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Förord

Inför verksamhetsåret 2011 initierade Skolverket en utvärdering av ämnena 
bild, musik och slöjd i grundskolan med fokus på årskurs 6 och 9. Bakgrunden 
till utvärderingen är myndighetens behov av kunskap om hur undervisningen 
fungerar i skolans olika ämnen och utvärderingen syftar till att ge en bild av 
både styrkor och utmaningar i ämnena bild, musik och slöjd. Utvärderingens 
underlag utgörs av enkätdata samt data från fördjupningsstudier bestående av 
bl.a. intervjuer, klassrumsobservationer och elevarbeten. Utvärderingen har 
genomförts i nära samarbete med forskare. Dessa ansvarade för genomföran-
det av fördjupningsstudierna i respektive ämne samt för sammanställning och 
analys av utvärderingens samlade resultat i en rapport för respektive ämne.

I Skolverkets projektgrupp har följande medarbetare ingått: Karin Agélii, 
Maria Axelsson, Jonas Bjermo, Sandra Gecer, Daniel Gustafsson, Jonas Höijer, 
Caroline Klingenstierna, Oscar Oelrich och Hanna Österlund (projektledare). 
Professor emeritus Gunnar Åsén har varit anlitad som expert i projektet. En 
extern referensgrupp av forskare bestående av Ingrid Bergqvist vid Linköpings 
universitet, Esko Mäkelä vid Konstfack och Umeå universitet, Anders Nar-
brink vid Linköpings universitet samt Stina Westerlund vid Umeå universitet 
har bidragit med viktiga synpunkter bland annat i det avslutande arbetet med 
denna rapport. Skolverkets sammanfattning och slutsatser från utvärderingen 
redovisas i rapporten Bild, musik och slöjd i grundskolan – en sammanfattande 
analys av de nationella ämnesutvärderingarna. 

I föreliggande rapport redovisas resultatet från utvärderingen av ämnet slöjd. 
Peter Hasselskog, doktor och universitetslektor vid Högskolan för design och 
konsthantverk vid Göteborgs universitet har varit huvudansvarig för utvärde-
ringen av slöjdämnet och deltog även i de inledande föreberedelserna för utvär-
deringen. Anna Ekström, doktor vid Institutionen för kultur och kommunika-
tion vid Linköpings universitet, anlitades från och med hösten 2012. 

Peter Hasselskog och Anna Ekström har författat rapporten om slöjd och svarar 
självständigt för de resonemang och slutsatser som framförs i rapporten. Skolverket 
har skrivit rapportens inledande delar (1.1–1.2) och har bidragit i framtagandet 
av rapportens tabeller och figurer samt granskat redovisningen av enkätresultaten. 

Rapporten vänder sig framförallt till slöjdlärare, lärarutbildare och lärarstu-
derande i slöjd.

Ett stort tack riktas till de elever, lärare och rektorer som besvarat enkäter 
eller deltagit i intervjuer och observationer inom ramen för utvärderingen!

Stockholm september 2015

Anna Ekström  Hanna Österlund
Generaldirektör   Projektledare
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Sammanfattning av  
utvärderingens huvudresultat

Slöjdämnet har sedan Skolverkets senaste utvärdering (NU-03) behållit sin 
ställning som ett mycket uppskattat skolämne bland eleverna. Ämnet intres-
serar och engagerar, trivseln är hög och eleverna upplever arbetsglädje. En 
majoritet av eleverna uppger dessutom att deras självförtroende stärks av att 
lyckas i slöjdarbete. Mer än hälften av eleverna instämmer i att slöjd är ett 
lärorikt och allmänbildande ämne. En något mindre andel, omkring häften av 
eleverna, uppger att slöjd är ett viktigt ämne, men i likhet med resultaten från 
NU-03 uppfattar en majoritet av eleverna inte att kunskaper från slöjdunder-
visningen är viktiga för deras fortsatta studier och inte heller för det de tänker 
arbeta med i framtiden.

Också slöjdlärarna trivs med sitt arbete och en övervägande majoritet av 
eleverna har en slöjdlärare som tycker det är roligt att undervisa i slöjd. Lärarna 
uppger samtidigt att deras arbetsbelastning är hög och att de lägger mycket 
tid på uppgifter som går utöver deras undervisning i klassrummet, exempelvis 
dokumentation, planering, institutionsvård samt praktiskt för- och efterarbete. 
Slöjdlärarna är också mycket uppskattade av sina elever – en klar majoritet av 
eleverna instämmer i att deras slöjdlärare undervisar bra, är bra på att förklara 
samt tror på eleverna och deras förmåga att lära sig.

Slöjdämnets kursplan som infördes genom Lgr 11 har mottagits positivt 
av slöjdlärarna. En majoritet av eleverna har slöjdlärare som anser att kurs-
planen blivit tydligare, att den utgör ett bättre planeringsinstrument än sin 
föregångare, samt att kursplanens centrala innehåll är lagom omfattande. En 
majoritet av eleverna har också lärare som uppfattar att kunskapskraven har 
blivit tydligare och att de är rimliga. Utvärderingen visar också att de delar 
av slöjdämnets centrala innehåll som är nya i Lgr 11 jämfört med tidigare 
kursplan, ännu inte fått någon framträdande roll i undervisningen. Nästan 
alla elever i utvärderingen har en slöjdlärare vars uppfattning är att slöjd-
undervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla ”förmågan att formge 
och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 
och hantverkstekniker”, medan ”förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och 
kulturella uttryck”, är det av de fyra långsiktiga målen som minst andel elever 
får förutsättningar att utveckla enligt slöjdlärarna. 

Det vanligaste sättet att organisera slöjdundervisning ute på skolorna är 
att ämnet introduceras i årskurs 3, även om det förefaller blivit vanligare med 
slöjd i årskurs 1 och 2 sedan förra utvärderingen. De allra flesta elever möter 
slöjdundervisningen indelad i två materialinriktningar; textilslöjd respektive 
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trä- och metallslöjd. På de flesta skolor växlar eleverna mellan textilslöjd och 
trä- och metallslöjd fram till och med årskurs 6, i årskurs 7–9 tillåts de flesta 
elever välja materialinriktning. När eleverna tillåts att välja sker valet i stor 
utsträckning könsmässigt traditionellt – tre fjärdedelar av flickorna i årskurs 9 
väljer textilslöjd, och en lika stor andel pojkar väljer trä- och metallslöjd. Den 
dominerande gruppstorleken i den svenska grundskolans slöjdundervisning är 
11–15 elever. 

Under slöjdlektionerna arbetar eleverna i stor utsträckning individuellt med 
handledning från sin lärare. Elevinflytandet är stort, eleverna upplever i stor 
utsträckning att de får komma med egna idéer och att de kan förverkliga dem 
i undervisningen. Men det är betydligt vanligare att eleverna själva bestäm-
mer vad de ska göra i slöjden i årskurs 9 än i årskurs 6. Olika typer av digital 
utrustning förefaller ha ökat sedan NU-03 och är i dag en integrerad del av 
slöjdundervisningen. De allra flesta elever har en lärare som anger att de i sin 
slöjdundervisning har tillgång till datorer, internet och skrivare. Digitalka-
mera, projektor och instruktionsprogram finns också tillgängligt för eleverna i 
relativt stor utsträckning.

I NU-03 konstaterades att undervisningen i slöjd ofta har stort fokus på 
elevernas görande och mindre på lärandet, något som fortfarande tycks gälla. 
Utvärderingen tyder dessutom på brister i uppföljningen av elevers lärande i 
slöjd. Nästan varannan elev i årskurs 9 uppger att hon eller han inte talar med 
sin lärare alls, eller har svarat ”vet inte”, på frågan hur ofta de talar med sin 
lärare om hur det går för dem i slöjd. Var sjätte elev har en lärare som själv 
uppger att eleverna tar hem sina slöjdarbeten utan någon typ av redovisning.  
I de grupper där samtal om hur det går för eleverna förekommer mellan elever 
och lärare, uppger en majoritet av eleverna att samtalen främst handlar om 
kursplanens mål, vad eleven kan samt vad eleven kan förbättra. 

En stor andel elever uppger att faktorer som inte ska ligga till grund för 
betyget faktiskt påverkar deras slöjdbetyg, exempelvis närvaron på lektionerna, 
och den egna prestationen i relation till övriga elever. Lärarna svarar att elevens 
förmåga att arbeta självständigt, att själv utveckla idéer och lösa problem samt 
att ta egna initiativ och vara kreativ i stor utsträckning påverkar deras betygs-
sättning. En tredjedel av eleverna uppger dessutom att de inte får reda på vad 
de ska klara för att få olika betyg i slöjd. Förutsättningarna för rättvisa och 
säkra betyg stärks om lärare som undervisat samma elever gemensamt disku-
terar elevernas utveckling och prestationer inför betygssättningen. Utvärde-
ringen indikerar brister i samverkan vid betygssättningen mellan slöjdlärare 
som undervisat samma elever. När betyg sätts ska all tillgänglig information 
om elevens kunskaper, även från tidigare terminer, ligga till grund för betyget. 
Omkring var tredje elev får ett slutbetyg som sätts enbart av den lärare som 
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undervisat eleven under sista terminen, eller av den lärare som undervisat 
eleven mest. 

Bristerna i lärarnas kommunikation av grunderna för betygssättning och 
det svaga genomslaget för nytt innehåll i slöjdundervisningen sammanfaller väl 
med de områden där slöjdlärarna själva önskar kompetensutveckling. Mer än 
åtta av tio slöjdlärare är mycket eller ganska angelägna om att delta i kompe-
tensutveckling i bedömning och betygssättning i slöjd, och lika stor andel i 
kunskapsområdet slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.

Utvärderingens fördjupningsstudie där slöjdundervisningen följts under 
flera lektioner i några slöjdgrupper har bidragit till djupare insikter och 
problematisering av frågorna i enkäterna. Bland annat har de påtagligt olika 
förutsättningar för slöjdundervisningen och måluppfyllelsen som gäller mellan 
skolor synliggjorts. 
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KAPITEL 1. Inledning
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1. Inledning

Skolan har i uppdrag att utveckla ett stort spektrum av kunskaper hos elev-
erna. Dessa kunskaper ska vara till nytta för de ungas framtida studier och 
arbetsliv men ska också främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Sko-
lans uppdrag innefattar därmed även att ge elever möjlighet att uppleva olika 
uttryck för kunskaper, få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva 
känslor och stämningar liksom att tillägna sig en förmåga till eget skapande.1 
Bakgrunden till Skolverkets utvärdering av bild, musik och slöjd är myndig-
hetens behov av kunskap om hur undervisningen fungerar i skolans olika 
ämnen som på olika sätt ska bidra till att möta uppdraget. Utvecklingen i de 
estetiska ämnena är viktig att följa eftersom dessa ämnen har stor betydelse 
för att utveckla och träna förmågor som kreativitet, analysförmåga, skapande, 
förmåga att förstå, tolka, uttrycka och kommunicera – förmågor som också 
framhålls som betydelsefulla framtidskompetenser.2 

1.1 Utvärderingens syfte och utgångspunkter

Syfte och frågeställningar
Syftet med Skolverkets utvärdering av ämnena bild, musik och slöjd (NÄU-
13)3 är att ge en nationell bild av undervisningens förutsättningar och genom-
förande samt av elevernas kunskaper och resultat i de tre ämnena. Utvärde-
ringen har genomförts i grundskolans årskurser 6 och 9.

Utvärderingen ska redovisa både de styrkor och de utmaningar som finns i 
undervisningen i de tre ämnena samt även lyfta fram de utvecklingsbehov som 
finns i dem. På längre sikt är syftet att utvärderingen ska bidra till att under-
visningen i bild, musik och slöjd utvecklas.

