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Sammanfattning: Uppsatsen utgår ifrån en enkät där 13 stycken slöjdlärare i låg- och 

mellanstadiet svarade på olika frågor om metallslöjd. Resultatet analyseras utifrån fem 

kategorier: behörighet, förutsättningar, läroplaner, antal tjänsteår och framtid. I resultatet 

framkom det att det inte är någon av deltagarna i studien som använder mer än 25 % av 

tiden på arbeten i metall. Dock menar drygt hälften av de tillfrågade att de lägger ner 

ungefär 25 % av tiden till att arbeta med materialet. I resultatet framkommer det också att 

de fem parametrarna som utgjorde kategorier för resultatanalysen inte påverkade 

omfattningen av undervisningen i metallslöjd. På frågan om slöjdens framtid svarade vissa 

av deltagarna att de trodde att metallslöjden skulle försvinna på grund av ekonomiska 

orsaker. En del trodde också att det kommer att komma in nya tekniker i ämnet och nämner 

då 3-D-skrivare och CAD som exempel på sådana. Undersökningen visar att metallslöjden 

får ganska lite utrymme i trä- och metallslöjden hos några av informanterna. En av 

anledningarna som nämns är ekonomiska faktorer och brister på rätt utrustning, en annan är 

elevernas låga ålder. Varför slöjden är viktig är också en fråga som diskuteras i uppsatsens 

diskussionsdel. Ett av de argument som förs fram är att slöjden väger upp de teoretiska 

ämnena. Ett annat är att skolan ska spegla samhället där olika människor har olika 

förutsättningar. 
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1 Inledning  

I den svenska skolslöjden används flera olika material. I läroplanerna har det genom åren 

också framgått att eleverna ska arbeta i olika material. Trä, metall och textil är de olika 

material som nämns. I mitt examensarbete har jag valt att titta på metallslöjdandet i 

slöjdämnet.  

Andreas Nordin skriver att ”skolan är själv en väsentlig del av detta samhälle” (2009, s 108). I 

och med det bör skolan rusta kommande generationer för ett liv i det samhälle som skolan är 

en del av. Om skolan ska spegla samhället bör många moment ingå, bland annat slöjd. Jag 

tittar närmare på vilka resonemang som fördes när man valde att införa ämnet slöjd i skolan. 

Genom slöjdundervisningen lyfts flera olika hantverk fram, bland annat metallslöjd. 

Metallslöjden har sin naturliga koppling till samhället. Brytning av järnmalm och 

framställning av metall av olika slag har under lång tid varit en del av det svenska samhället. 

Jag har genom en enkät frågat ett antal slöjdlärare hur stor del av deras undervisning som 

utgörs av arbete med metall som huvudsakligt material. 

  

2 Bakgrund 

För att förstå vad hantering av olika material, och framförallt metall, har för betydelse för 

individens utveckling vill jag ta reda på hur mycket några slöjdlärare arbetar med metallslöjd i 

skolan. Läroplanerna ligger till grund för hur undervisningen bedrivs, och därför tittar jag 

också på om, och hur, metallslöjd omnämns i dem. 

  
2.1 Varför slöjd i skolan 

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, lyfts fram: ”Att slöjda med redskap och material är ett 

sätt att tänka och uttrycka sig för människan” (Skolverket 2011, s 213). Detta visar hur viktigt 

det är för människan att arbeta praktiskt. Slöjd lyfts också fram som ”manuellt och 

intellektuellt arbete i förening” (ibid). Roger Säljö menar att individen ”genom slöjdande 

utvecklar sina kunskaper på en mer allmän nivå: att lösa problem, att samarbeta med andra 
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och att använda sitt intellekt och sina händer i skapande lärpraktiker som bidrar till en 

mångsidig utveckling av människor” (Säljö, 2008, s 13). Även Borg lyfter fram ”allmän 

händighet, självständighet, flit och noggrannhet” (Borg, 2009, s 17) som argument för slöjd i 

skolan. Slöjdämnet bidrar till kunskapsutveckling på många plan. Kajsa Borg har i sin 

avhandling studerat vad slöjdlärare framfört som skäl för slöjden som ämne i skolan (Borg, 

2001).  Lärarna anser att det är bra med kunskaper i slöjd, för i och med det lär man sig hur 

verktyg, redskap och material används och vikten av detta (ibid). Borg konstaterar också att 

människor som ”besitter en viss slags teknisk kunskap kan överföra den till andra system eller 

kontexter” (Borg, 2001, s 106) och den insikten motiverar slöjdämnet som en viktig del i 

elevens utveckling. Förmågan att kunna överföra kunskaper till praktisk nytta i flera olika 

sammanhang ger individen goda förutsättningar i både privat- och yrkesliv (Borg, 2001). 

Skolan har idag ett värdegrundsuppdrag där vi ska ”låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet” (Skolverket 2011, s 7). Som Dewey tidigare sagt är det viktigt att, i en miljö som blir 

allt mer komplex, bör eleverna fostras demokratiskt för att fungera väl som 

samhällsmedborgare (Dewey, 1999).  

Andra viktiga delar i individens utveckling som arbetet i slöjdämnet ska bidra till är 

”idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av 

arbetsprocessen” (Skolverket 2011, s 214). Eleven ska utöver detta få en inblick i och 

förståelse för resurshushållning och återvinning (Skolverket, 2011). Roger Säljö tar upp detta 

som en viktig del i slöjdämnets agenda. Vi behöver skapa ett hållbart förhållande till det 

materiella samhället. Säljö framhåller att man numera inte är lika duktig på att ta reda på och 

hålla efter saker. Vi reparerar för lite och behöver vårda det materiella i vår värld bättre (Säljö, 

2008).  

Det är inskrivet i Lgr 11 att slöjdundervisningen ska leda till att eleven får upptäcka, utveckla 

idéer och tillverka produkter utifrån egna uppslag (Skolverket, 2011). I läroplanen från 2011 

står det också att slöjden ska generera utvecklade kunskaper i olika material, hantverk och 

förmåga att uttrycka sig på olika sätt (ibid).  Roger Säljö uttrycker detta på sitt sätt; ”Vi 
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behöver inte leva i en given värld, utan vi kan i stor utsträckning skapa den, vi kan göra våra 

idéer manifesta.” (Säljö, 2008, s 12).  

I slöjden är det viktigt att individen får lära sig om säkerhet, arbetsmiljö och hur man 

hushåller med resurser och via detta verka för en hållbar utveckling. Dessutom ska eleverna 

utifrån ett kulturellt perspektiv lära sig om design, hantverk och traditionella estetiska uttryck 

från olika tidsepoker och kulturer (Skolverket, 2011). 

2.2 Slöjdhistoria 

Slöjden är en viktig del i vårt historiska arv. Per Hartman (1984) berättar att slöjd redan år 

1776 fanns som inslag i utbildningen vid Gustavsbergs barnhus. Tanken var att man skulle 

utveckla barnens händighet samt förbereda dem för ett yrkesliv. Hartman beskriver vidare att 

under första delen av 1800-talet gjordes både privata och offentliga insatser för att folkskolan 

skulle ha inslag av arbetsmässig karaktär (ibid). Undervisningen genomfördes med 

undervisande hantverkare, men det fanns även slöjdlärare. Redan 1815 kom en 

riksdagsmotion som framhöll att slöjden borde vara ett ämne i folkskolan. Det blev dock inget 

med detta. Hartman (1984) för fram en teori om varför slöjden inte fick plats. Det kan ha varit 

på grund av att man ansåg att slöjden tillhörde de så kallade ”arbetsstugorna” som tillhörde 

fattigvården, slöjden ansågs inte vara pedagogiskt inriktad.  

