut det. Broderi på förskolorna verkar 

enligt min undersökning både som komplementsyssla och som primärsyssla. Jag menar med 

detta att man använder broderiet som komplement till en tavla genom att brodera ramen eller 

att göra ögon och mun på en figur men man använder det även som primärsyssla då man gör 

dukar med olika broderitekniker som förstygn eller korsstygn på ett kort eller tavla. Brodering 

är något som socialstyrelsen rekommenderar for yngre barn men även sömnad passar.94 

Handsömnad har en större variation på förskolorna. På Förskola 2 och 4 syr man mjukdjur, på 

Förskola 1 syr man tröjor med barnen. På Förskola 3 fokuserar man på att sammanfoga 

tygstycken, om det görs med lim eller om man syr ihop dem spelar inte lika stor roll som att 

det är på barnens nivå. Det är med detta inte bevisat att denna förskola inte syr ihop tyg om ett 

barn skulle vilja det eller att det passade det de skapade bättre. 

Jag har under min undersökning hört av förskolepedagogerna att när barnen blivit erbjudna att 

slöjda gör barnen det med glädje och stort intresse. Barnen vill efter slöjdandet lära sig fler 

tekniker och vidareutveckla sig själva. Många av förskolepedagogerna på de förskolorna som 

jag besökte har berättat att om ett barn sätter i gång sprider det sig och flera vill göra liknande 

alster eller produkter. Detta är i likhet med hur läroplanen säger att det ska fungera barnen får 

en möjlighet att bygga upp sitt intresse och kunnande genom att försöka och skapa 

erfarenhet.95 

Jag anser att det är samtalen mellan barnen och mellan barn och vuxen som, om barnen får 

stöd av vuxna, utvecklar barnen och lära dem att vara stolta över vad de skapar. Detta måste, 

som påvisat, vara kravlöst och barnen måste få stå för pratandet enbart med utvecklande 

frågor från förskolepedagogerna. Barn är smartare och rikare än vad många tror, det är bara 

att lyfta kunskapen och att sätta tilltro till barnen. 

 

5.4 Skillnader i barnens kunskapsnivå 
Vad barnen får lära sig på förskolorna skiljer sig mycket. Jag har genom mina samtal fått 

uppfattningen att det skiljer sig mellan förskolorna på grund av vilket intresse som finns hos 

förskolepedagogerna och vilket krav som ställs av förskolecheferna. På en förskola som har 

krav på sig att rapportera framsteg i matematik kommer förskolepedagogerna dokumentera 
                                                
94Socialstyrelsen 1990, s 91 
95Skolverket, 1989, s 5 
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och göra matematiken synlig på förskolan. Detta leder till att slöjden och det skapande 

kommer i andra hand i dokumentationen. För den skull betyder det inte att slöjd inte existerar 

förskolan, bara att den inte får samma prioritet i dokumentationen som för exempel 

matematiken. 

På de förskolorna som har ett aktivt slöjdande finns även personal som tycker det är roligt att 

slöjda och har därigenom skaffat sig kunskap inom slöjdande. Som det verkar har dessa 

förskolor med undantag för Förskola 1, som är en relativt ny avdelning, en slöjdande tradition 

med inspirerande lokaler. Förskola 1 har genom sin Reggio Emilia inriktning en skapande och 

slöjdande tradition. 

 

5.5 Synliga och lättillgängliga verktyg 
Granberg96 anser att barn skapar mer om de har materialet synligt och lättillgängligt. 

Förskolan ska enligt henne bistå med en stimulerande miljö allt för att ge barnet möjligheten 

att nå sin fulla potential. Enligt Dewey97 har barn en naturlig instinkt som får dem att skapa 

och konstruera så då borde det inte spela någon roll hur man presenterar material och verktyg. 

Barnen borde enligt den åsikten naturligt söka upp det material de vill skapa med. 

Alla förskolepedagoger på förskolorna jag besökte lägger stor vikt vid att man benämner 

materialen och verktygen med deras korrekta namn. De märker upp lådor både för att 

underlätta läsinlärningen för barnen men också för att barnen ska få ett ordförråd som kan 

följa dem hela livet. På Förskola 4 sa förskolepedagogen att man gör barnen en tjänst genom 

att lära dem de riktiga namnen på sakerna, de slipper lära om och känna obehaget att bli 

rättade. Detta gäller allt, enligt henne, en hund är en hund och ingen vovve. (Förskolepedagog 

Förskola 4) 

Det man enligt förskolepedagogerna kan se på de förskolorna som har slöjdmaterialet i 

skåpen är att de måste påminna barnen och lyfta fram materialen men börjar ett barn med 

vävning eller tovning sprider det sig säger förskolepedagogerna. Det kan här ses som att vad 

förskolepedagogerna gör har större betydelse än om barnet hela tiden visuellt blir påmind om 

vad som finns. 