Utvärderingen försöker besvara följande frågor:
• Hur ser förutsättningarna för undervisningen i bild, musik och slöjd ut? 
• Hur genomförs och organiseras undervisningen i dessa ämnen? 
• Hur ser elevers kunskaper och resultat ut i ämnena?

1. Skolverket (2011). Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  
2. Jämför med de kompetenser som innefattas i begreppet ”21st Century Competencies” som förs fram  

av organisationer som OECD och UNESCO.
3.  NÄU-13 är förkortningen på den aktuella utvärderingen, Nationell ämnesutvärdering av bild, musik 

och slöjd 2013.
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• Vilka förändringar när det gäller de olika aspekterna ovan går att se  
i förhållande till tidigare utvärderingar och forskning?

Några utgångspunkter för utvärderingen
I utvärderingen av bild, musik och slöjd har de aktuella ämnenas kursplaner 
varit i fokus och det som utvärderingens data har värderats emot. Därmed har 
denna utvärdering ett smalare fokus än vad som t.ex. varit fallet i Skolverkets 
utvärdering av grundskolan 2003 (NU-03) då även en del mer övergripande 
aspekter från läroplanen ingick i utvärderingen och syftet var att utvärdera 
grundskolans verksamhet i stort.  

Trots ett delvis förändrat fokus i denna utvärdering i jämförelse med NU-03 
har det funnits en ambition att göra jämförelser med resultaten från den förra 
utvärderingen där detta har varit möjligt. En del enkätfrågor som användes i 
NU-03 har återupprepats i denna utvärdering och svaren har kunnat jämföras.

För arbetet med utvärderingen anlitade Skolverket forskare med ämnesdi-
daktisk inriktning.  Dessa har bidragit i operationaliseringen av de övergripande 
frågeställningarna och deltagit i utarbetandet av utvärderingens enkäter. De har 
även genomfört analyser av skillnaderna mellan den nuvarande och den förra 
kursplanen i respektive ämne. Forskarna har också ansvarat för genomförandet 
av fördjupningsstudier i respektive ämne och slutligen för sammanställningen av 
samtliga resultat från utvärderingen i en ämnesrapport för vartdera ämne. 

Tidpunkten för genomförandet av utvärderingens olika studier var 2013 det 
vill säga endast två år efter att den nya läroplanen (Lgr 11) trädde i kraft. Detta 
utgör en speciell förutsättning för utvärderingen. De grupper av elever som 
ingick i utvärderingens studier hade inte undervisats mer än under knappt två 
år utifrån de nya styrdokumenten och hade inlett sin skolgång under den tidi-
gare läroplanen Lpo 94. På motsvarande vis hade lärarna som ingick i undersök-
ningen relativt nyligen börjat tillämpa de nya kursplanerna och kunskapskraven. 
Detta har förstås betydelse för vilka slutsatser som är möjliga att dra av utvärde-
ringen till exempel när det gäller undervisningens genomförande och elevernas 
kunskaper. Forskning visar att reformeringen av exempelvis en läroplan går ige-
nom olika stadier i genomförandet och att det kan ta många år innan reformers 
genomslag syns i skolans verksamhet. Den här utvärderingen har genomförts i 
en fas där det förmodligen går att studera tidiga effekter av reformen (hur denna 
mottagits på skolorna och slagit igenom i undervisningen) men där det kan vara 
mer vanskligt att avgöra hur reformen bidragit till elevernas kunskapsutveckling.4 

4.  Åsén, G. (2013) Forskningsöversikt om skolreformers genomslag. I SOU 2013:30. Det tar tid – om 
effekter av skolpolitiska reformer. Delbetänkande av utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. 
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Att som i denna utvärdering studera en pedagogisk verksamhet genom att 
belysa verksamhetens mål (till exempel dess styrdokument), förutsättningar, 
genomförande och resultat är inspirerat av ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.5

1.2 Utvärderingens uppläggning och genomförande
Utvärderingen av de tre ämnena grundar sig på två typer av underlag. En 
enkätundersökning som syftat till att ge en bred, nationellt representativ bild 
av de tre ämnena och fördjupningsstudier genomförda på ett urval av skolor6 i 
varje ämne. Fördjupningsstudien i slöjdämnet presenteras i avsnitt 1.3 nedan. 

Enkätundersökningen till elever och lärare
Våren 2013 genomförde Skolverket i samarbete med Statistiska centralbyrån 
(SCB) en  enkätundersökning som innehöll frågor om ämnena bild, musik 
och slöjd till elever och lärare i årskurserna 6 och 9. Frågorna skulle belysa 
• förutsättningar på skolorna (undervisningens organisering, resurser,  

lokaler, etc)
• elevers och lärares attityder till och uppfattningar om ämnena
• undervisningens genomförande (arbetssätt, innehåll, samarbete,  

bedömning och betygssättning)
• elevernas kunskaper (elevers skattningar av de egna förmågorna samt  

lärarnas skattningar av kvalitéten i elevers kunskaper i förhållande till  
kunskapskraven). 

Urvalet av elever och lärare som skulle delta i enkätundersökningen gjor-
des i två steg. SCB drog först 400 skolor7 från sitt skolregister (aktualitet 
2011-10-15.) Urvalet av skolor är representativt för skolor i landet. I nästa steg 
valde Skolverket på varje utvald skola slumpmässigt ut tre undervisnings- 
grupper med elever, en i varje ämne, som skulle svara på enkäten. Urvalet be-
stod därmed totalt sett av 1 200 undervisningsgrupper med tillhörande elever 
varav 400 undervisningsgrupper i slöjdämnet. Den lärare som undervisade en 
utvald elevgrupp på en skola kom automatiskt med i undersökningen. Urvalet 
av lärare var därmed inte slumpmässigt och därför inte representativt för lan-
dets lärare.

5.  Se t.ex. ”Tema: på återbesök i ramfaktorteorin” i Pedagogisk forskning i Sverige, 1999, årgång 4, nr 1.
6.  Utvärderingens studier genomfördes före övergången till skolenhetsbegreppet och därför används 

begreppet skola genomgående i denna rapport.
7.  Skolorna hade före urvalsdragningen delats in i fyra grupper (stratum) utifrån variablerna skola med 

kommunal eller enskild huvudman respektive skola med årskurs 6 respektive årskurs 9. Detta för att 
få med så pass många skolor i varje kategori att dessa skulle kunna jämföras med varandra, t.ex. kan 
resultaten från rektorer/lärare/elever i årskurs 6 och årskurs 9 jämföras.   
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Svarsfrekvensen på mellan 85 och 94 procent på samtliga elev- och lärar-enkä-
ter i slöjdämnet får anses som mycket god. 

Redovisningen av lärarnas svar
Eftersom urvalet av lärare till enkätundersökningen som nämnt inte är repre-
sentativt för landets lärare vet vi inte med säkerhet om deras svar är generali-
serbara. Lärarnas svar har därför viktats utifrån hur stor andel av eleverna som 
respektive lärare representerar8. Svaren från lärarenkäten uttrycks exempelvis 
så här: ”40 procent av eleverna i landet har lärare som uppger att…” eller ”en 
tredjedel av eleverna har lärare som menar att…”. På enstaka ställen kan avsteg 
ha gjorts från detta sätt att redovisa resultaten från lärarenkäten för att undvika 
alltför krångliga formuleringar i rapporttexten. För läsaren av rapporten är det 
dock viktigt att veta att de siffror (procentandelar etc.) som presenteras utifrån 
lärarnas svar alltid hänför sig till den andel elever som lärarna representerar. 
En av fördelarna med att välja de deltagande elevgruppernas lärare till att svara 
på enkäten har varit att svarande lärare och elever har erfarenhet av samma 
undervisningssituationer när de svarar på enkäten. Tillvägagångssättet ger även 
möjligheten att jämföra svaren från lärare och elever som befunnit sig i samma 
klassrum. 

Rektorsenkäten
Skolverket lät också rektorer på de utvalda skolorna svara på en webbenkät 
med frågor om skolans undervisning i bild, musik och slöjd.  Det var bl.a. 
frågor om organiseringen av undervisningen i de tre ämnena, resurser, det egna 
engagemanget för ämnena, uppföljning och utvärdering samt upplevda hinder 
för måluppfyllelse i de tre ämnena. Även för denna enkät var svarsfrekvensen 
hög med ungefär 93 procent svarande rektorer på skolor med årskurs 6 och 85 
procent på skolor med elever i årskurs 9. Rektorernas svar är representativa för 
rektorer i landet.

Analys av elevers svar utifrån bakgrundsuppgifter
I rapporten görs analyser av skillnader i elevers svar beroende på ett antal 
bakgrundsfaktorer. De bakgrundsuppgifter om eleverna som vi haft tillgång 
till och använt har varit elevernas kön, om eleven har en svensk eller utländsk 

8.  Detta innebär att lärarens svar får större tyngd ju större andel av eleverna i landet som denne representerar.
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bakgrund9 samt elevernas föräldrars utbildningsbakgrund.10 Dessa bakgrunds-
uppgifter används även av Skolverket inom ramen för myndighetens nationella 
statistik vid jämförelser mellan elever och detta har motiverat att de använts 
även i denna undersökning. 

Jämförelser med utvärderingen från 2003
Forskarna fick även i uppgift att jämföra enkätresultaten i denna utvärdering 
med resultaten från NU-03 där detta varit möjligt.11 Det har dock funnits flera 
svårigheter med att göra jämförelser över tid. De omfattande förändringarna i 
skolan den senaste tioårsperioden till exempel med nya styrdokument, en ny 
betygsskala och andra förändringar har inte gjort det möjligt att ställa exakt 
samma frågor 2013 som 2003. Ett antal frågor i utvärderingens enkäter byttes 
ut eller modifierades för att passa bättre 2013. I elevenkäten kan dock fortfa-
rande en hel del svar jämföras mellan 2003 och 2013. Lärarnas svar går dock 
inte att jämföra rakt av mellan åren bland annat till följd av de skilda urvals-
metoderna i de två undersökningarna (se ovan). 

1.3 Fördjupningsstudien i slöjd
Som ett komplement till utvärderingens enkätundersökning har en fördjup-
ningsstudie genomförts. Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen 
av undervisningens organisering och förutsättningarna för måluppfyllelse i 
slöjdämnet genom att belysa aspekter som inte går att undersöka genom en 
enkätstudie. Fördjupningsstudien har genomförts på ett litet urval skolor och 
är i motsats till enkätundersökningen inte nationellt representativ. Fördjup-
ningsstudiens uppgift i utvärderingen är i stället att ge exempel på olika sätt att 
genomföra slöjdundervisning och diskutera förutsättningar för måluppfyllelse. 
Genom att erbjuda konkreta exempel på slöjdundervisning utifrån aspekter 
som belysts i enkätstudien blir fördjupningsstudien ett viktigt tillägg till utvär-
deringen. Där enkätundersökningen kan ge en bild av att ett visst förhållande 
föreligger för slöjdundervisning i Sverige – till exempel att både lärare och 
elever upplever att elevernas inflytande över undervisningen är stort – kan för-
djupningsstudien ge konkreta exempel på hur detta elevinflytande organiseras 
och över vad eleverna ges möjlighet att ha inflytande.

Fördjupningsstudien består i huvudsak av tre olika datamaterial: klassrums-
observationer, gruppintervjuer med lärare och gruppintervjuer med elever. I 

9.  Elever som är födda utomlands och elever med två utlandsfödda föräldrar definieras i rapporten som 
elever med utländsk bakgrund.