När Sverige under 1800-talet börjat industrialiseras minskade den så kallade hemslöjden/

husbehovsslöjden (Thorbjörnsson, 1990). Enligt Hans Thorbjörnsson hade 

Hushållningssällskapet ett givet intresse i att slöjdandet hölls vid liv, det betraktades som 

”jordbrukets binäring” (1990, s 26). Bland annat bildades Svenska Slöjdföreningen och en 

drivande person var Carl Ahlborn (ibid). Denna Ahlborn var vän med Otto Salomon som 1872 

blev delaktig i starten av slöjdskolan vid Nääs egendom. Hemslöjden har haft en viktig del i 

slöjdämnets utformning från slutet av 1800-talet och faktiskt ända till 1980-talet (Hartman P, 

1984). Under senare delen av 1800-talet växte så kallade slöjdskolor fram på grund av att man 

hade behov av att tillverka diverse produkter. Det tillverkades till exempel verktyg och 

redskap baserat på ett behov format utifrån de lokala förutsättningarna (ibid). Centralt togs 

också beslut om ”fortsättningsskolor”, som var frivilliga skolor där eleven kunde fortsätta 
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efter avslutad 6-årig skolgång (Hartman P, 1984). I och med dessa frivilliga skolor som 

dessutom nyttjades på kvällstid fick intresset för slöjdämnet en skjuts framåt. På många håll 

arbetades det för att ämnet skulle få plats i skolan, men först när man förde fram argumentet 

att ämnet är ett medel i uppfostringen av individen blev det intressant för skolan (ibid). 

I slutet av 1940-talet kom skolkommissionen fram till att slöjden borde göras obligatorisk från 

och med mellanstadiet. Slöjden skulle vara en bra motvikt till de: ”intellektuella 

sysselsättningarna” (Hartman P, 1984, s 32). År 1955 började en ny undervisningsplan gälla, 

detta innebar att slöjden blev ett obligatoriskt ämne från och med årskurs 3 där både flickor 

och pojkar skulle ha trä-, textil- och metallslöjd (Hartman P, 1984). Kopplingen till 

hantverksyrket var inte lika tydlig som tidigare. Man lyfte däremot fram den uppfostrande 

uppgiften samt att ämnet skulle bidra till elevens utvecklande av skapandet. Fram till 1962 

bestod slöjden av två delar, flick- och gosslöjd (Hartman S, 2005). Men fick efter det gå under 

benämningen, trä- och metallslöjd samt textilslöjd (ibid). I och med att Lgr 80 (Läroplan för 

grundskolan 1980) infördes blev de två delarna ett ämne. 

2.3 Slöjden i olika läroplaner 

Läroplanerna styr hur undervisningen ska bedrivas. I Lgr 69 var det preciserat hur 

slöjdmaterialen skulle användas. Det står att eleven bör börja slöjda med trä som material och 

att man senare in i undervisningen eventuellt kan börja slöjda med metall. Läraren bör börja 

med något gemensamt arbete för eleverna och det huvudsakliga materialet bör vara trä, dock 

kan man ha inslag av andra material. Lgr 69 detaljstyr och säger bland annat att eleven ska 

träna på begrepp såsom ”längd, bredd och tjocklek” (Skolöverstyrelsen 1969, s. 8). För 

årskurs 5 och 6 bör huvudmaterialet vara trä men det kan finnas ett ökat inslag av olika 

metaller. Individualiseringen får ett tydligt uttryck när man skriver att ”Metallerna kan kanske 

senare bli huvudmaterial för en del elever.” (Skolöverstyrelsen 1969, s. 8). Skolöverstyrelsen 

anser att man ska vara försiktig med allt för stor inblandning av för många olika material. 

Utifrån elevens intresse kan olika material ingå, dock med en struktur att förhålla sig till. När 

eleverna närmar sig vuxenlivet är det lämpligt att uppgifterna är anpassade till ett liv utanför 

skolan, sådant som man kan ha nytta av på fritiden. 

���10



Enligt Lpo 94 ska eleven få undervisning utifrån ett jämställt perspektiv och utforma 

slöjdprodukter med stöd av bland annat dator (Skolverket, 1994). Arbetet i skolslöjden ska 

fokuseras på det praktiska arbetet och eleven ska använda olika metoder och material (ibid). 

Successivt utökas kunskaperna i slöjd och eleven kan med högre grad av självständighet göra 

medvetna val utifrån trender, funktion, form, färg, material och metod.  Vidare ska eleverna 

jobba utifrån egna idéer. Dessa ska planeras och genomföras via val av metoder och material. 

I det praktiska slöjdarbetet bygger eleven upp sina kunskaper gällande redskap, verktyg, 

maskiner och material (Skolverket, 1994). När eleven avslutat det femte året ska eleven med 

lite hjälp bland annat kunna välja slöjdmetod och material.  

År 2003 gjordes en nationell utvärdering, kallad NU-03, på uppdrag av Skolverket. Syftet 

med utvärderingen var att få en djupare analys av resultaten i varje ämne som var 

obligatoriskt i grundskolan 2003. I NU-03 uppmärksammade författarna Peter Hasselskog och 

Marléne Johansson att Lpo 94 inte hade någon konkret fördelning av slöjdmaterialen. Endast 

metall, trä och textil tas upp, och dessa benämns som ”slöjdens olika material” (Hasselskog & 

Johansson, 2008, s 16).   

Gemensamt för Lpo 94 och den nuvarande kursplanen, Lgr 11, är att det inte finns direktiv för 

hur mycket eleverna ska arbeta med de olika materialen (Skolverket, 2011). I Lgr 11 nämns 

materialen trä, textil och metall under varje årskursgrupp, 1-3, 4-6 och 7-9 (ibid). En av 

delarna i Lgr 11 är vilka förmågor som läraren ska hjälpa eleven att utveckla. Eleven ska med 

hjälp av hantverkstekniker, redskap och verktyg få utveckla sina förmågor att processa fram 

föremål i olika material. Eleven ska också reflektera över och motivera sitt arbetssätt med 

slöjdspecifika begrepp och samtidigt tänka på miljö och kvalitet. Eleverna ska få ta del av och 

utveckla sina förmågor att tolka kulturella och estetiska uttryck i slöjdalster. 

I Lgr 11 beskriver man mer specifikt vad som ska fokuseras på i de olika årskursstegen. I 

varje del finns underrubrikerna:  

•  ”Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

•  Slöjdens arbetsprocesser 

•  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 
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•  Slöjden i samhället” (Skolverket 2011, s. 214) 

Under dessa rubriker preciseras vad undervisningen ska innehålla. Till exempel ska 

undervisningen i årskurs 1-3 behandla ”metall, textil och trä. Materialens egenskaper och 

användningsområden.” (ibid). Innehållet är liknande för de olika stegen men utvecklas och 

byggs på med årskurserna.  

I Lgr 11 finns det kunskapskrav för slöjd i årskurs 6 och 9. I Lpo 94 däremot, är det istället för 

kunskapskrav beskrivet vilka mål eleven skall ha uppnått vid den femte respektive nionde 

årskursens slut. Då ska eleven ha arbetat med de tre ovannämnda materialen (Skolverket, 

1994). I Lgr 11 är det mer styrt till i vilka årskurser eleverna ska arbeta med de olika 

materialen. Däremot framgår inte hur stor del i undervisningen de tre materialen ska ha. I Lgr 

11, kursplanen för slöjdämnet, poängteras att undervisningen ska väcka nyfikenhet och ge 

eleven möjligheter att utmana sig själv, testa sin kreativitet samt experimentera med olika 

material (Skolverket, 2011). För att individen ska kunna komma ut i ett samhälle och delta i 

dess utveckling behövs en bred kunskap bland annat om flera olika material, konstruktioner 

och möjliga kombinationer däremellan (Skolverket, 2011). Dessutom ska eleven utveckla sin 

materialkunskap, något som finns med i alla läroplaner (Hartman S, 1995). 