Att göra slöjdmaterial och verktyg synliga är inte bara enligt mig att ha dem liggande så att 

barnen kan se dem. Det innefattar även att ge barnen kunskap i hur man använder dem och 

                                                
96Granberg, 2001, s 76 
97Dewey, 2004, s 80  
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hur man kan vidareutveckla teknikerna. Att kunna benämna material och redskap är viktigt då 

barnets legitimitet mot vuxenvärlden i skolan höjs. Hör lärare att barnen kan de rätta termerna 

tar de barnets kunskap på större allvar. 

 

5.6 Slutsats 
Slöjd och skapande går hand i hand med lek och inlärning, det är ett tankesätt som 

förskolepedagogerna enligt mig måste både erbjuda och uppmuntra hos barnen. 

Den slöjdtradition som på 70-talet fanns på förskolorna där man satt och täljde eller tovade 

kanske har minskat på vissa förskolor och med de nya kraven på språk, matematik och teknik 

blir det med stor sannolikhet fokus på att redovisa den delen av förskoleverksamheten. 

Miljökraven som har kommit på luftkvaliteten och allergi mot ull och damm har med stor 

sannolikhet även detta minskat möjligheten till slöjdande på förskolan. På de förskolor som 

har en slöjdtradition och förutsett att förskolepedagogerna har ett intresse för att slöjda, 

kommer man hitta ett sätt att slöjda. 

 

5.6.1  Vilken textilslöjd finns och erbjuds det på förskolorna? 
Textilslöjd finns, enligt alla förskolepedagoger jag intervjuade, på förskolorna i min 

undersökning. Benämningen förskolorna har valt att använda sig av är olika, benämningarna 

är bland annat storslöjd, småslöjd eller pysslande. 

De tekniker som förskolorna lär ut eller erbjuder barnen att prova på är tygtryck, garnteknik, 

sömnad, broderi, tovning och vävning. Självklart varierar möjligheten att prova på dessa 

mellan förskolorna. De olika teknikerna som erbjuds barnen på de olika förskolorna är 

sömnad, vävning, tygtryck, garnteknik barnen skapar utöver det med pärlor. 

Under min undersökning har jag intervjuat personer med en glöd och passion både för sitt 

jobb, barnen på förskola och för sina ämnen. Det har varit underbart att se denna kreativitet 

som finns och viljan att vidareutveckla sig själva. Jag hoppas att jag när i min undervisning 

uppskatta det underbara förarbete förskolepedagogerna arbetat upp och ha dem som 

inspirationskälla i min kommande profession. 
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5.6.2 Textilslöjdarbete och skapande i förskolan? 
Enligt Lpfö9898 ska man uppmuntra och låta barnen ta del av kulturarv och föregående 

generationers kunskap, det står utöver detta att barnens intresse och den skapande leken ska 

uppmuntras. 99 

Detta kan då tydligt sammankopplas med att sy, sticka, virka. Förskolepedagogerna ska ta 

tillvara och uppmuntra till en vidareutveckling inom det skapande området. 

Förskolepedagogen på Förskola 1 ansåg att när ett barn kommer med ny kunskap lär sig de 

andra denna kunskap. Det sprider sig som en löpeld. Förskolepedagogerna och barnen kan 

läsa om grunderna, rita upp vad man vill skapa och sedan använda sig av lera, textila material, 

trämaterial eller LEGO och skapa sin slutprodukt. Vid samlingen har man samtal om hur man 

skapat och varför man valde det materialet eller färgen. Det hon har beskrivit kallas i skolan 

slöjdprocessen. 

 

5.6.3  När kan barnen börja slöjda? 

Vygotskij anser att barnets ritande är deras sätt att i tidig ålder visa och utveckla sitt 

skapande.100 Att med barnen ta fram olika teman i skapandet som att skapa familjen 

Barbapappa eller genom att använda olika målningstekniker är ett utmärkt sätt att skapa 

kunskap och att kunna involvera alla oavsett ålder eller förskola. Granberg anser att från tre 

års ålder är det lämpligt, men barnen måste få peta på material och stoppa i munnen för att 

lära sig.101 Intresset hos förskolepedagogerna stärker intresset hos barnen sa 

förskolepedagogen på Förskola 3. Det anser man även ute på de andra förskolorna. Det 

påverkar enligt mig även vilken ålder man introducerar skapande i. 