10.  I jämförelsen av elevers föräldrars utbildningsbakgrund skiljer vi på elever med föräldrar med högst 
gymnasieutbildning respektive elever som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning

11.  I NU-03 finns t.ex. endast enkätresultat från elever och lärare i årskurs 9.
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studien har också en del dokument samlats in så som elevers dokumentationer 
och informationsmaterial som lärarna delat ut till eleverna (t.ex. uppgiftsbe-
skrivningar och arbetsbeskrivningar). Observationerna i klassrummet bidrar 
bland annat med exempel på hur lärare och elever samspelar med varandra, 
hur undervisningen iscensätts, hur man talar om slöjdämnet och det arbete 
som genomförs och vilken stämning som råder i klassrummet. Intervjuerna 
med lärarna möjliggör bland annat ett fördjupat resonemang om hur lärare 
uppfattar sin arbetssituation och sitt uppdrag, hur de resonerar kring sin egen 
undervisning samt hur slöjdlärare ser på sitt ämne mer generellt. Intervjuerna 
med eleverna ger en fördjupad bild av elevers uppfattning om sin slöjdunder-
visning, hur de ser på slöjdämnets roll i den svenska grundskolan och hur de 
resonerar om slöjd mer generellt.

För fördjupningsstudien i slöjd har nio slöjdgrupper i årskurs 9 valts ut 
utifrån principen att inkludera skolor med varierande undervisningsförutsätt-
ningar. Kriterierna var storlek på skolan, skolans belägenhet (storstad, mindre 
stad, landsbygd), elevernas resultat samt skolans huvudman. På fyra skolor 
där slöjdundervisningen genomförs med gruppindelning utifrån material-
inriktning (antingen i halvklass eller utifrån principen att dela tre klasser i 
två slöjdgrupper) har de slöjdgrupper som undervisas parallellt valts ut. En 
av slöjdgrupperna har valts ut särskilt för att exemplifiera undervisning utan 
gruppindelning utifrån materialinriktning. Viss hänsyn har också tagits till 
skolornas geografiska placering för att möjliggöra studiens genomförande inom 
utsatt tid. Skolor som redan ingick i utvärderingens enkätstudie har också valts 
bort för att inte belasta enskilda slöjdgrupper för mycket. Här presenteras de 
slöjdgrupper som ingår i fördjupningsstudien.

Skola 1: Slöjdgrupp 1 – textilinriktning,  
slöjdgrupp 2 – trä- och metallinriktning
Skola 1 (kommunal huvudman) är belägen i en mindre svensk stad och tar 
emot elever från förskoleklass upp till årskurs 9, sammanlagt ca 600 elever. 
Elevernas måluppfyllelse ligger nära riksgenomsnittet och skolans elever har 
också genomsnittliga betyg i slöjdämnet. Få elever är berättigade till moders-
målsundervisning. Slöjdundervisningen i årskurs 9 bedrivs i halvklass med en 
90-minuterslektion en gång i veckan. Eleverna väljer själva materialinriktning 
i årskurs 9. De slöjdgrupper som följts undervisas av två behöriga slöjdlärare 
som båda varit anställda på skolan länge och har över tio års lärarerfarenhet. På 
skolan finns ytterligare tre slöjdlärare.
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Skola 2: Slöjdgrupp 3 – textilinriktning,  
slöjdgrupp 4 – trä- och metallinriktning
Skola 2 (kommunal huvudman) är belägen i en mellanstor stad och tar emot 
elever från årskurs 4 till årskurs 9, sammanlagt cirka 450 elever. Skolan har en 
musikprofilering från årskurs 4 med intagningsprov. Elevernas måluppfyllelse 
är högre än riksgenomsnittet och skolans elever har också högre betyg i slöjd-
ämnet än genomsnittet. Få elever är berättigade till modersmålsundervisning. 
Slöjdundervisningen i årskurs 9 bedrivs i halvklass med en 80-minuterslektion 
en gång i veckan. Eleverna väljer själva materialinriktning i årskurs 9. De slöjd-
grupper som följts undervisas av två behöriga slöjdlärare som båda är relativt 
nyanställda på skolan. På skolan finns ytterligare två slöjdlärare.

Skola 3: Slöjdgrupp 5 – textilinriktning,  
slöjdgrupp 6 – trä- och metallinriktning
Skola 3 (kommunal huvudman) är belägen i en större svensk stad och tar emot 
elever från årskurs 6 till årskurs 9, sammanlagt cirka 300 elever. Skolan har pro-
filering mot både musik och idrott. Elevernas måluppfyllelse är lägre än riksge-
nomsnittet och eleverna har också lägre betyg i slöjdämnet än genomsnittet. En 
övervägande majoritet av eleverna är berättigade till modersmålsundervisning. 
Slöjdundervisningen i årskurs 9 bedrivs i halvklass med en 80-minuterslektion 
en gång i veckan. Eleverna väljer inte materialinriktning utan alternerar mellan 
terminerna. Den textilgrupp som följts undervisas av en behörig lärare medan 
trä- och metallgruppen undervisas av en obehörig slöjdlärare. Båda lärarna är 
nyanställda på skolan men har lång erfarenhet av läraryrket.

Skola 4: Slöjdgrupp 7 – textilinriktning,  
slöjdgrupp 8 – trä- och metallinriktning
Skola 4 (enskild huvudman) är belägen i en förort till en större svensk stad och 
tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9, sammanlagt knappt 200 elever. 
Elevernas måluppfyllelse ligger nära riksgenomsnittet men högre än genom-
snittet för just slöjdämnet. Ungefär två tredjedelar av eleverna är berättigade 
till modersmålsundervisning. Slöjdundervisningen i årskurs 9 bedrivs i halv-
klass med en 80-minuterslektion en gång i veckan. Eleverna väljer själva mate-
rialinriktning i årskurs 9. Den textilgrupp som följts undervisas av en behörig 
lärare medan trä- och metallgruppen undervisas av en obehörig slöjdlärare. 
Båda lärarna har jobbat länge på skolan.

Skola 5: Slöjdgrupp 9 – slöjd utan materialinriktning
Skola 5 (kommunal huvudman) är belägen i utkanten av större svensk stad 
och tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9, sammanlagt cirka 250 
elever. Elevernas måluppfyllelse ligger över riksgenomsnittet men lägre än 
genomsnittet för just slöjdämnet. Ett fåtal elever är berättigade till moders-
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målsundervisning. Slöjdundervisningen i årskurs 9 bedrivs i halvklass med en 
70-minuterslektion i veckan. Eleverna undervisas i slöjd utan materialinrikt-
ning. Den slöjdgrupp som följts undervisas av en lärare som är obehörig, men 
som har lärarutbildning i både textila material och trä- och metallinriktning 
(läraren har några avslutande kurser på utbildningen kvar). Läraren är relativt 
nyanställd på skolan och har inte tidigare arbetat som slöjdlärare.

Genomförande av fördjupningsstudien
Varje slöjdgrupp har följts under ett arbetsområde, det vill säga under en 
period då läraren har låtit gruppen arbeta med en specifik uppgift. Målet har 
varit att följa ett arbetsområde från introduktion av uppgiften och planering av 
arbetet till att arbetet är avslutat och eventuellt redovisat. Varje slöjdgrupp har 
följts vid fem till åtta tillfällen. Förutom deltagande observationer gjorda av en 
forskare i varje grupp har slöjdundervisningen också dokumenterats med hjälp 
av en videokamera som fokuserat en mindre grupp elever som arbetat nära var-
andra. Samma elever har varit i fokus vid varje slöjdlektion. Valet av aktiviteter 
att dokumentera har främst utgått från ett antal slöjdprojekt, det vill säga ett 
försök att följa alla steg i ett antal arbetsprocesser. Vid lärargenomgångar har 
dock läraren varit i fokus för videodokumentationen. 

Lärarens interaktion med eleverna har också dokumenterats varje lektion 
med hjälp av en mp3-spelare fäst på läraren. Observationsmaterialet från slöjd-
undervisningen har analyserats främst utifrån 
• vilka typer av uppgifter som eleverna arbetar med och hur uppgifterna 

presenteras för eleverna
• hur slöjdens arbetsprocesser framträder i undervisningen
• vilken typ av interaktion som sker mellan elever och lärare
• vilken typ av återkoppling som eleverna får under arbetets gång och till vad 

återkopplingen relateras. 

I vissa fall har också specifika aspekter av fördjupningsmaterialet analyserats för 
att ge en fördjupad förståelse för vissa resultat i enkätstudien. 

Intervjuerna med lärarna på de fem skolorna har genomförts i grupp i 
slutet av det arbetsområde som följts och där det varit aktuellt har slöjdlärare 
verksamma på skolan som inte deltagit i observationsstudien också bjudits 
in. Någon av de lärare vars undervisning följts hade inte möjlighet att delta i 
intervju. Sammanlagt har elva lärare intervjuats. Intervjuerna har dokumente-
rats med ljudinspelning. Intervjuerna har haft en öppen karaktär och genom-
förts utifrån ett antal teman:
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1. lärarnas bakgrund (utbildning, arbetsuppgifter, undervisningserfarenhet etc.)
2. slöjdämnets organisering på skolan (gruppindelning, planering, betygssätt-

ning etc.)
3. lärarnas tankar kring Lgr 11 (kompetensutveckling, kursplanens innehåll 

och upplägg, slöjdämnets mål och kunskapskrav, hur kursplanen används  
i undervisningen etc.)

4. det arbetsområde som observerats (syfte, relation till kursplanen, hur  
arbetet upplevdes av läraren etc.)

5. slöjdämnet i stort (ämnets status, ämnets roll och nytta)
6. rollen som slöjdlärare (upplevelser av arbetet, organisering av arbetet, mål-

bild som lärare, hur undervisningen förändrats med Lgr 11 etc.). 

Varje intervju tog mellan 90 och 120 minuter att genomföra. Svaren från in-
tervjuerna har sedan tematiserats utifrån de olika frågeområdena och samman-
ställts utifrån olika sätt att förhålla sig som slöjdlärare. 

Elevintervjuerna genomfördes också i grupp i slutet av arbetsområdet med 
tre eller fyra elever från varje undervisningsgrupp. De tillfrågade eleverna val-
des i samråd med läraren för att representera både elever som gillar slöjdämnet 
och elever som inte gör det. Sammanlagt har 30 elever intervjuats. Intervju-
erna har dokumenterats med ljudinspelning. Intervjuerna har haft en öppen 
karaktär och genomförts utifrån ett antal teman:

1.  elevernas tankar om slöjdämnet (bästa och sämsta med ämnet, ämnets roll 
i grundskolan, hur ämnet eventuellt skiljer sig från andra ämnen, nyttan av 
slöjdundervisningen etc.)

2.  elevernas upplevelse av sin egen slöjdundervisning (hur en bra slöjdlärare 
ska vara, vilken hjälp de får och behöver av sin lärare, vad de känner till om 
kursplan och mål, hur de får reda på hur det går för dem i slöjd, deras tan-
kar om att välja materialinriktning etc.)

3.  deras upplevelser av det dokumenterade arbetsområdet (varför de valt det 
specifika projektet, vad de lärt sig, vad som drivit dem i arbetet etc.) 

4.  elevernas tankar om betyg i slöjd (vad som ligger till grund för deras betyg, 
hur de talat om betygskriterier med lärarens etc.). 

Eleverna har också fått ge förslag på förbättringar för slöjdämnet. Varje inter-
vju tog mellan 40 och 60 minuter att genomföra. För att inte enskilda elever 
skulle bli allt för tongivande fördelades frågorna ibland av intervjuarna. Svaren 
från intervjuerna har sedan tematiserats utifrån de olika frågeområdena och 
sammanställts utifrån olika sätt att som elev förhålla sig till slöjdämnet. 
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Reflektioner kring fördjupningsstudiens upplägg
Utvärderingens fördjupningsstudie är inte på något sätt generaliserbar eller 
representativ för slöjdundervisning i Sverige, denna del ska istället tjäna som 
exemplifieringar av olika sätt att bedriva slöjdundervisningen och kan vara ett 
underlag för diskussioner om vilka konsekvenser olika förhållningssätt och 
undervisningsupplägg får i förhållande till slöjdämnets styrdokument. De 
nationellt representativa resultat som presenteras utifrån utvärderingens enkät-
studie nyanseras med hjälp av fördjupningsstudiens resultat som till exempel 
visar hur entydiga enkätresultat kan härröra från skilda undervisningspraktiker. 