   

2.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att i ett begränsat geografiskt område undersöka hur mycket av 

undervisningstiden i slöjd ett antal slöjdlärare använder till arbete med metallslöjd i 

årskurserna 3-5, vad som kan påverka mängden metallslöjd samt hur slöjdlärare tror att arbete 

med ämnet metall i slöjden kommer att utvecklas.   

Utifrån syftet har följande frågeställning formulerats; 

Hur stor del av slöjden utgörs idag av arbete där metall är huvudsakligt arbetsmaterial? 

Går det att se om undervisningen i metallslöjd påverkas av ett antal olika faktorer, såsom 

lärares behörighet, förutsättningar, läroplaner samt lärarens antal tjänsteår?  

Hur kan trä och metallslöjden se ut i framtiden? 
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3 Tidigare forskning 

Staffan Stukát (2011) framhåller att det är bra att få med historik kring det ämne man skriver 

om. I min undersökning har jag bland annat tittat på metallslöjdens koppling till läroplaner 

och utifrån ett samhällsperspektiv. Otto Salomon (1849-1907), pedagog och slöjdförespråkare 

som redan i slutet av 1800-talet bidrog till att slöjden togs upp som ämne i skolan, har betytt 

mycket för slöjdämnets utveckling. Det känns därför viktigt att belysa hans teorier och 

metoder.  

Även kopplingen mellan samhället och slöjden i skolan känns viktig att lyfta fram. Här har 

jag valt att studera litteratur som inte är vetenskaplig eftersom den ger en tydlig bild av 

relationen samhälle/metallslöjd (Persson, 2008). Skolan ska spegla det samhälle den verkar i 

och dess uppdrag är att utbilda eleverna till demokratiska och fungerande 

samhällsmedborgare. Eleverna ska få tillfälle att utveckla olika förmågor, både teoretiska och 

praktiska, eftersom samspelet dem emellan bidrar till individens kreativa kunskaper. 

Slöjdämnet står för en stor del av de praktiska förmågornas utveckling.  

3.1 Nääs och Otto Salomon 

Vid godset Nääs lades en viktig del av grunden till skolslöjden och där utbildades pedagoger 

som kom att undervisa i slöjd. Nääsutbildningen med en modellserie som grund bidrog till hur 

slöjdundervisningen skulle bedrivas.  

Hans Thorbjörnsson (1990) beskriver tankarna med slöjden enligt Otto Salomon och 

”Näässystemets grundsatser”.  

”Slöjden ska... 
påverka eleverna så att de tycker om att arbeta 
skapa aktning för kroppsarbetet 
lära eleverna arbeta självständigt 
vänja eleverna vid ordning, noggrannhet, renlighet och ärlighet 
utveckla uppmärksamheten samt göra eleverna flitiga och uthålliga 
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bidra till eleverna fysiska utveckling 
öva ögat och utveckla formsinnet 
göra eleverna allmänt händiga 
Utöver dessa formella mål har slöjden som materiella mål att lära eleverna använda verktygen 

på rätt sätt och att tillverka goda slöjdprodukter.”  

         (1990, s 58) 

Otto Salomons sätt att driva slöjdskolan vid Nääs med idéerna om elevens fostran gjorde att 

det lades fram en riksdagsmotion 1878 som hade stor framgång (Hartman P, 1984). Hartman 

lyfter att det var ett pedagogiskt upplägg som bäddade för att slöjden blev en del av skolan. 

Detta trots att det även fanns argument att slöjden har positiv inverkan på fostran och ett 

begynnande hantverkskunnande (ibid).      

Otto Salomon är en av de slöjdentusiaster som påverkat skolslöjden, i synnerhet trä- och 

metallslöjden, i den Svenska grundskolan (Hartman S, 2005). Han fick vid endast 23 års ålder 

uppdraget att styra slöjdutbildningen vid godset Nääs (Thorbjörnsson , 1990). Det var Otto 

Salomons morbror August Abrahamson som i slutet av 1800-talet tog initiativ till det som 

kom att bli Sveriges slöjdcentrum runt sekelskiftet 1900. Salomon hämtade enligt 

Thorbjörnsson (1990)  mycket av sina pedagogiska tankar och idéer från andra stora 

pedagoger. S Hartman (1995) skriver att en annan inflytelserik pedagog, John Dewey, 

studerade ”Nääs-metoden”. Dewey följde och tog del av verksamheten där. Detta tyder på att 

de olika pedagogerna tog del av varandras arbete och idéer. Hartman skriver vidare att ”Nääs-

metodiken var alldeles för färdigstrukturerad för att kunna infogas i den progressiva rörelsens 

arbetssätt” (1995, s 122).  

Arbetssättet man förespråkade och använde sig av på Nääs, var att eleverna skulle lära sig och 

få en progression genom en utvald serie slöjdalster (Thorbjörnsson, 1990). Eleven skulle i 

varje slöjduppgift repetera tidigare moment och sedan lära sig två nya delmoment i 

hantverkandet. Detta system genomsyrade hela upplägget med förutbestämda alster som 

eleverna skulle arbeta sig igenom. En skolutredning år 1940 kom fram till att man i slöjden 

skulle gå från modellserier till: ”föremålsgrupper, ur vilka eleverna fick välja efter sina 

önskemål och förutsättningar” (Hartman P, 1984, s 31). 
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Salomon ansåg att eleven i början av sin skolgång skulle börja med den ”slöjdart som 

snabbast leder till målet - den allsidiga och harmoniska utvecklingen” (Thorbjörnsson 1990, s. 

97) och vidhöll att det var träslöjden som bäst passade in på de kriterier som man 

eftersträvade. Salomon (Hartman S, 1995) ansåg även att ”snickerislöjden” var lämplig att 

börja med i 11 års ålder, och att det var ett bra sätt att få in kroppsarbete i skolarbetet.    

När eleverna sedan kommit en bit i sin slöjdutveckling, det vill säga i de högre årskurserna, 

kunde det passa bra att införa metallslöjd. Några andra pedagoger var enligt Thorbjörnsson 

betydligt mer öppna för metallslöjden som de ansåg kunna komplettera träslöjden 

(Thorbjörnsson, 1990). 

Några år efter Salomons död, 1907, lade Folkundervisningskommittén fram förslaget att 

pojkar ska ta sig an tre slöjdarter: ”pappslöjd när man är liten, träslöjd därefter, metallslöjd när 

kroppskrafter och händer har fått styrsel och styrka.” (Persson 2008, s 75). Det passar in i 

Salomons tanke om progression, att eleverna skulle börja med nya material ju mer erfarna de 

blev. I 1955 års undervisningsplan från skolkommittén framhöll man att träslöjden skulle ha 

den framträdande rollen. Detta på grund av att den arten var enklast att genomföra och att det 

är den slöjdart som eleverna har mest praktisk nytta av (Hartman P, 1984).  

S Hartman (1995) skriver att runt sekelskiftet 1800-1900 bedrev lärarna undervisningen med 

en mix av egna idéer och utifrån styrning. Undervisningen kunde alltså variera från lärare till 

lärare, beroende på lärarens intresse. Även idag, 100 år senare, går det att se lokala variationer 

vilket tyder på att lärarna delvis arbetar efter egna idéer (Hasselskog & Johansson, 2008). 

Lärarnas bakgrundshistoria speglar den undervisning de genomför i skolan (ibid). I NU-03 

(Hasselskog & Johansson, 2005) undersökte man bland annat hur lärare förhöll sig till 

läroplaner och lokala kursplaner. Det är spridning på hur lärarna upplever betydelsen av de 

olika kursplaner som styr verksamheten. Lgr 11 lämnar utrymme för tolkning, vilket kan bidra 

till lokala varianter och tolkningar. 