 

5.7 Reflektioner om genomförande av min undersökning 
Min undersökning är gjord i en stad med 51000 innevånare. Hur resultatet skulle se ut i en 

större stad eller på landsbygden är svårt att förutse. Det är till och med omöjligt att förutse om 

resultatet skulle bli samma om jag skulle göra min undersökning på förskolorna som jag inte 

fick komma till, i samma stad. 

                                                
98Skolverket, 1998, s 6  
99Skolverket, 1998, S.5 
100Vygotskij s 87 
101Granberg, 2001, 76 
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De avdelningarna jag har besökt har barn mellan åldrarna 3 och 5 år. Om man besöker mina 

förskolor men inriktar sig på avdelningarna med barn mellan 1 och 3 år skulle även det 

resultatet se annorlunda ut då mindre barn kan få svårigheter med slöjdande eftersom 

finmotoriken inte är lika utvecklad hos de mindre barnen som hos större barn. 

Om jag hade valt att skicka ut enkäter hade jag med stor säkerhet fått flera svar men jag hade 

inte haft möjligheten att kontrollera legitimiteten på dessa. 

5.8  Fortsatt forskning 
Jag skulle vilja göra en undersökning om hur man i skolans tidiga år tar tillvara på vad barnen 

har lärt sig i slöjd på förskolan. Undersökningen skulle kunna sträcka sig till både på 

fritidsverksamheten och i skolämnet slöjd. 

En annan infallsvinkel vore att se om omgivningen har olika inspirerande inverkan. Om man 

målade om på en förskola med vita väggar och gjorde väggmålningar och hängde tyg och 

inspirationsmaterial på väggarna, skulle då barnen skapa mer även om inte 

förskolepedagogerna ändrar sin undervisningsmetod? 
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Bilaga 1 
 
Missiv 
 
Hej 
Jag heter Sanna Lager och studerar på Lärarprogrammet med inriktning slöjd på Linköpings 
universitet. 
Denna termin skriver jag mitt första examensarbete, med inriktning slöjd. 
Jag har tänkt undersöka är hur förskolan undervisar barnen i textilslöjd. Detta för att se hur 
mycket textilslöjd barnen har haft innan det textila arbetet de har börjar benämnas som slöjd. 
Jag skulle med denna undersökningsgrund vilja besöka Era förskolor. Vid mitt besök skulle 
jag vilja intervjua förskolepersonal. Jag vill även observera vilka material och verktyg som 
finns tillgängliga inom förskolan. 
Mina besök har jag planerat ska ta ca 10-15 minuter för intervju och ca 15 minuter för 
observationer. Det vore även intressant att se om samma förskola har olika material på olika 
avdelningar. 
Jag kommer självklart att uppfylla konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla inblandade 
personer förblir anonyma, och samtyckeskravet, vilket innebär att alla inblandade har rätt att 
välja att avbryta sin medverkan om de så önskar. 
  
Jag undrar om jag kunde få besöka era förskolor under vecka 45 och 46 efter överenskommen 
tid? 
Har ni några frågor till mig kan ni kontakta mig genom mail på sanla199@student.liu.se eller 
på telefon 070-4615114. 
 
 
Tack på förhand Sanna Lager 
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Bilaga 2 
Frågorna 
 
Teman att arbeta från/ frågor. 
 
1. Har förskolan enligt dig någon slöjdverksamhet? 

2. Har barnen möjlighet att väva, bildväva, brodera, sy i filt, garnbollar, kompisarmband 

etc? 

3. Det står i Läroplan för förskolan (Lpfö98) att barnens intressen ska uppmuntras och att 

de ska bygga upp kunskap genom kontakt, nyfikenhet och skapande. Hur anser du att 

ni på förskolan uppmuntrar detta? Kan du ge exempel? 

4. Finns slöjdartefakterna på förskolan? 

5.         Finns slöjdartefakterna lättillgängligt för barnen? 

6. Vart de textila materialen kommer från kan vara svårt för barnen är detta något ni 

pratar om? 

7. Om någon vilken slags slöjdverksamhet skulle du vilja att förskolan bedrev? 

8. Anser du som pedagog att slöjd är viktigt för mindre barn eller är fokus på språk och 

matematik 

 