Det finns anledning att diskutera flera aspekter av hur fördjupningsstudien har 
genomförts och trovärdigheten i de resultat som presenterats. Observationer av 
människor är alltid förknippade med vad man brukar kalla observatörseffekter, 
det faktum att deltagarna vet om att de är iakttagna utgör en risk att de beter sig 
annorlunda jämfört med hur de skulle ha gjort annars. Detta är naturligtvis en 
påtaglig risk också i denna studie. Det finns egentligen inget sätt att komma undan 
denna risk (förutom att genomföra dolda observationer, men det skulle inte vara 
etiskt försvarbart) utan endast olika sätt att försöka minska effekten på deltagarna. 
I den här studien har observationerna genomförts från en undanskymd plats i 
klassrummet i de fall det varit möjligt och uppmärksamheten har riktats bort från 
elever som upplevts som extra medvetna om observatörernas närvaro. 

Både lärare och elever har i intervjuerna tillfrågats om hur de upplevt att bli 
observerade. Lärarna svarade samstämmigt att när undervisningen kom igång 
fanns ingen tid att tänka på att det fanns en kamera och en forskare i klass-
rummet, de hade nog att göra med att genomföra lektionen. Ingen av lärarna 
menade att de ändrat sitt beteende eller sin undervisning (vilket dock inte 
garanterar att så inte varit fallet). Eleverna svarade att de inledningsvis kunde 
känna sig lite blyga eller hämmade av att bli filmade, och att de bitvis varit mer 
noggranna med att inte prata med sina kamrater om ovidkommande saker 
eller att använda sina telefoner till annat än slöjdarbete. 

När det gäller intervjustudien är det viktigt att komma ihåg att det människor 
säger i en intervju inte alltid överensstämmer med hur de verkligen agerar i kon-
kreta situationer eller vad de verkligen tycker i vissa frågor. Det finns en risk att 
personer som blir intervjuade säger det de tror de förväntas säga eller det de tror 
att den som intervjuar dem vill höra. Också detta problem är svårt att komma 
runt. Det är alltså möjligt att fördjupningsstudien delvis ger något tillrättalagda 
bilder av hur slöjdundervisning kan bedrivas i Sverige. Detta påverkar dock inte 
den exemplifierande funktion fördjupningsstudien har i utvärderingen. 
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1.4 Rapportens upplägg
Rapportens upplägg baseras på enkätstudiens övergripande temaområden för-
utsättningarna för ämnet, genomförande av undervisningen samt måluppfyl-
lelsen. Kapitel 2 ger en presentation av slöjdämnets kursplan och beskriver de 
största förändringarna från den tidigare kursplanen. Därefter följer fyra kapitel 
som tar sin utgångspunkt i utvärderingens enkätstudie och kompletterar med 
fördjupande exempel, från fördjupningsstudiens skolbesök. 

I kapitel 3 presenteras aspekter kopplade till förutsättningarna för under-
visning i slöjd, till exempel slöjdämnets organisering (fördelning av tid, 
gruppstorlek, indelning i materialinriktning) slöjdlärares utbildningsnivå och 
undervisningssituation, slöjdämnets status och villkor, tillgång till utrustning 
samt elevers slöjdengagemang utanför skolan. I kapitel 4 presenteras främst 
lärares och elevers upplevelser av och inställningar till slöjdämnet. Elevers 
uppfattningar om sina lärare presenteras också i detta kapitel, samt lärares upp-
fattningar om slöjdämnets kursplan. Kapitel 5 redovisar utvärderingsresultat 
om slöjdundervisningens innehåll och genomförande. Framför allt riktas fokus 
mot hur olika kunskapsområden hanteras i undervisningen. Kapitlet redovisar 
även utvärderingsresultat om ämnesövergripande samarbeten och elevers upp-
levelse av den faktiska slöjdundervisningen. 

I kapitel 6 redovisas förhållanden om bedömning och betygssättning i 
slöjdämnet. Kapitlet tar bland annat upp redovisningsrutiner, organiseringen 
av återkoppling samt hur betygssättning går till i slöjdämnet. Kapitel 7 
redogör sammanhållande för resultat från utvärderingens fördjupningsstudie 
utifrån de fyra delarna i slöjdämnets arbetsprocess. Lärarens förhållningssätt i 
undervisningen diskuteras också utförligt i detta kapitel. Kapitel 7 bygger i stor 
utsträckning på exempel från verksamheten i de slöjdgrupper som följt i för-
djupningsstudien och dessa exempel ligger sedan till grund för resonemang och 
diskussioner kopplade till slöjdämnets kursplan och de mål som beskrivs där. 
I kapitel 8 sammanfattas utvärderingens sammantagna resultat och de styrkor 
och utmaningar för slöjdämnet som framträder i utvärderingen lyfts fram och 
diskuteras. Kapitel 8 innehåller också ett framåtblickande resonemang med 
funderingar kring slöjdämnets utveckling och roll i framtidens skola. 

Materialinriktning i stället för slöjdart
Det har genom tiderna funnits ett flertal olika begrepp för att beskriva slöjd-
ämnets olika innehåll och den traditionella indelningen baserad på olika slöjd-
material. I den här rapporten används genomgående termen materialinriktning 
för att beskriva slöjdundervisning indelad efter olika material. I rapporten 
förekommer dock ibland begreppet slöjdart i redovisningen av vissa enkätfrå-
gor, detta beror på att denna term använts i flera av frågorna som lärare och 
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elever svarat på. Det är då nödvändigt att i vissa fall använda denna term för 
att inte förvränga svaren lärare och elever gett. Anledningen till att slöjdart har 
använts i enkäterna är främst att det uppfattats som en utbredd benämning för 
slöjdämnets olika delar och att det i enkätstudien funnits en stark önskan att 
minimera riskerna för missförstånd. I rapportens redovisning av utvärderings-
resultaten har dock termen slöjdart bedömts missvisande då det i den svenska 
grundskolan inte finns två olika arter av samma ämne utan snarare ett slöjd-
ämne med inriktningar mot olika material, därav användningen av begreppet 
materialinriktning i rapporten.
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KAPITEL 2. Målen för slöjdämnet  
i grundskolan
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2. Målen för slöjdämnet i grundskolan

I det här kapitlet görs en genomgång av slöjdämnets kursplan i läroplanen 
Lgr 11 och den jämförs också med slöjdämnets tidigare kursplan i läroplanen 
Lpo 94.

Med läroplanen från 1994, Lpo 94, infördes målstyrning i den svenska 
grundskolan. I varje ämnes kursplan angavs ett antal mål som undervisningen 
skulle sträva mot. År 2000 reviderades kursplanerna i Lpo 94. Skillnaderna 
mellan kurplanen i Lpo 94 och den reviderade planen Kpl 2000 var relativt 
små för slöjdämnet. Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2003, 
NU-03, gjordes i relation till den reviderade kursplanen som då gällt i tre år. 
Denna utvärdering görs i relation till Lgr 11 som vid utvärderingens genom-
förande gällt ungefär två år.

2.1 Lgr 11 och slöjdämnets kursplan
Slöjdämnets kursplan i Lgr 11 skiljer sig avsevärt från tidigare kursplan i sin 
uppbyggnad och struktur. Beskrivningen av slöjdämnets syfte i Lgr 11 avslutas 
med fyra långsiktiga mål uttryckta i form av förmågor eleverna ska få förutsätt-
ningar att utveckla genom slöjdundervisningen:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
•  formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga 

redskap, verktyg och hantverkstekniker,
•  välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med 

arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
•  analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspe-

cifika begrepp, och
• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ovanstående fyra långsiktiga mål motsvarar eller ersätter de elva mål att sträva 
mot som fanns i den tidigare kursplanen.

I Lgr 11 anges ett centralt innehåll för varje skolämne. I det centrala inne-
hållet beskrivs de ämnesspecifika delar som ska behandlas i undervisningen. 
Innehållet för slöjdämnet är indelat i fyra kunskapsområden och för varje 
kunskapsområde anges ämnets centrala innehåll för årskurserna 1–3, 4–6 
respektive 7–9. Slöjdämnets fyra kunskapsområden är:
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• slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
• slöjdens arbetsprocesser
• slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
• slöjden i samhället.

Utöver syfte och centralt innehåll i Lgr 11 finns kunskapskrav. I dessa anges i 
form av kunskapsprofiler vad eleverna ska uppfylla för betygen A, C och E, i 
slutet av årskurs 6 respektive 9. Kunskapskraven är skrivna i löpande text och 
ersätter de betygskriterier i punktform som fanns i den tidigare kursplanen.

2.2 Jämförelse mellan slöjdämnets kursplan i 
Lgr 11 och tidigare kursplan
De tydligaste förändringarna mellan nuvarande och tidigare kursplan för 
slöjdämnet gäller de kunskaper och förmågor ämnet syftar till att utveckla hos 
eleverna. I Lgr 11 framhålls elevernas ämnesspecifika kunskapsutveckling. Den 
tidigare kursplanen betonade i större utsträckning elevernas allsidiga utveck-
ling i och genom slöjdämnet. I Lgr 11 återfinns dessa mer allmänna förmågor, 
exempelvis att lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt 
sätt, i läroplanens övergripande mål och riktlinjer som gäller för hela skolans 
arbete. 

I det följande utvecklas och exemplifieras skillnaderna mellan slöjdämnets 
kursplan i Lgr 11 respektive den tidigare.

Ämnets syfte – från allmän till ämnesspecifik kunskapsutveckling
I syftestexten i slöjdämnets kursplan i Lgr 11 ingår utveckling av kunskaper 
om färg, form, funktion och konstruktion, att kunna göra medvetna val av 
material och teknik, samt att utveckla förståelse för slöjd, hantverk och design. 
Syftesbeskrivningen inleds ämnesspecifikt: ”Undervisningen i ämnet slöjd ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att 
arbeta med olika material och uttrycksformer” (Skolverket, 2011a, s. 213). 
Syftestexten i tidigare kursplan fokuserade i större utsträckning slöjdämnets 
roll i elevernas allsidiga utveckling genom att slöjdundervisningen övade upp 
deras skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Begreppet ”nyfiken-
het” är gemensamt i de båda kursplanerna, men i linje med de mer ämnes-
specifika skrivningarna i den nya kursplanen anges i Lgr 11 att undervisningen 
ska ”bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera 
med olika material”, medan tidigare kursplan fastslog att ”slöjd utvecklar 
nyfikenhet”, utan att specificera eller utveckla vad denna nyfikenhet skulle vara 
riktad mot eller innebära. I den tidigare kursplanen återfanns också formule-
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ringar om att slöjdämnet syftade till att utveckla elevernas kreativitet, ansvars-
tagande och självständighet samt ge dem insikter i jämställdhetsfrågor. Det här 
är en tydlig och genomgående skillnad i de två kursplanerna för slöjdämnet, 
skillnaden mellan det allmänna och det ämnesspecifika. 