3.2 Metallslöjden 

Metallslöjden har historiskt sett ett lokalt utgångsläge (Persson, 2008). Samhällets 

förutsättningar verkar ha påverkat metallslöjdens förekomst i skolan. Under 1920-talet 
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utvecklades exempelvis Sundbybergs kommun till en industristad och i och med detta fördes 

det fram önskemål från fackligt förbund och industrin i kommunen att skolan skulle se till att 

eleverna fick metallskolning. Metallslöjdens upplägg gick i linje med det sätt som Otto 

Salomon förespråkat. Man skulle börja i det enkla för att sedan öka svårighetsgraden 

successivt (Persson, 2008). Persson hävdar att man var ganska frikostig från styrande håll då 

skolorna själva reglerade hur metallslöjd skulle utföras.  

Metallslöjden är också ett viktigt kulturellt delmoment, eller som Persson skriver, att eleven 

får lära sig om ”människan och järnet” (Persson, 2008, s 78) samtidigt som individen fick 

utveckla sig i hantverket rörande olika metaller. Genom metallslöjden fick eleven lära sig 

hantera och få en inblick i de material som varit en livsnerv i det Svenska samhället.  

3.3 Metall i Sverige 

Metall har en viktig del i vår historia och järnframställning har förekommit i Sverige sedan 

cirka 380 f Kr (Sörenson & Backlund, 1986). Från 1200-talet till 1800-talet var Sverige en av 

världens största producenter av järn. I mitten av 1700-talet kom 1/4 av Europas smidda järn 

från Sverige och denna mängd stod för cirka 70 % av Sveriges hela export (ibid). Metallen 

och dess hantering var en viktig del för det svenska samhället och engagerade bland annat de 

så kallade bergsmännen. Deras arbete med järnet tog bara upp en del av tiden och 

bergsmännen kategoriseras som mångsysslare (Sörenson & Backlund, 1986). De var jord- och 

skogsbrukare, skötte milor och transporterade malmen till masugnen. De behövde alltså vara 

kunniga på många områden och hantverk. I spåret av metallframställningen växte det fram 

flera landmärken som finns kvar än i dag, till exempel kanaler för vattentransport och järnväg 

för landtransport.  

Under 1800-talet ökar industrin och framställningen av metall koncentreras till färre men 

större platser (af Geijerstam & Nisser, 2011). Enligt Sörenson & Backlund (1986) växer en 

verkstadsindustri fram ur den svenska produktionen av järn. Även Persson (2008) menar att 

den växande industrin i Sverige vilade på förädlingen av rikets naturtillgångar gällande bland 

annat järn. Persson (ibid) skriver vidare att det därför fanns ett behov och en önskan att 

metallslöjd var en del av skolutbildningen. Sverige är än i dag Europas största producent av 
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järnmalm och en stor leverantör av flera olika basmetaller såsom koppar, zink och bly (af 

Geijerstam & Nisser, 2011). Av Sveriges totalexport är den svenska metallexporten inte lika 

stor i dag som på 1750-talet, 11 % mot 70% (ibid). 

4 Metod 

Avsikten med studien är att få en djupare förståelse och att försöka beskriva problemområdet. 

Förhoppningen är att studien kan belysa hur fördelningen mellan materialen trä och metall är i 

ett begränsat geografiskt område i skolslöjden. Sven Hartman (2011) skriver att det finns flera 

sätt att tolka och använda begreppet metod. Metod kan enligt Hartman vara hur man samlar in 

underlag till sitt arbete. Han tar upp för- och nackdelar med till exempel enkät och/eller 

intervju. Metod kan också vara hur insamlat material bearbetas. Jag har valt en kvalitativ 

inriktning i mitt arbete och har fokuserat på en enkät (bilaga 1) som skickades ut till ett 

begränsat antal slöjdlärare. Här följer hur jag valt material till studien och hur det analyserats.     

4.1 Enkät 

Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en enkät som en geografiskt begränsad 

grupp slöjdlärare fått delta i. Jag har valt att göra en enkätundersökning i några utvalda skolor 

i Mellansverige för att kartlägga hur slöjdlärare i årskurs 3-5 arbetar med materialet metall i 

skolslöjden, om de tidigare i sitt yrkesliv arbetat med metall samt hur de tror att metallslöjden 

kommer att se ut i framtiden. 

  

Björkdahl Ordell (2008) lyfter fram enkäten som ett lämpligt verktyg när man vill undersöka 

ett fenomen, hur ofta och vanligt det är. En fördel med enkätundersökning är att alla som 

deltar i undersökningen får samma frågor utan nyanser och följdfrågor som kan uppstå vid 

intervjuer (Hartman S, 2011). Däremot finns risk att det blir ett större bortfall vid enkäter samt 

att frågorna kan tolkas på flera sätt. Detta utan att det finns möjlighet att korrigera eventuella 

feltolkningar (ibid). Kylén (2004) poängterar vikten av att enkäten är begriplig och relevant. 

För att få enkäten så tydlig som möjligt, och för att undvika eventuella feltolkningar gjorde 

jag först en försöksversion som jag skickade till några slöjdlärare. 
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I de fall yttre förutsättningar innebär begränsningar kan det vara bättre att välja enkät som 

metod istället för intervju (Hartman S, 2011). Fördelen med att välja enkät som metod är att 

man når människor, som inte är geografiskt samlade, på ett bra sätt samt att alla får samma 

frågor (ibid). I detta fall var slöjdlärarna utspridda eftersom det oftast finns endast en lärare på 

varje skola. S Hartman (2011) lyfter fram att om ”forskaren” arbetar med studien på distans 

eller om han/hon engagerar sig personligt kan påverka sättet att genomföra studien genom att 

forskaren påverkar resultatet. Kylén (2004) framhåller att det eventuellt kan behövas 

intervjuer med några av de personer som ska delta i undersökningen för att känna av ordval, 

språkbruk med mera. Intervju är tidskrävande samt i detta fall svårt rent geografiskt. 

4.1.1 Genomförande av enkäten 

När jag tagit fram den slutgiltiga enkäten utformade jag ett personligt brev (bilaga 2) med 

information där jag beskriver syftet med min undersökning, vilka som deltar samt när och hur 

svaren ska lämnas. Jag mailade det personliga brevet till de utvalda slöjdlärarna. I mailet 

fanns en länk till enkäten som gjordes via internet. Enkätsvaren lämnades elektroniskt och 

anonymt till min inkorg. 11 dagar efter att jag skickat ut det första mailet skickade jag ut ett 

nytt mail som påminnelse. Detta utskick var identiskt med det första mailet och innehöll en 

länk till enkäten. Kylén (2004) menar att om de som deltar i undersökningen är mycket 

motiverade behövs inte påminnelser i samma utsträckning. Innan jag skickade ut påminnelsen 

hade jag fått in 11 svar. Det betyder att de flesta som svarade gjorde det innan jag skickade ut 

påminnelsen. Eftersom jag inte valt att använda kodnycklar till min enkät, visste jag inte vilka 

som redan svarat på min enkät. I och med detta var jag tvungen att skicka påminnelsen till 

samtliga deltagare.  

Jag skickade ut enkäten till slöjdlärare som alla arbetar med trä- och metallslöjd i årskurs 3-5 

på skolor i Mellansverige. Av 24 utskickade enkäter fick jag 14 svar. Två av svaren är 

identiska, även i fritextfälten. På grund av detta misstänker jag att en slöjdlärare skickat in 

sina svar två gånger. Därför har jag tagit bort det ena av dessa i min sammanställning. Jag 

räknar med 13 svar. Det innebär att 57 % av de tillfrågade svarade på min enkät. Av dessa 13 

slöjdlärare är 11 behöriga. Jag skickade ut mailen med enkäten i slutet av maj och detta kan 

ha påverkat de enkätsvar som uteblev. Tanken var att enkäten skulle komma ut tidigare, men i 
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och med att enkäten kom ut i slutet av terminen när arbetsbelastningen i läraryrket är som 

störst är risken stor att slöjdlärarna som inte svarat på enkäten prioriterade sitt ordinarie arbete 

och valde bort min enkät. 

4.1.2 Anonymitet 

I min enkätundersökning är alla anonyma och detta är också en anledning till att välja enkät 

(Björkdahl Ordell, 2008). En fråga som skulle kunna vara av känslig natur är huruvida 

enkätsvararen/slöjdläraren är behörig lärare eller ej. Eftersom undersökningen endast omfattar 

ett begränsat antal informanter finns risk att någon individ oavsiktligt kan identifieras. För att 

minimera risken för det och för att informanterna skulle svara ärligt fick alla lämna in sina 

svar anonymt. Detta ger enligt S Hartman (2011) informanten möjligheten att vara öppen och 

känna ett självbestämmande över sin medverkan i forskningen. Dessutom innebär 

slöjdlärarens anonymitet att forskaren inte har någon möjlighet att koppla enkät till en 

specifik person och kan därigenom inte lägga några personliga värderingar. I och med att jag 

inte träffat lärarna personligen kan jag inte heller läsa in betydelser i svaren eftersom jag inte 

känner deras förutsättningar. Avsikten med min undersökning är inte att studera individuella 

lärares erfarenheter och undervisning. Det är därför inte intressant att veta vem som skickat in 

vilket svar. Jag är intresserad av hur stor del av undervisningen lärarna har metallslöjd. Detta 

kopplat till om de är behöriga, om de har tidigare yrkesmässig erfarenhet av metallarbete samt 

under vilka läroplaner de som är behöriga har verkat. Samt vad informanterna tror om 

metallslöjdens framtid. 

4.1.3 Frågeupplägg 

I enkäten har jag ställt olika frågor för att få en mer nyanserad bild. S Hartman (2011) 

framhåller dock att antalet frågor i enkäten bör begränsas, det är vanligt att frågorna blir allt 

för många. En enkät bör följa ett mönster där frågor av faktakaraktär, såsom ålder och kön 

med mera, inleder frågeställningen för att sedan fortsätta med övergripande frågor (ibid).  

Jag valde att inleda enkäten med mina frågor om hur stor del av undervisningen som upptas 

av metallslöjd, vilka förutsättningar informanternas slöjdsalar har samt hur de ser på eventuell 

förändring på grund av läroplansbyte. Först därefter har jag frågor av mer faktakaraktär, till 
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exempel hur många år informanterna varit yrkesverksamma som slöjdlärare och om de är 

behöriga. För att få en bild av med vilka läroplaner informanterna arbetat, satte jag 

svarsalternativ i tidsintervallerna 0 - 4 år, 5 - 8 år, 9 - 12 år samt 13 år eller längre. Jag ställde 

frågor med fasta svarsalternativ som är lätta att överblicka. Denna typ av svar är dessutom 

lättare att jämföra. I alla frågor utom faktafrågorna fanns det möjlighet att svara med ett eget 

svar i löpande text. 

Staffan Stukát (2005) framhåller att informanternas bakgrund är av vikt för att bedöma de 

olika svar som enkäten ger. I mina enkätfrågor finns frågan om informanten har tidigare 

erfarenhet av arbete med metall. Jag ställer också frågan om de tycker att det blivit någon 

förändring i och med att Lgr 11 infördes. En annan fråga som känns relevant är vad slöjdsalen 

har för förutsättningar för slöjd med metall. Vissa av dessa frågor kan upplevas etiskt 

problematiska. Vad som uppfattas som etiskt problematiskt skiljer sig från individ till individ 

och mellan olika tider (Vetenskapsrådet, 2015).  

4.2 Analysmetod 

Jag har jämfört informanternas bakgrund och antal tjänsteår med hur stor del av deras 

undervisning som upptas av metallslöjd samt hur de ser på metallslöjdens framtid. För att 

kunna studera vilka olika faktorer som kan påverka förekomsten av metallslöjd studerar jag 

enkätsvaren tematiskt utifrån behörighet, förutsättningar, läroplaner och antal tjänsteår. 

Behörighet har jag valt att ta med som tema eftersom det numera krävs att undervisande lärare 

ska vara behöriga i ämnet de undervisar i. Olika skolor har olika förutsättningar, och 

undervisningen skulle kunna skilja på grund av många orsaker. För att begränsa min studie 

har jag valt att undersöka slöjdsalens förutsättningar för metallslöjd. Skolan har sedan några 

år tillbaka en ny läroplan som man arbetar efter och jag vill se om den nya, Lgr 11, inneburit 

någon förändring för metallslöjden. Slutligen visar antal tjänsteår under vilka läroplaner 

slöjdlärarna i min enkät verkat.    

  

För att få en bild av hur slöjdämnet utvecklats över tid, och vilken del arbetet i metall har, har 

jag tittat tillbaka historiskt. Otto Salomon, och utbildningen vid Nääs har haft stor betydelse 
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för slöjdens tidiga utveckling bland annat gällande metod och materialval. Han förespråkade 

en uttalad progression både vad gäller material och arbetsmoment.  

 

Jag har studerat enkätsvaren i förhållande till Lgr 11 och litteratur i ämnet. Jag har tagit del av 

forskning gällande slöjden i skolan, men även annan litteratur. Skolverkets rapport NU-03 

(2005), som omfattar samtliga skolämnen, ger bland annat en bild av hur ämnena uppfattas av 

lärare och elever. Rapporten ger också en bild av hur lärares bakgrund påverkar deras 

undervisning.  

5 Resultat 

Jag har studerat enkätsvaren och tidigare forskning utifrån olika parametrar. För att få en 

tydligare struktur har jag därför valt att tematisera resultatdelen i andel metallslöjd, 

behörighet, förutsättningar, läroplaner, antal tjänsteår och framtiden.  

5.1 Andel metallslöjd 

Jag noterar att ingen slöjdlärare har svarat att arbetet med metall som huvudmaterial upptar 

mer än 25 % av tiden, men 8 av 13 lärare har svarat att de arbetar ungefär 25 % av 

undervisningstiden med metall. 2 av 13 arbetar 15 % av tiden med metall som huvudsakligt 

arbetsmaterial, 2 av 13 endast 10 % och slutligen uppger en av informanterna att de inte alls 

arbetar med metall som huvudsakligt arbetsmaterial. Alla svar är generella för årskurs 3-5 och 

jag kan alltså inte utläsa skillnader mellan årskurserna i enkätsvaren. 

5.2 Behörighet 

De behöriga slöjdlärarna svarade att de arbetar allt från 0 % till 25 % av undervisningstiden 

med metall som huvudsakligt ämne. De två obehöriga lärarna har svarat att de arbetar 25 

respektive 10 % med metall som huvudsakligt material i slöjden. Av de behöriga lärarna har 7 

av 11 uppgett cirka 25 % metallslöjd medan två uppgett 15 %, en 10 % och en 0 %. Drygt 

hälften av de behöriga lärarna uppger alltså att de arbetar 25 % med metall som huvudsakligt 

material. Bland de obehöriga lärarna får jag resultatet att hälften arbetar 25 % med metall. 

Utifrån de svar jag fått in kan jag alltså inte se någon koppling mellan behörighet och hur stor 
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del metallslöjden har i undervisningen. Underlaget är dock för begränsat för att jag ska kunna 

dra några slutsatser utifrån resultatet angående utbildningens effekter gällande 

undervisningens innehåll. Jag kan därför inte påvisa att det finns en koppling mellan 

behörighet och mängden metallslöjdsundervisning utifrån denna enkät.  