Förtrogenhet med slöjdrelaterade begrepp skrivs tydligt fram i den nya 
kursplanen, såväl i syftestexten som i ett av de fyra långsiktiga målen. I den 
förra kursplanen fastslogs mer enkelt att slöjdarbete ”utvecklar och bidrar till 
begreppsbildning”. Betoningen på att utveckla ett ämnesspråk kopplas i det 
långsiktiga målet samman med förmågan att analysera och värdera arbetspro-
cesser och resultat. Detta motiveras i kursplanens kommentarmaterial: ”Elev-
ernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete betonas mer. Detta ska 
inte uppfattas som att slöjdämnet ska teoretiseras, utan som att eleverna ska få 
större möjligheter att observera och reflektera över sin egen kunskapsutveck-
ling” (Skolverket, 2011a, s. 6). Ett tydligare fokus på att observera och reflek-
tera över sin egen kunskapsutveckling är i linje med den kritik som riktades 
mot slöjdundervisningen i NU-03: ett stort fokus på elevernas görande, men 
mindre på deras lärande i görandet. 

Från mål att sträva mot till långsiktiga mål
Tidigare kursplan innefattade elva mål att sträva mot i slöjdämnet. Vid en 
jämförelse av dessa mål och kursplanen i Lgr 11 är strävansmålen snarlika de 
fyra långsiktiga mål som avslutar syftestexten i slöjdämnets kursplan i Lgr 11. 
De förmågor som beskrivs i Lgr 11:s långsiktiga mål har delvis liknande 
innehåll som den ämneskunskap som angavs i tidigare kursplans mål att sträva 
mot, framför allt det att eleverna ska tillägna sig praktisk erfarenhet av olika 
arbetsmetoder, verktyg och redskap. Övriga delar av mål att sträva mot är nu 
kopplade till de övergripande läroplansmålen i Lgr 11 – det vill säga de mål 
och kunskaper som skolans hela undervisning har som ett gemensamt uppdrag 
att utveckla hos eleverna. Kursplanen i Lgr 11 är därmed mer ämnesspecifik än 
sin föregångare.

I praxis har slöjdundervisning generellt haft stort fokus på de hantverksrela-
terade delarna, exempelvis olika tekniker och redskap, något som bland annat 
NU-03 visade. Men eftersom denna typ av kunskaper inte var framträdande 
i tidigare kursplan har variationen varit stor i vilka tekniker olika lärare tagit 
upp och i vilken utsträckning utförande och hantverksskicklighet har avspeg-
lats i respektive lärares betygssättning. 

Nytt obligatoriskt centralt innehåll
Med Lgr 11 har slöjdämnet, liksom övriga skolämnen, fått ett obligatoriskt 
centralt innehåll. Här anges vilket innehåll eleverna ska arbeta med för att 
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utveckla förmågorna i kursplanens långsiktiga mål. I tidigare kursplan överläts 
beslutet om undervisningens innehåll till varje enskild lärare. Detta är en stor 
skillnad mellan nuvarande och den förra kursplanen.

I Lgr 11 är slöjdämnets centrala innehåll uppdelat i 36 punkter och struk-
turerat i fyra kunskapsområden för respektive låg-, mellan- och högstadium. 
Det centrala innehållet är obligatoriska inslag i slöjdundervisningen. Läraren 
kan lägga till ytterligare innehåll, men får inte utelämna något av det som står 
i kursplanens centrala innehåll. Men det är varje enskild lärare som avgör hur 
och i vilken utsträckning de olika punkterna tas upp med sikte på elevernas 
utveckling av olika förmågor, samt om punkterna ska kombineras med ytter-
ligare innehåll. Bland slöjdlärare finns olika uppfattningar om fördelningen 
mellan att lära hantverkstekniker och elevernas förverkligande av egna idéer i 
undervisningen. Vissa anser att eleverna ska lära sig ett antal angivna tekniker 
för att sedan kunna använda dessa i sitt fortsatta slöjdande, andra menar att 
elevernas egna slöjdidéer ska avgöra vilka material och tekniker eleverna kom-
mer i kontakt med. Tidigare kursplan gav lärarna vag vägledning i dessa frågor, 
bland annat genom att målen att sträva mot var många och breda, samt att 
kursplanen saknade ett tydligt föreskrivet innehåll i slöjdundervisningen.  
I Lgr 11 anger det centrala innehållet förväntningar om att undervisningen ska 
innehålla lämpliga hantverkstekniker och ge eleverna möjlighet att utforska 
och experimentera med olika material samt vara medvetna om sina tillväga-
gångssätt i slöjdarbetet.    

Från slöjdprocessen till slöjdens arbetsprocesser
Den så kallade slöjdprocessen hade stort utrymme i den tidigare kursplanen. 
En stor del av texten under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” 
beskrev slöjdprocessen och dess fyra faser: idé, planering, genomförande och 
värdering. I Lgr 11 har begreppet slöjdprocessen försvunnit, medan ett av 
kunskapsområdena i ämnets centrala innehåll kallas slöjdens arbetsprocesser. 
I kursplanens tredje långsiktiga mål står att eleverna ska utveckla förmågan att 
”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat utifrån syftet med arbetet 
och utifrån kvalitets- och miljöaspekter”. Den tidigare slöjdprocessens fyra 
faser i har i Lgr 11 ersatts av begreppen idéutveckling, överväganden, fram-
ställning och värdering. Att ”slöjdprocessen” i Lgr 11 ersatts av arbetsprocesser 
mer generellt kan uppfattas som motsägelsefullt när kursplanetexten i Lgr 11 i 
övrigt har blivit mer ämnesspecifik. Kursplanens kommentarmaterial motive-
rar förändringen:

Anledningen till att kursplanen frångår begreppet slöjdprocessen är att 
tolkningen av begreppet har varierat kraftigt. Slöjdlärare har i stor utsträck-
ning använt sig av begreppet för att beskriva sitt eget arbetssätt – oavsett 
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hur deras undervisningspraktik egentligen har sett ut. Det har av många 
uppfattats som en svaghet i tidigare kursplaner att ett centralt begrepp i 
slöjdämnet inte har en tydlig och allmänt känd innebörd. (Skolverket, 
2011b, s. 13)

Slöjdprocessen i tidigare kursplan kunde också tolkas som om dess fyra faser 
skulle vara en linjär process – först idén, därefter planering och på det ge-
nomförande och till slut en värdering. Kommentarmaterialet till kursplanen 
i Lgr 11 beskriver att ett slöjdarbete bör ses som en process med flera och un-
der ständig växelverkan, samverkande delar. Exempelvis kan eleven utveckla 
”förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av 
slöjdspecifika begrepp” såväl under idéutveckling och planering som under ge-
nomförandet. Analys och värdering ligger till grund för beslut och handlande 
under hela arbetet, och är inte bara en värdering i efterhand. Slöjdprocessen 
har också kunnat uppfattas olika: som ett mål genom att eleverna skulle kunna 
beskriva slöjdprocessen för att uppnå godkänt, som ett ämnesinnehåll genom 
dess framträdande roll i kursplanen, eller som en metod för lärande. 

Genom kommentarmaterialets betoning av att en arbetsprocess i slöjd-
undervisningen inkluderar flera olika typer av samverkande processer (kreativ 
läroprocess, produktionsinriktad läroprocess och pedagogisk lärprocess), kan 
man säga att arbetsprocesser har blivit tydligare definierat i Lgr 11. 

Slöjdämnets material – både mål och medel
Variationen i de material eleverna arbetar med har fått en breddad och mer 
framträdande roll i Lgr 11 och kunskaper om materialens egenskaper, använd-
ningsområden och kombinationsmöjligheter har skrivits fram i kursplanens 
centrala innehåll. I Lgr 11 föreskrivs att eleverna ska arbeta med metall, textil 
och trä under samtliga tre åldersintervall. I årskurs 4–6 även de tre materialens 
kombinations möjligheter. I årskurs 7–9 ska dessutom metall, textil och trä 
kombineras med andra nyproducerade eller återanvända material, något som 
inte tidigare varit föreskrivet och därmed varierat från skola till skola. Kurspla-
nen säger däremot inget om i vilken utsträckning de olika materialen ska ingå i 
slöjdundervisningen.

I förra kursplanen benämndes materialen som ”textil” respektive ”trä och 
metall”. I ett av målen att uppnå för årskurs 5 angavs att eleverna skulle kunna 
hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textilslöjd 
som i trä- och metallslöjd. Ämnesinnehållet för material i Lgr 11 är bredare än 
att eleverna ska kunna genomföra slöjdarbeten i textilslöjd respektive trä- och 
metallslöjd. Kunskaper om olika slöjdmaterial är en del av ämnesinnehållet, 
men där ingår också att kunna välja material i relation till miljö, kvalitet och 
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hållbarhet. Slöjdmaterialen i undervisningen kan därmed sägas utgöra såväl mål 
i sig, som medel i relation till utveckling av vidare kunskaper och förmågor. 

Större fokus på slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer är ett kunskapsområde som 
har skrivits fram tydligare i Lgr 11 än i tidigare kursplan. I Lgr 11 kopplas 
kunskapsområdet till olika inspirationskällor för elevernas slöjdarbete, vad och 
hur olika slöjdföremål kommunicerar, samt slöjd som uttryck för identitet. 
Förra kursplanen talade om att kunna värdera och bedöma formgivning och 
att skapa medvetenhet om estetiska värden. Dessutom ingick kännedom om 
slöjdtraditioner för att ge insikt i vardagshistoria och jämställdhetsfrågor, samt 
att skapa medvetenhet om olika kulturers hantverkstraditioner. Kursplanen 
beskrev också att slöjdundervisningen skulle förmedla delar av kulturarvet.  
I nuvarande kursplan handlar det snarare om att utgå från ovanstående än att 
få det förmedlat. Kursplanens kommentarmaterial beskriver att eleverna ska 
utforma slöjdföremål på ett personligt sätt för att utveckla ett framtida person-
ligt formspråk.

I kunskapsområdet ingår också barn- och ungdomskulturer och elevers 
identitetsutveckling i och genom slöjdarbete. En tolkning av detta är att slöjd-
undervisningen ska möta eleverna där de befinner sig. Slöjdföremål kopplas 
samman med identitet och kommunikation och förmågan att beröra och 
engagera, exempelvis genom mode och trender. Därmed expanderas kunskaps-
området i Lgr 11 jämfört med tidigare kursplan. Expansionen av kunskapsom-
rådet innebär en sammansmältning med kursplanens fjärde kunskapsområde, 
slöjden i samhället.

Betoning på slöjdens betydelse i samhället
Lgr 11:s kunskapsområde slöjden i samhället motiveras i kursplanens kom-
mentarmaterial på följande sätt: 

Genom att betona de samhälleliga aspekterna av slöjdverksamhet vill kurs-
planeskrivningarna undvika att elevernas skapande i olika material enbart 
uppfattas som en privat eller individuell angelägenhet. Kunskapsområdet 
har alltså tillkommit för att förtydliga slöjdens betydelse för företeelser ut-
anför skolan. (Skolverket, 2011b, s. 17)

Detta är en viktig markering då slöjdämnet kanske är skolans mest individu-
aliserade ämne, något som visats bland annat i NU-03. Även om elever lär 
tillsammans och av varandra finns det en stark tradition i slöjdundervisningen 
av att eleverna framställer egna slöjdföremål, föremål som oftast bestämts av 
eleven själv, och som med självklarhet tillhör respektive elev.  
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Tidigare kursplan beskrev slöjd som ”manuellt och intellektuellt arbete i 
förening”. Samarbete eller möjligheten att inspireras och lära av och med andra 
nämndes inte. Däremot angavs i förra kursplanen att elevens självständighet 
och egna ansvarstagande skulle vara grund för lärarens bedömning. 