5.3 Slöjdsalens förutsättningar för metallslöjd 

Av de som deltagit i min enkät är det endast en slöjdlärare (behörig) som svarat 0 % 

metallslöjd i undervisningen. Den slöjdläraren svarade på frågan: Vad anser du att ”din” 

slöjdsal har för förutsättningar för metallslöjd?, på följande sätt: ”Delar metallrum med 

annan lärare som har försatt den i sådant skick att jag ej använder den av säkerhetsskäll”. Ett 

antagande är att i detta fall kan slöjdsalens skick påverka frånvaron av metallslöjd.  

Av enkätsvaren kunde jag läsa att 8 av 13 anser att slöjdsalen har bra förutsättningar för 

metallslöjd och 4 av 13 svarade mindre bra. 2 av de informanter som svarat att de har mindre 

bra förutsättningar för metallslöjd arbetar ändå cirka 25 % av undervisningstiden med metall 

som huvudsakligt material. Det går inte att utläsa några kopplingar mellan svaren angående 

salens förutsättningar för metallslöjd och hur mycket tid metallslöjden får.  

Det finns både de lärare som svarat mindre bra och sedan använder 25 % av tiden med metall 

som huvudsakligt material samt de som svarat att de har bra förutsättningar och sedan endast 

använder cirka 10 % undervisningstid med metallarbete. Informanterna lyfter fram vilka 

förutsättningar för metallslöjd som finns, eller saknas, i slöjdsalarna. De svarar att de saknar 

typiska redskap och maskiner för metallbearbetning, såsom kolässja, svarv och fräs. En av 

informanterna svarar att det är svårt att hitta arbetsområden där eleverna kan arbeta 

självständigt i metallslöjd. Informanten lyfter fram att det krävs mycket handpåläggning från 

läraren. En av informanterna svarar att eleverna arbetar mer med metallslöjd och en anser sig 

fått bättre förutsättningar via fortbildning. 

5.4 Läroplaner och förändringen 

Informanterna fick svara på om de genomfört någon förändring i den egna undervisningen 

efter införandet av Lgr 11 och om införandet inneburit någon skillnad i 

metallslöjdsundervisningen jämfört med tidigare läroplaner. Gällande eventuell förändring i 
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undervisningen mellan läroplanerna svarade 7 av 13 att de inte genomfört någon förändring, 6 

av dessa hade också svarat att de arbetar ungefär 25 % av tiden med metall som 

huvudmaterial.  

I den här frågan fick informanterna specificera hur en eventuell förändring har skett i de olika 

årskurserna 3, 4 och 5. Majoriteten (8 av 13) anser inte att implementeringen av Lgr 11 

inneburit någon skillnad i hur mycket metallslöjd de har i någon av årskurserna. En av 

informanterna anser att de arbetar mer med metall i årskurs 3, och en att de arbetar mindre 

med metall i årskurs 3. Båda dessa informanter har arbetat 13 år eller längre som slöjdlärare, 

vilket innebär att de arbetat med Lgr 11 och Lpo 94. I årskurs 4 anser endast en informant att 

de arbetar mer med metall. Denna informant är obehörig och har arbetat som slöjdlärare i 5-8 

år. Det betyder att läraren har erfarenhet av Lgr 11 och Lpo 94. Ingen av informanterna har 

ändrat andelen metallslöjd i årskurs 5. Det verkar som om de flesta lärare arbetar i stort sett 

lika med fördelningen av de olika materialen idag som de gjorde innan den senaste läroplanen 

implementerades. Det är dock svårt att tolka svaren eftersom de inte uppgett hur mycket 

metallslöjd de hade i de olika årskurserna. Varken Lpo 94 eller Lgr 11 anger hur stor del av 

slöjdundervisningen som ska upptas av arbete med metall som huvudsakligt arbetsmaterial. 

Informanterna tycks, i stort, anse att de redan har rätt mängd med metallarbete i slöjden. De 

verkar inte heller ha förändrat slöjdandet i metall. Nästan hälften av enkätsvaren indikerar att 

det inte har ändrat sig mycket.  

5.5 Antal tjänsteår och tid med metallslöjd 

Informanterna fick ange om de arbetat som slöjdlärare 0 - 4 år, 5 - 8 år, 9 - 12 år samt 13 år 

eller längre. Tidsintervallerna är valda för att kunna jämföra deras antal tjänsteår med 

förändring i slöjdämnet. Ingen av informanterna svarade 0 - 4 år. Det var 4 av 13 som arbetat 

med både Lgr 11 och Lpo 94, 2 av dem 5 - 8 år och 2 av dem 9 - 12 år. Övriga informanter 

har en ganska lång erfarenhet som yrkesverksamma slöjdlärare och har arbetat 13 år eller 

längre. Endast 2 av informanterna är obehöriga. Av dessa har en jobbat som slöjdlärare 5 - 8 

år och den andra 9 - 12 år. Båda dessa obehöriga lärare har tidigare erfarenhet av arbete i 

metall, den ena som bilplåtslagare och den andra med järnsmide. Av de övriga informanterna 

har drygt hälften (6 av 11) ingen tidigare erfarenhet av arbete med metall, men 5 av dessa 6 
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har ändå uppgett att de arbetar 25 % av undervisningstiden med metall. Av de behöriga lärare 

som har tidigare erfarenhet av arbete i metall (5 av 11) har 3 uppgett att de arbetar 25 % med 

metall i slöjden. 

5.6 Framtiden i slöjden  

Slöjdlärarna fick svara på hur de tror att slöjden kommer att se ut om 25 - 50 år. Det är 

naturligtvis en fråga som är omöjlig att besvara, informanternas svar kan dock indikera om 

slöjdens utveckling. Flera slöjdlärare spekulerar i att metall som material kommer att vara för 

kostsamt för att rymmas i skolans budget. En lärare sträcker sig så långt att denne inte tror att 

slöjden finns kvar. Ett par av informanterna bedömer att ny teknik kan komma i slöjdämnet, 

till exempel 3D-skrivare och cad. En av dessa siar om nya, mer lättarbetade material, vilket är 

en inspirerande tanke. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Att välja enkät som metod för min studie innebar en begränsning på grund av att det oftast är 

ett fåtal praktiserande slöjdlärare per skola. Min tanke att begränsa studien geografiskt var att 

den skulle vara gripbar och överskådlig. Resultatet blev att jag fick få informanter vilket gör 

att enkäten inte är generaliserbar.  

I analysen av enkäten har jag valt att jämföra informanternas svar utifrån olika teman 

baserade på enkätfrågorna. Jag valde att jämföra informanternas behörighet och andel 

metallslöjd för att se om lärarens utbildning påverkar innehållet i undervisningen. Jag ville 

också studera om slöjdsalens förutsättningar har betydelse för undervisningen. När jag ser 

informanternas svar inser jag att ytterligare ett tema hade varit intressant att jämföra; om det 

finns ett samband mellan god ekonomi på skolan och mängden metallslöjd.  

Den litteratur som ligger till grund för uppsatsen är till största delen generell för slöjdämnet 

och inte specifik för metallslöjd. Om jag skulle göra om arbetet skulle jag bredda min 

eftersökning av ämnesspecifik litteratur, för att få underlag till en mer precis analys. I arbetet 

med min uppsats har jag bland annat studerat Otto Salomons slöjdpedagogik. Hans pedagogik 
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är över hundra år gammal vilket gjort att uppsatsen fått en historisk vinkel, men eftersom hans 

tankar fortfarande lyfts fram på slöjdlärarutbildningen känns det viktigt att ta med detta.  

6.2 Resultatdiskussion 

Enkätsvaren tyder på att metallslöjden är en självklar del i trä- och metallslöjden. 8 av 13 

slöjdlärare svarade i enkäten att metallslöjdandet upptar 25 % av tiden. Jag noterar att ingen 

har mer än 25 % metallslöjd. Slöjdarten kallas ofta trä- och metallslöjd och borde kanske ha 

en jämnare fördelning mellan arbetsmaterialen. Naturligtvis kan man inte dra några slutsatser 

utifrån den begränsade undersökning jag gjort. För att undersökningen ska vara generaliserbar 

bör man ha ett mycket större underlag, både numerärt och geografiskt, med informanter som 

representerar hela grundskolan. Man skulle också behöva titta närmare på om resultatet 

stämmer. Är det 25 % av tiden i slöjden som har metall som huvudmaterial, eller har lärarna 

övertolkat det eftersom jag just frågar efter detta?  

Ett resultat som jag fick i min enkät var vilken erfarenhet slöjdlärarna som deltog i enkäten 

hade när det gäller metallmaterial. Av informanterna svarade 7 av 13 att de har tidigare 

erfarenhet att arbeta med metallmaterial. Endast 3 av dessa 7 uppgav att de har 25 % av 

undervisningstiden i metallslöjd. Dessutom hade 5 av de 6 lärare som svarat att de inte hade 

någon tidigare erfarenhet av metallmaterial angett att de bedriver 25 % av undervisningen 

med metallslöjd, den sjätte svarade 15 %. I den här undersökningen kan jag alltså inte hitta 

någon direkt koppling mellan lärarens bakgrund och inriktningen på undervisningen.  

Detta går inte i linje med de resultat som man fick genom NU-03. I NU-03 (2005) fann man 

att lärares bakgrund delvis återspeglades i undervisningen. Jag är medveten om att min 

undersökning har ett begränsat antal svar vilket medför att jag inte kan dra några generella 

slutsatser.  

Trots att ingen av de tillfrågade svarade att deras slöjdsalar hade mycket bra förutsättningar 

för metallslöjd, svarade majoriteten att undervisningstiden med metall som huvudmaterial 

utgörs av cirka 25 %. På vissa skolor arbetade eleverna med metallslöjd 25 % av tiden och på 

andra skolor inte alls.  
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En annan reflektion utifrån resultatet är vilken typ av metallslöjd det är som lärarna bedriver. 

Är det exempelvis slöjd som kräver värme, ett speciellt rum eller är det återbruk med metall 

som utgångspunkt och så vidare. Frågan är också hur man ska definiera metallslöjd. I min 

enkät ställde jag frågan om hur stor del av lärarnas undervisning (i trä- och metallslöjd) som 

upptogs av arbete där metall är huvudsakligt arbetsmaterial. Min tanke var att få reda på hur 

stor del som ägnas åt ren metallslöjd. Lärarna som svarat på min enkät har kanske räknat med 

all hantering av metall i slöjdämnet, till exempel arbeten där flera olika material ingår och 

metall endast är en liten del. Det kanske också är så att arbetet med återbruk gör att metall 

förekommer oftare som ett av flera material.  

6.3 Läroplan och förändring 

Det finns inget i den nuvarande läroplanen som talar om hur mycket tid de olika materialen 

ska ha. I och med detta kan vi få lokala variationer som kan vara anpassade till olika 

omständigheter, till exempel samhällsstrukturen. Olika förutsättningar gör att det kan se 

mycket olika ut. Lärares tidigare erfarenhet och utbildning, lokalens förutsättningar är 

faktorer som kan påverka undervisningen. Detta sammantaget ger skolan ett visst utrymme 

för anpassning.  

Läroplanen Lgr 69 beskrev på ett styrt sätt hur undervisningen skulle bedrivas. I Lgr 11 har 

man istället lagt fokus på ”centralt ämnesinnehåll och färre men tydligare mål” (Hartman S 

2014, s. 178). Läroplanen som kom 1969 var mer detaljerad och kanske lättare att följa för 

läraren. Lärarna kan i och med utformningen av Lgr 11 tolka kursplanen och utveckla sin 

undervisning efter bland annat elevunderlaget. Det har fått till följd att undervisningen 

förmodligen ser olika ut nationellt. Detta kan vara en del i skillnaderna mellan de olika 

enkätsvaren jag fått.  

Det står inskrivet i både Lpo 94 och Lgr 11 att resurshållning/återbruk ska vara en del av 

undervisningen i slöjdämnet. S Hartman (2005) lyfter fram att det efter andra världskriget 

fanns krav på återhållsamhet gällande våra resurser. Detta syns inte i Lgr 69. Lgr 69 tar 

däremot ställning till att tyg och trä ska vara de material som eleverna ska arbeta med. Metall 
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kan till viss del införas som material längre upp i årskurserna. Av den stålkris som drabbade 

samhället under tidigt 1970-tal syns inget spår i läroplanerna. Däremot har det under senare år 

talats om att världen behöver hushålla med jordens resurser.  

När det gäller metallslöjdens del i slöjdundervisningen kopplat till införandet av Lgr 11 

svarade 7 av 13 informanter att det inte blivit någon förändring. Hela 6 av dessa hade också 

svarat att de arbetar ungefär 25 % av tiden med metall som huvudmaterial. Jag noterar att de 

som inte ser någon förändring, också är de som har mest metallslöjd av mina informanter. 

Flera av slöjdlärarna i min enkät tog upp att det förmodligen inte kommer att finnas utrymme 

för metall som slöjdmaterial på grund av kostnaden. En lärare hänvisar till förutsättningar och 

det är något som ständigt tas upp inom skolans värld.  

6.4 Personlig reflektion 

Skolan skall återspegla samhället med allt vad det innebär och bör följa människans 

vardagsliv. I vardagen samspelar många olika material, till exempel en stol gjord av trä, tyg 

och metall. I och med detta faktum borde det vara självklart att eleven, genom bland annat 

skolan, blir invigd i och får bekanta sig med flera olika material. Några av informanterna 

spekulerar dock i att metall som material kommer att vara för kostsamt.  

Som jag tidigare pekat på, bör individen få möjligheter att utveckla sin allsidighet, erfarenhet 

och öka tilltron till sin förmåga. Arbetet i slöjd ger också praktisk klokhet, det vill säga 

förmåga att sätta in sin tekniska kunskap i olika kontexter. Om vi i framtiden dessutom 

arbetar mer och mer med, som bland annat Roger Säljö (2008) nämner det, hållbar framtid, 

resurshållning och återbruk kommer skolan kanske än mer att komma i kontakt med material 

som samverkar. Ska individen, som Roger Säljö (2008) uttrycker det, kunna lösa problem på 

ett allsidigt sätt bör vi jobba med en bredd av möjligheter. Fler olika material ger eleven en 

bredare erfarenhet och allsidighet. Detta talar för att eleverna bör ges möjligheter att arbeta 

med bland annat metallslöjd. 
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Det är svårt att avgöra vad som påverkar mängden metallarbete i slöjden hos de lärare som 

ingick i min enkät. En informant svarade till exempel att det saknas maskiner för metallarbete 

i slöjdsalen och detta kan troligtvis kopplas till vilket ekonomiskt utrymme som finns i 

skolan. Det finns troligtvis lokala variationer på slöjdundervisningen där flera parametrar 

spelar in: ekonomi, slöjdsalens utseende, närmiljön, historisk prägel, lärarens bakgrund och så 

vidare. Det kanske även kan vara elevernas låga ålder som gör att de inte har fysisk storlek 

och förmåga att hantera just maskiner för metallbearbetning om undervisning med dessa 

förutsättningar genomförs.  

Industrin är den del i samhället som mest använder metall som en del i produktionen. 