I de samhälleliga aspekterna av slöjd som uttrycks i Lgr 11:s centrala inne-
håll inkluderas också slöjdundervisningens betydelse för ett hållbart samhälle 
och utvecklingen av ett miljömedvetet förhållningssätt hos eleverna. Resurs-
hushållning i form av återbruk, kunskap om olika materials framställning och 
miljöpåverkan kopplas i kursplanen och kommentarmaterialet till slöjdämnets 
betydelse utanför skolan. Koppling mellan slöjden och resurs-, samhälls- och 
utvecklingsfrågor var mindre framträdande i den tidigare kursplanen. 

Det centrala innehållets kunskapsområde slöjden i samhället ger stora 
möjligheter att i undervisningen ta upp slöjdens betydelse i och för samhället, 
att arbeta tillsammans och diskutera såväl egna som andras slöjdarbeten från 
idéutveckling till värdering. 

Kunskapskrav med koppling till förmågorna i syftet
Kursplanen i Lgr 11 saknar motsvarighet till avsnittet ”Bedömningens inrikt-
ning” i tidigare kursplan. I Lgr 11 beskrivs i stället de kunskapskrav som gäller 
för betygsstegen A, C och E i form av tre kunskapsprofiler för slutet av årskurs 
6 respektive 9. 

I tidigare kursplan gällde uppnåendemålen som kriterier för godkänt 
(betyget G enligt då gällande betygsskala). För betygen VG och MVG fanns 
betygskriterier angivna i punktlistor. Även i Lgr 11:s kunskapskrav finns tre 
olika betygsnivåer med angivna kunskapskrav – krav för betygsstegen E, C och 
A. Det som skiljer de tre betygsstegen åt är angivet med så kallade värdeord, 
exempelvis enkla/utvecklade/välutvecklade (för betyget C ska eleven kunna ge 
utvecklade omdömen om arbetsprocessen). Kunskapskravens utformning i 
Lgr 11 tydliggör att det är kvalitativa skillnader mellan de olika betygsstegen 
(angivna genom värdeorden), men att det samtidigt ställs större krav på varje 
enskild lärares förmåga att avgöra den faktiska skillnaden mellan exempelvis 
enkla, utvecklade och välutvecklade omdömen. I den förra kursplanen var 
betygskriterierna möjliga att bocka av, men samtidigt utformade så att det 
kunde uppfattas som om det var kvantitativa snarare än kvalitativa skillnader 
mellan betygsstegen.

Lgr 11:s kunskapskrav har en tydlig koppling till de förmågor som beskrivs 
i syftestextens långsiktiga mål. I tidigare kursplan var kopplingen mellan mål 
att sträva mot, texten under ”Bedömningens inriktning”, och betygskriteri-
erna för de olika betygsstegen inte lika tydlig. En ytterligare skillnad mellan 
kursplanerna gällande grunderna för olika betyg är att det till Lgr 11 finns 
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ett ämnesspecifikt kommentarmaterial till varje kursplan. I kommentarma-
terialet utvecklas och förklaras progressionen mellan kunskapskraven för de 
olika betygsstegen som anges genom värdeorden. Skolverket har även gett ut 
bedömningsstöd med kopplingar till Lgr 11. För slöjdämnet finns två bedöm-
ningsmatriser, en för årskurs 6 och en för årskurs 9 (Skolverket, 2013a, 2013b) 
och dessutom ett slöjdspecifikt kompetensutvecklingsmaterial (Skolverket, 
2014).

2.3 Sammanfattning – målen för slöjdämnet 
Med Lpo 94, infördes målstyrning i grundskolan. Sedan dess har läroplanerna 
angivit ett antal mål eller kunskapskrav per ämne som eleverna ska nå. Ämne-
nas mål och kunskapskrav anges i kursplaner. Två kursplaner har gällt sedan 
Lpo 94: Kpl 2000 och kursplanen i Lgr 11. Förändringen mellan Kpl 2000 
och den nuvarande kursplanen kan sammanfattas i följande punkter:
• Elva strävansmål har i Lgr 11 blivit fyra långsiktiga mål uttryckta som för-

mågor eleverna ska utveckla genom undervisningen i ämnet.
• Betygsgrundande uppnåendemål och betygskriterier för VG och MVG har 

ersatts av kunskapskrav med värdeord för betygsstegen A, C och E.
• Med Lgr 11 infördes ett obligatoriskt centralt innehåll, indelat i fyra kun-

skapsområden och angivet som innehållspunkter för årskurserna 1–3, 4–6 
respektive 7–9. 

• ”Slöjdens arbetsprocesser” har ersatt tidigare kursplans ”slöjdprocessen” och 
utgör ett av fyra kunskapsområden i kursplanen.

• De föreskrivna materialen i slöjdundervisningen anges i bokstavsordning: 
metall, textil och trä. I årskurs 7–9 ska elever dessutom möta ytterligare 
material i sin slöjdundervisning. 

• Slöjdens betydelse i och för samhället har skrivits fram tydligare i Lgr 11:s 
kursplan, bland annat genom att ”Slöjden i samhället” nu utgör ett av fyra 
kunskapsområden.

• Kopplingen mellan kursplanens mål – de förmågor eleverna ska utveckla – 
och kunskapskraven har blivit tydligare i Lgr 11.
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KAPITEL 3. Slöjdämnets  
förutsättningar
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3. Slöjdämnets förutsättningar

Det som sker i en pedagogisk verksamhet är beroende av dess ramar, villkor 
och förutsättningar. Viktiga förutsättningar är till exempel undervisningsgrup-
pernas storlek, tillgången på utbildad personal, samt tillgång på utrustning 
och möjligheten att använda ändamålsenliga lokaler. I detta kapitel diskuteras 
slöjdämnets förutsättningar utifrån: 

1. hur undervisning i slöjd organiseras
2. hur slöjdlärarkåren ser ut – bland annat lärarnas utbildning och undervis-

ningserfarenhet
3. hur undervisningsgrupperna i slöjd är sammansatta 
4. vilken ställning och status slöjdämnet har i skolan
5. elevernas förhållande till slöjd och hantverk utanför skolan eftersom slöj-

derfarenhet från andra sammanhang kan påverka förutsättningarna att ut-
veckla de förmågor slöjdämnet syftar till.

3.1 Undervisningens organisering 
I utvärderingens enkätstudie har elever, lärare och rektorer svarat på frågor 
om hur slöjdundervisningen är organiserad på deras skola. Frågorna gäller hur 
ofta eleverna har slöjd, från vilken årskurs eleverna undervisas i slöjd, hur stora 
undervisningsgrupper skolan har och om eleverna väljer materialinriktning 
själva. I detta avsnitt redovisas svaren på dessa frågor och den bild som fram-
träder av skolors, lärares och elevers möjligheter att uppfylla de mål som anges 
i kursplanen diskuteras.

Slöjd en gång i veckan för de flesta elever
Det vanligaste sättet att fördela slöjdämnets tid i grundskolans timplan är att 
eleverna har undervisning i ämnet varje vecka under hela läsåret. 82 procent av 
rektorerna har svarat att skolan organiserar slöjdundervisningen på detta sätt i 
årskurs 9, och motsvarande siffra för årskurs 6 är 86 procent. Ungefär 16 pro-
cent av eleverna i årskurs 9 och 12 procent av eleverna i årskurs 6 har en mer 
oregelbunden slöjdundervisning, antingen genom att undervisningen läggs ut 
periodvis under hela läsåret eller samlas till den ena av läsårets två terminer. 

Ett återkommande tema i diskussionen om alternativa sätt att organisera 
slöjdundervisning är så kallad koncentrationsläsning där elevernas hela slöjd-
undervisning genomförs koncentrerat under en kortare tidsperiod. Frågor som 
lyfts är exempelvis vad som händer med progressionen i lärandet och med 
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slöjdämnets tydliga processinriktning när undervisningstiden samlas under en 
kort period. Men slöjdundervisning förlagd till koncentrerade perioder under 
läsåret förekommer endast på omkring var tjugonde kommunal skola. När det 
gäller skolor med enskild huvudman är detta arbetssätt vanligare och förekom-
mer på ungefär var femte skola.

Slöjdundervisning i årskurs 1 och 2 allt vanligare
NU-03 visade att slöjdundervisningen vanligen införs i årskurs 3. Lärarenkä-
ten i utvärderingen 2013 indikerar att detta fortfarande gäller, men att utveck-
lingen går mot en större variation mellan skolorna. 2013 har 18 procent av 
eleverna i årskurs 6 lärare som också undervisar i slöjd i årskurs 1 (6 procent) 
och 2 (12 procent) vilket bekräftar att vissa skolor inför slöjd före årskurs 3. 
Detta kan eventuellt vara en följd av ett föreskrivet obligatoriskt innehåll i 
slöjdämnet för årskurs 1–3 i och med införandet av Lgr 11. Grundskolans tim-
plan föreskriver 330 timmars slöjdundervisning under grundskoletiden, men 
ger inga riktlinjer för hur dessa timmar ska fördelas mellan skolans tre stadier. 
Men det centrala innehållet specificeras för årskurs 1–3, 4–6 respektive 7–9 
och eleverna ska ha mött hela det centrala innehållet för årskurs 1–3 senast när 
de slutar årskurs 3. 

Sällan fler än 15 elever i slöjdgrupperna
I diskussioner om slöjdämnets organisering kommer ofta risken för ökande 
storlek på elevgrupperna upp. Farhågor om större elevgrupper kan t.ex. bottna 
i ekonomiska faktorer och önskningar om mindre grupper i alla ämnen (exem-
pelvis 20-grupper i alla ämnen, i stället för helklass i många och halvklass i 
vissa). De argument mot större elevgrupper som varit mest framträdande har 
dels varit säkerhet (främst från företrädare för trä- och metallslöjd), dels möj-
ligheten att anpassa undervisningen till olika elevers skiftande kunskaper och 
intressen. 

Utvärderingen visar att för åtta av tio elever är storleken på elevgruppen i 
slöjdundervisningen 11–15 elever, detta gäller för både årskurs 6 och årskurs 9.
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Figur 3.1. Vad har du för genomsnittlig gruppstorlek i årskurs 4–6 (7–9), vårterminen 2013?
Andel elever vars lärare angett respektive svarsalternativ

Åk 6 Åk 9

Grupper med 11–15 elever är den absolut vanligaste gruppstorleken i slöjd-
undervisningen 2013 i såväl årskurs 6 som i årskurs 9. I utvärderingen 2003 
var 14–16 elever vanligast (frågan ställdes då med andra intervall), vilket an-
tingen tyder på att skolor och huvudmän har beaktat de argument mot större 
slöjdgrupper som redovisas ovan, eller att farhågorna om ett ökat antal elever i 
slöjdgrupperna varit obefogade.

Indelning i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd dominerar
Det dominerande sättet att organisera slöjdundervisningen är en indelning i en 
textil inriktning och en inriktning med trä- och metallslöjd. Omkring 9 av 10 
elever möter slöjdämnet på detta sätt. Samtidigt har var tredje elev en slöjdlä-
rare som samarbetar i undervisningen med sin kollega i den andra materialin-
riktningen. Det kan innebära att de två slöjdlärarna gemensamt planerar och 
följer upp sin slöjdundervisning, eller att eleverna har möjlighet att arbeta i de 
olika materialinriktningarna även om undervisningen är organisatoriskt inde-
lad i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. Samarbete om undervisningen 
kan också innebära ett arbetsområde där val av material ingår i uppgiften.