Industrin har gått från att arbetarna hade fysisk direktkontakt med produkterna till att 

människan numera arbetar indirekt med dessa. Den arbetandes öga, tanke och känsla avgjorde 

förr vad som skulle göras med produkterna. I dag programmeras i stor utsträckning datorer 

som sedan styr vad maskiner skall utföra. För att ta slöjden vidare in i framtiden kanske man 

bör utveckla kommunikationen i slöjden vilket Marléne Johansson (2008) lyfter fram som en 

viktig del. Undervisningen kanske kan utvecklas med hjälp av programvara i datorer och 

liknande, och därigenom allt mer efterlikna övriga samhället. Fler enkätsvar lyfter fram att 

slöjdandet i metall kommer att minska. Några trycker på den ekonomiska aspekten, att metall 

är och kommer att bli dyrt. En lärare svarade till och med att slöjden kanske kommer att 

försvinna från grundskolan. Däremot hoppas ett par lärare på att det ska komma in 3D-

skrivare och en hoppas på ”nya lättarbetade material”. För att skolan ska hänga med och 

utvecklas med samhället kommer vi kanske att satsa mer på form, funktion och nya material. I 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) poängteras att eleven ska utveckla sin kreativa förmåga och 

experimentlust med hjälp av olika material och konstruktioner. Eleven ska ”utveckla 

kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan 

kombineras med medvetna val av material och teknik” (Skolverket, 2011, s. 213). 

Sven Hartman för fram att man historiskt ansåg att slöjden behövdes i skolan för att arbetet 

skulle bli ”mer levande och allsidigt” (Hartman S, 2014, s. 25). Dessutom skulle slöjden väga 

upp det teoretiska arbetet med praktiskt arbete som får med sig ”hela barnet, till både hjärna 

och hand” (ibid). Detta känns fortfarande högaktuellt. Skolan innefattar, precis som samhället 
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i övrigt, många individer med mycket skiftande förutsättningar. Ska man ha förståelse för hur 

samhället utvecklas bör man få en bred kunskapsgrund med många infallsvinklar, både 

praktiska och teoretiska.   

I mina studier av slöjdens material har jag sett ett mönster där oftast textilslöjden är ett ”eget” 

ämne och trä- och metallslöjden ett annat. I litteratur som behandlar ämnet slöjd tas även 

slöjdarbete med andra material upp såsom papper, läder, plast med mera. De material som kan 

klassas som huvudmaterial är textil samt trä. Otto Salomon, till exempel, förespråkade att 

träslöjd var bäst lämpad att börja med för de yngsta eleverna. En informant i min 

enkätundersökning uttryckte att eleverna har svårt att arbeta självständigt, att det krävs 

handpåläggning från läraren. Det skulle vara intressant att fördjupa sig i vad det var i 

informantens undervisning som ledde till den kommentaren. Att få veta om det rör metallslöjd 

generellt eller ifall det handlade om ett visst moment. Ingen annan av informanterna har 

svarat något liknande, men det är ändå intressant att kommentaren nämns. Det här skulle 

kunna vara ett problem som många slöjdlärare ställs inför, och som möjligen begränsar 

andelen metallslöjd i undervisningen. Det krävs pedagogisk känsla av läraren för att hitta rätt 

nivå. Motstånd mot materialet kan hämma kreativiteten, men om vi däremot går mot en 

framtid med mer lättarbetade material kommer kanske slöjden att förändras. I min enkät 

svarade 8 av 13 tillfrågade lärare i årskurs 3-5 att metallslöjd utgör cirka 25 % av 

undervisningstiden. Årskurs 3 är ofta elevernas första år med slöjd som ämne. Att lärarna i 

min enkätundersökning har den mängden metallslöjd redan i årskurs 3-5 är intressant.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att delen metallslöjd skiljer sig mellan skolorna i 

undersökningen. I mitt material har jag inte funnit några direkta samband mellan mängden 

metallslöjd och de parametrar jag utgått ifrån. Jag tror dock, som flera av slöjdlärarna i min 

undersökning, att med ny teknik i metallslöjden kan framtiden bli spännande.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

Jämföra undervisning där slöjd bedrivs som ett ämne mot slöjd som genomförs delat mellan 

textilslöjd och trä- och metallslöjd.  
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Göra studiebesök i olika slöjdsalar för att se vilka förutsättningar salarna har när det gäller att 

arbeta i olika material.  

Finns det och hur ser en undervisning ut där grundskolan har ett samarbete med den lokala 

industrin?  

Hur de lokala förutsättningarna ser ut med olika typer av arbetsplatser som dominerar 

närmiljön. Detta för att jämföra och se om det finns någon koppling mellan arbetstiden med 

metallslöjd och yttre förutsättningar med industrier med mera. 
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Bilaga 1

Enkät

Frågor märkta med * är obligatoriska

*Fråga

Hur stor del av din undervisning (i trä- och metallslöjd) i grundskolan upptas av 
arbete där metallslöjd är huvudsakligt arbetsmaterial? Försök att uppskatta i tid. 
Ringa in ditt svar eller skriv ett eget alternativ.

0% 25% 50% 75%
100%

Eget alternativ:................................................

*Fråga:

Vad anser du att ”din” slöjdsal har för förutsättningar för metallslöjd? 
Ringa in ditt svar. Under “övrigt” kan du skriva ett eget alternativ.

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Dåliga

Går inte alls att ha metallslöjd

Övrigt:......................................
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*Fråga:

Innebar implementeringen av Lgr 11 någon förändring av metallslöjden i din 
undervisning? 
Ringa in det alternativ som stämmer.

Metallslöjden har fått MER utrymme i årskurs 3

Metallslöjden har fått MINDRE utrymme i årskurs 3

Metallslöjden har lika mycket utrymme som tidigare i årskurs 3

Metallslöjden har fått MER utrymme i årskurs 4

Metallslöjden har fått MINDRE utrymme i årskurs 4

Metallslöjden har lika mycket utrymme som tidigare i årskurs 4

Metallslöjden har fått MER utrymme i årskurs 5

Metallslöjden har fått MINDRE utrymme i årskurs 5

Metallslöjden har lika mycket utrymme som tidigare i årskurs 5

Implementeringen innebar ingen skillnad

Eget alternativ............................................

*Fråga:

Hur länge har du arbetat som trä- och metallslöjdlärare? 
Ringa in det som passar in på dig.

0-4 år 5-8 år 9-12 år 13 år eller längre

*Fråga:

Är du behörig trä- och metallslöjdlärare?
Ringa in ditt svar.

Ja Nej
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*Fråga:

Har du tidigare erfarenhet/jobbat med metall?
Ringa in ditt svar.

Ja Nej

Om du svarade Ja på föregående fråga; berätta gärna med vad.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Hur tror du att slöjdandet i metall kommer att se ut i framtiden, tänk 25-50 år framåt?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Tack för din medverkan!

…………………………………..
Anders Waern
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Bilaga 2

Enkätbrev

Hej slöjdlärare!
Jag heter Anders Waern och arbetar som slöjdlärare i trä- och metall vid S:t 
Olovsskolan i Köpings kommun. Jag är inne i slutet av min utbildning till behörig 
lärare och behöver din hjälp i en enkät. I mitt examensarbete har jag valt att fokusera 
på metallslöjd i årskurserna 3, 4 och 5. I min egen undervisning har metallslöjden en 
väldigt liten del och eftersom jag är ganska färsk som lärare vill jag se hur det ser ut 
på andra ställen och förhoppningsvis samtidigt få lite inspiration.

Det skulle vara toppen om du kan hjälpa mig och ta lite tid och svara på mina frågor. 
Din medverkan kommer enbart behandlas av mig personligen och direkt efter att mitt 
arbete är avslutat kommer allt material förstöras. Ingen kommer att kunna spåra 
ursprunget på just dina svar. Enkäten är alltså helt anonym!

Vänligen
Anders Waern
Mailadress: XXXXXXXXXXXX
Tfn: XXXX-XXXXXX

Klicka på länken för att komma till enkäten:

XXXXXXXXX
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