Så här resonerar några av eleverna i årskurs 9 i fördjupningsstudien kring 
frågan om slöjdämnet är ett eller två ämnen:

Intervjuare: Uppfattar ni att slöjd är ett eller två ämnen? 
E1: Det är väl ett ämne men två olika saker. 
E2: Det skiljer sig rätt mycket från varandra, från textil till träslöjd. Här gör 
man mer kuddar, stickar men i träslöjden gör man mer hårda saker, saker 
av trä eller metall. 
Intervjuare: Är det bara vad man gör som du tycker skiljer sig åt, eller är 
det också andra saker som skiljer sig åt? 
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E2: Salen ser ju lite annorlunda ut också, här är det ju mer soft, lite skönare 
stolar och det finns lite fåtöljer. 
E3: Men teknikerna skiljer sig också åt, i träslöjden stickar man ju inte 
direkt, man gör ju inte sicksack eller nånting så man gör ju helt olika tekni-
ker, så jag tycker det är som två helt olika ämnen. Det vi gör här i syslöjden 
är ju ingenting mot vad de gör i träslöjden. De gör ju helt olika saker mot 
vad vi gör, alltså allt skiljer sig, teknikerna materialen. Jag tycker att det är 
som två olika ämnen. 
E4: När man har träslöjd så har man kanske lite mer maskiner och sånt, 
här kanske man bara har en symaskin och tyg.

Eleverna svarar utifrån sin förståelse och upplevelse av slöjdundervisningen. De 
är vana att möta slöjdundervisningen indelad i material, i olika salar och med 
olika lärare. Därför är det inte förvånande att de upplever textilslöjd respektive 
trä- och metallslöjd som olika ämnen. En väsentlig fråga är hur pass medvetna 
eleverna är om att det är samma förmågor deras undervisning i de två material-
inriktningarna syftar till.

Slöjd utan indelning i material främst på fristående skolor
Undervisning i slöjd utan indelning i materialinriktningar är vanligare på sko-
lor med enskild huvudman. Var tionde elev i årskurs 9 på skolor med enskild 
huvudman har en slöjdlärare som svarar ”nej” på frågan om slöjdundervis-
ningen är organiserad i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd, i årskurs 6 
gäller detta för var femte elev. På kommunala skolor har knappt var tjugonde 
elev slöjd utan indelning i material, detta gäller för både årskurs 9 och 6. 

Ett tänkbart skäl till att slöjd utan indelning i material är vanligare på skolor 
med fristående huvudman är ekonomiskt, fristående skolor är ofta mindre 
och i vissa fall vinstdrivande. Ett annat skäl kan vara att dessa skolor i större 
utsträckning finns i lokaler som inte primärt byggts för skolverksamhet. Att 
andelen slöjdlärare som saknar behörighet är större i fristående än kommunala 
skolor kan också inverka på lärarnas möjlighet att utforma lokalerna. 

Allt fler elever får välja mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd
På de skolor där slöjdundervisningen är indelad i textilslöjd respektive trä- och 
metallslöjd har 84 procent av eleverna i årskurs 9 själva fått välja materialin-
riktning. I årskurs 6 är förhållandet det omvända. Möjligheten att välja materi-
alinriktning är alltså vanligast i grundskolans senare år och verkar dessutom ha 
blivit ännu vanligare i dag än för tio år sedan (jämför Skolverket, 2005). 2013 
var det drygt åtta av tio elever i årskurs 9 som fick välja materialinriktning. 
Av de elever i årskurs 6 och 9 som får välja materialinriktning väljer flickor i 
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högre utsträckning textilslöjd och pojkar trä- och metallslöjd. Som framgår av 
figur 3.2 är det ungefär lika stor andel flickor som väljer trä och metallslöjd 
som det är pojkar som väljer textilslöjd.

När vi analyserar i vilken mån pojkar och flickor har valt textilslöjd  res-
pektive trä- och metallslöjd begränsar vi oss i fortsättningen till de elever som 
(enligt deras lärare) har fått välja slöjdart själva.
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Figur 3.2. Val av materialinriktning.
Andel elever i årskurs 6 och 9 som enligt deras lärare valt respektive materialinriktning, uppdelat på kön

Varken läroplanen eller kursplanen ger någon vägledning i frågan om elever-
nas rätt att välja mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd. Ämnet slöjd ska 
omfatta 330 timmar under grundskoletiden och tiden fördelas enligt beslut på 
varje skola, med begränsningen att alla elever ska ha slöjdundervisning någon 
gång under varje stadium. Kursplanens centrala innehåll innebär att alla elever 
under såväl årskurs 1–3, 4–6 som 7–9 ska arbeta med de tre materialen metall, 
textil, och trä. I årskurs 4–6 och 7–9 ska eleverna även arbeta med materialens 
kombinationsmöjligheter. Kursplanens centrala innehåll föreskriver dessutom 
att eleverna i årskurs 7–9 ska möta fler material i sin slöjdundervisning. Att 
elever får välja textilslöjd eller trä- och metallslöjd under hela högstadiet kan 
innebära att de elever som väljer samma inriktning under alla sex terminerna 
inte får förutsättningar att uppfylla kursplanens föreskrift om att arbeta med 
alla tre materialen, inklusive materialens kombinationsmöjligheter. Å andra 
sidan är det inte föreskrivet i vilken omfattning kursplanens centrala innehåll 
ska behandlas i undervisningen. Varken kursplanens fyra långsiktiga mål el-
ler kunskapskraven för slöjdämnet anger vilka material eleven ska arbeta med. 
Formellt kan det därmed räcka att arbeta med ett material (eller annan del av 
det centrala innehållet) vid något enstaka tillfälle under respektive stadium.

Nästan alla skolor har två slöjdsalar, en för textilslöjd och en för trä- och 
metallslöjd, och en stor majoritet av landets slöjdlärare är utbildade i antingen 
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textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Detta innebär att de två materialinrikt-
ningarna på varje skola både bedrivs i olika fysiska miljöer och leds av olika 
personer. Med utgångspunkt i detta kan man fundera över vad det egentligen 
är eleverna får välja mellan. Vad de vill göra och lära, hur de vill göra och lära, 
i vilken miljö de vill göra och lära, med vem (kompisar och lärare) de vill göra 
och lära? Man kan också fråga vad eleverna avstår eller går miste om när de 
tillåts välja. 

Argument för att låta eleverna välja materialinriktning kan till exempel vara 
elevernas intresse med koppling till motivation och därmed i förlängningen 
bättre möjligheter att uppnå ett högt betyg. Med hänvisning till kursplanens 
obligatoriska centrala innehåll kan man också finna argument för att eleverna 
inte ska få välja mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd. Genom att alla 
elever då möter båda materialinriktningarna, kan lärarna uttalat ta ansvar för 
olika delar av kursplanens centrala innehåll i sin undervisning. Om eleverna 
kan välja samma materialinriktning och lärare under hela högstadiet förvän-
tas båda lärarna ta upp alla delar i det centrala innehållet i sin undervisning. 
Om eleverna har möjlighet att byta materialinriktning varje termin eller läsår 
förväntas lärarna inte bara ta ansvar för alla delar i det centrala innehållet, 
samtliga lärare involverade i de aktuella slöjdgrupperna förväntas dessutom ta 
upp samma delar av det centrala innehållet under samma undervisningsperiod 
för att elever som byter materialinriktning ändå ska möta alla delarna från 
kursplanens centrala innehåll i sin slöjdundervisning.

Önskad materialinriktning i högstadiet
När eleverna i årskurs 6 ombads att ange vad de helst skulle vilja ha för materi-
alinriktning på högstadiet är det vanligaste svaret ”både textilslöjd och trä- och 
metallslöjd”.

Tabell 3.1. Vad skulle du helst vilja ha i slöjden på högstadiet? 
Andel elever årskurs 6 uppdelat på kön

Textilslöjd
Trä- och  

metallslöjd Både och Vet ej

Alla 17 29 40 14

Flickor 29 11 46 14

Pojkar 5 46 34 15

Som framgår i tabell 3.1 önskar flickor i något högre grad än pojkar undervis-
ning i både textilslöjd och trä- och metallslöjd på högstadiet. Flickor är också 
mer benägna att önska en materialinriktning som går emot den traditionella 
uppdelningen med flickor som väljer textil inriktning och pojkar som väljer 
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trä- och metall, något som delvis går emot resultaten om hur elever faktiskt 
väljer. Att en så stor andel av eleverna i årskurs 6 önskar välja materialinrikt-
ning på högstadiet kan uppfattas som argument både för och emot att låta 
eleverna välja. Genom att låta eleverna själva välja kan såväl de som önskar 
båda materialinriktningarna, som de som bara önskar den ena få sina önskemål 
uppfyllda. Delas eleverna i stället in i grupper som växlar inriktning på lärarnas 
initiativ kan de lärare som uppfattar det som en fördel att dela upp det centrala 
innehållet mellan sig göra så samtidigt som de 40 procent av eleverna som öns-
kar båda materialinriktningarna då får sin önskan uppfylld.

Elevernas slöjdval grundas i vad de tycker är roligast
I fördjupningsstudiens intervjuer med elever i årskurs 9 framkom att eleverna 
tycker att det är bra att de själva får välja materialinriktning i slöjden. Vissa 
tycker att man som yngre elev ska ha både textilslöjd och trä- och metallslöjd 
för att prova på och lära sig grunderna i båda materialinriktningarna, men 
att eleverna under de senare skolåren ska få välja själva efter eget intresse. De 
anledningar som eleverna framhöll till varför det är bra att själv få välja materi-
alinriktning var främst möjligheten att få arbeta med de material och tekniker 
som upplevs roligast och slippa sådant som de inte tycker om. 

Lärarna hänvisar slöjdvalet till tradition  
och praktiska omständigheter
Då elevernas lärare intervjuades framhölls tradition som en anledning till att 
undervisningen organiserades i skilda materialinriktningar. Några lärare tyckte 
också att det var rättvist mot eleverna att de ska få specialisera sig inom en viss 
inriktning för att ha möjlighet att nå de högsta betygen. Ytterligare ett skäl 
till att elever ska få välja materialinriktning var att läraren ansåg att det inte 
skulle vara praktiskt möjligt att samtliga elever i grundskolans senare år deltar i 
undervisning i slöjdämnets båda inriktningar. Skulle elevgrupperna byta mate-
rialinriktning varje termin skulle det bli för många elever för varje lärare att ha 
kontakt med och därmed svårt att komma ihåg enskilda elever från termin till 
termin. När lärarna under intervjuerna diskuterar frågan om att välja material-
inriktning under vissa eller alla terminer i årskurs 7–9 nämns inte i något fall 
kursplanens krav på att alla elever ska möta alla delar av det centrala innehållet 
under respektive årskursintervall. Det vanliga sättet att låta elever i grundsko-
lans senare år själva välja materialinriktning verkar snarare grundat i traditioner 
och slöjdlärarnas arbetssituation än i idéer om vad som är pedagogiskt fördel-
aktigt utifrån rådande kursplan.
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Behov av vidare diskussion
Det är tydligt att frågan om elevernas val av materialinriktning behöver proble-
matiseras och besluten om det bör motiveras på varje skola. Det är även tydligt 
att kursplanens obligatoriska centrala innehåll för slöjdämnet, indelningen av 
undervisningen i textilslöjd respektive trä- och metallslöjd, samt elevernas rätt 
att välja mellan materielområdena hänger samman och behöver speglas mot 
olika faktorer på generell och lokal nivå. Exempel på sådana faktorer är lokaler, 
lärarnas kompetens och ansvarsfördelning samt likvärdighet för eleverna.

3.2 Lärarna i slöjd
I utvärderingens enkätstudie ingår ett antal frågor till lärarna som kartlägger 
deras utbildningsbakgrund, deras nuvarande arbetssituation samt deras öns-
kemål om kompetensutveckling. Resultaten från dessa frågor redovisas i detta 
avsnitt tillsammans med ytterligare behörighetsstatistik och information om 
slöjdlärarutbildningen för att ge en sammantagen bild av lärarsituationen för 
slöjdämnet i Sverige.

Lärarutbildning i slöjd
2013 finns slöjdlärarutbildning vid fyra lärosäten i landet. Vid Umeå universi-
tet och Linköpings universitet väljer de studerande mellan materialinriktning-
arna textil respektive trä och metall. Konstfack i Stockholm och Göteborgs 
universitet utbildar lärare i slöjd utan val av materialinriktning. Söktrycket till 
lärarutbildning har generellt varit lågt sedan den förnyade lärarutbildningen 
infördes 2011. Sammantaget var det färre än 50 sökande till ämneslärarutbild-
ning med slöjd som ett av de ingående ämnena vid de två första ansöknings-
omgångarna i den nya lärarutbildningen. Den tredje sökomgången (våren 
2014) visar ett ökat intresse för både lärarutbildning generellt och lärarutbild-
ning med slöjdämnet. Dessutom har ytterligare 200–300 lärare genomgått 
behörighetsgivande utbildning i slöjd i samband med legitimationsreformens 
genomförande, bland annat genom Lärarlyftet (behörighetsgivande utbildning 
för lärare med utbildning i ett annat ämne som undervisar utan ämnesbehörig-
het.

Osäkerhet kring andelen obehöriga slöjdlärare
Skolverket utfärdar legitimation i slöjd oavsett om läraren är utbildad i en av 
materialinriktningarna eller i slöjd utan materialinriktning. Eftersom legitima-
tionsreformen inte varit fullt genomförd vid tidpunkten för utvärderingen, och 
villkoren för behörighet har förändrats under reformens gång, är statistiken 
kring slöjdlärarnas behörighet osäker. 
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En sedan lång tid vedertagen uppskattning av behörighet bland slöjdlärare 
är att mellan en tredjedel och en fjärdedel av slöjdlärarna i Sverige saknar 
behörighet. Med behörighet avses då att man är lärarutbildad i det ämne och 
för de årskurser man undervisar, men mer exakta uppgifter om behörighet 
bland slöjdlärare har länge saknats. Efter utvärderingens genomförande våren 
2013 har ny behörighetsstatistik presenterats (Skolverket, 2014b). Statistiken 
grundas inte på den behörighetsdefinition som beskrivs ovan utan är kopplad 
till Skolverkets principer vid bedömning av enskilda lärares utbildningsmeri-
ter i samband med ansökan om legitimation. I det följande presenteras först 
lärarnas svar i utvärderingsenkäten där de har angett om de har lärarutbild-
ning, lärarutbildning i det ämne de undervisar i, helt saknar lärarutbildning 
eller deltar i utbildning för tillfället. I de fall där andra enkätfrågor diskuteras i 
relation till lärares utbildning är det svaren på dessa frågor som legat till grund 
för diskussionen. Därefter redovisas Skolverkets nationella behörighetsstatistik 
från 2014 som alltså bygger på utfärdandet av lärarlegitimationer. Den statisti-
ken är ett säkrare underlag för att överblicka behörighetssituationen framöver, 
inte minst för att den inkluderar uppgifter om de legitimerade slöjdlärarnas 
ålder. Men alla uppgifter om antal och andel behöriga bör läsas med viss reser-
vation. När rapporten skrivs väntar många ansökningar om lärarlegitimation 
på att behandlas, dessutom pågår olika behörighetsgivande utbildningar. 

Större andel utbildade slöjdlärare i årskurs 9 än i årskurs 6 
Av elever i årskurs 9 är det nästan nio av tio (85 procent) som möter en utbil-
dad slöjdlärare i sin undervisning, om man utgår från lärarnas egna uppgifter 
om sin utbildning. I årskurs 6 är andelen utbildade slöjdlärare lägre, lite mer 
än hälften (60 procent) av eleverna i årskurs 6 har en slöjdlärare som är lärarut-
bildad i slöjd (figur 3.3). Uppgifterna gäller för våren 2013.

Utbildad slöjdlärare Utbildad lärare 
men ej i slöjd

Lärare utan 
lärarutbildning

Lärare som deltar i
utbildning i ämnet 

slöjd just nu

Figur 3.3. Sammanställd utifrån frågorna: Har du fullföljt en lärarbildning? Har du inom ramen för 
din lärarutbildning utbildats i ämnet slöjd?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive utbildningsbakgrund 
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Av figuren framgår att bland de elever som inte har en utbildad slöjdlärare mö-
ter en del ändå en utbildad lärare, men som då saknar lärarutbildning i slöjd-
ämnet. Framför allt i årskurs 6 är denna andel elever stor. 45 procent av elev-
erna i årskurs 6 har en utbildad slöjdlärare, 30 procent har en utbildad lärare 
som saknar slöjd i sin ämneskombination, och 25 procent av sjätteklassarna i 
utvärderingen har en slöjdlärare som inte genomgått lärarutbildning. En ved-
ertagen bild och ett rimligt antagande är att den som arbetar som slöjdlärare 
men helt saknar lärarutbildning har kunskaper inom slöjd- och hantverks-
området. En intressant fråga är då hur förutsättningarna för undervisningens 
genomförande och elevernas måluppfyllelse påverkas av om elevernas lärare är 
utbildad lärare men inte i slöjd, saknar lärarutbildning men har kompetens på 
hantverksområdet, respektive är utbildad slöjdlärare. 

Mindre andel utbildade slöjdlärare  
på fristående skolor i årskurs 9
Vid en jämförelse mellan skolor med enskild huvudman och kommunalt 
drivna skolor framträder i utvärderingen en markant skillnad i andelen elever i 
årskurs 9 som undervisas av utbildade slöjdlärare. 

Tabell 3.2. Har du fullföljt en lärarutbildning i slöjd? 
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare svarat ja på frågan, uppdelat på huvudman

Skolor med kommunal huvudman Skolor med enskild huvudman

Åk 6 61 procent 56 procent

Åk 9 89 procent 55 procent

På skolor med en enskild huvudman undervisas mer än fyra av tio elever i 
årskurs 9 av lärare som saknar utbildning i slöjdämnet, medan nästan nio av 
tio elever i årskurs 9 i kommunala skolor har en slöjdlärare med utbildning 
i ämnet. Av tabellen framgår att det även för årskurs 6 finns en liten skillnad 
mellan kommunala och fristående skolor i andelen elever som undervisas av en 
utbildad slöjdlärare, men skillnaden är inte signifikant.

Alarmerande läge enligt nyare statistik
2014 redovisade Skolverket nationell statistik (Skolverket, 2014b) över hur 
stor andel av undervisningen i olika ämnen som bedrivs av behöriga lärare. 
Utfärdade lärarlegitimationer utgör underlag för uppgifterna. I redovisningen 
framstår situationen för slöjdämnet som alarmerande främst på grund av de 
behöriga slöjdlärarnas höga ålder och den stora andelen obehöriga lärare i 
skolor med enskild huvudman. Slöjd är det ämne som i årskurs 7–9 har störst 
andel behöriga lärare som är över 60 år. Mer än hälften av lärarna i slöjd (och 
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även hem- och konsumentkunskap) är över 50 år. Inte i några andra ämnen 
är andelen lärare i årskurs 7–9 över 50 år så stor. Skillnaden mellan andelen 
behöriga lärare i kommunala skolor och skolor med enskild huvudman i 
årskurs 7–9 är som störst i slöjdämnet tillsammans med hem- och konsu-
mentkunskap. Utifrån Skolverkets nationella statistik är omkring 60 procent 
av slöjdlärarna i årskurs 7–9 i den kommunala skolan ämnesbehöriga, medan 
motsvarande andel behöriga slöjdlärare i skolor med enskild huvudman är 
omkring 30 procent.

Skolverkets statistik (2014b) visar även på regionala skillnader i lärarbe-
hörigheten i slöjdämnet. Sett till heltidsanställda slöjdlärare som undervisar i 
årskurs 7–9 varierar andelen behöriga lärare i olika län med mellan 0 och cirka 
80 procent! Även bland heltidsanställda slöjdlärare som undervisar i slöjd i 
årskurs 4–6 är de regionala behörighetsskillnaderna stora. 

I utvärderingens rektorsenkät uppger fyra av tio rektorer att de har svårt 
att rekrytera lärare med önskvärd kompetens och utbildning i slöjdämnet och 
att detta, enligt enkätfrågans formulering ”utgör ett hinder för goda resultat 
i slöjdämnet på min skola”. Tillsammans med Skolverkets statistik byggd på 
utfärdade lärarlegitimationer (2014b) visas att andelen behöriga lärare i slöjd-
ämnet i dag ligger nära snittet för alla ämnen i grundskolan, men att då mer 
än hälften av slöjdlärarna är över 50 år riskerar situationen för just slöjdämnet 
att snabbt försämras. 

Koppling mellan slöjdlärares kön och materialinriktning
I årskurserna 7–9 är andelen kvinnor respektive män med behörighet i slöjd-
ämnet drygt 60 respektive knappt 50 procent enligt den nationella statistiken 
(Skolverket, 2014b). Könsfördelningen bland slöjdlärare fortsätter att vara 
starkt knuten till material vilket innebär att en mycket stor andel av eleverna 
möter en kvinnlig lärare i textilslöjd, och en nästan lika stor andel av eleverna 
har en manlig lärare i trä- och metallslöjd. 

Lärartjänster med ett ämne är vanligast
2013 har över 60 procent av elever i årskurs 9 slöjdlärare som har hela sin 
tjänst inom slöjdämnet, för årskurs 6 gäller detta för nästan hälften av elev-
erna. Detta trots att lärarutbildningen sedan 1990-talet i första hand är inrik-
tad på mer än ett ämne, och utbildningen av ettämneslärare i slöjd inte finns 
inom lärarprogrammen.   
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Att en så stor andel lärare enbart undervisar i slöjdämnet kan bero på lärarnas 
egna önskemål eller på att skolans ledning valt att lägga så mycket slöjdun-
dervisning som möjligt på de utbildade slöjdlärarna eftersom det är svårt att 
rekrytera utbildade slöjdlärare. Varken den nationella lärarstatistiken eller 
utvärderingen rymmer information om i vilken omfattning lärare med fler 
ämnen än slöjd i sin utbildning också undervisar i de andra ämnena.

Var fjärde elev har en slöjdlärare som  
undervisar fler än 200 elever per termin
En majoritet av eleverna i årskurs 9 har en slöjdlärare som undervisar samman-
lagt mellan 100 och 200 elever i slöjd under vårterminen 2013 då utvärdering-
ens enkäter genomfördes. 

0–99 elever 100–199 
elever

200–299 
elever
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400–499 
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500 eller fler 

Figur 3.4. Hur många elever undervisar du sammanlagt i ämnet slöjd vårterminen 2013?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ 
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Figur 3.4 visar att var fjärde elev i årskurs 9 har en slöjdlärare som ansvarar för 
undervisning och betygssättning för mer än 200 elever i slöjdämnet varje ter-
min. Ungefär var tjugonde elev i årskurs 6 har en slöjdlärare som sätter betyg 
på fler än 300 elever varje termin. Förutom betygssättning samt planering och 
genomförande av undervisning för eleverna ansvarar slöjdlärarna för underhåll 
av verktyg och utrustning, samt skötsel av slöjdsalen och inköp av material. 
Dessutom ska slöjdlärare liksom lärare i andra ämnen dokumentera undervis-
ningen och elevernas utveckling på olika sätt.
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De flesta elever har slöjdlärare som undervisar på bara en skola
En stor majoritet av eleverna i Sverige har slöjdlärare som undervisar enbart på 
en skola. 

Läraren undervisar 
på en skola

Läraren undervisar
 på två skolor

Läraren undervisar 
på tre eller flera skolor

Figur 3.5. Hur många skolor är din undervisning i slöjd förlagd till?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare har angett respektive svarsalternativ 
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Skillnaderna mellan årskurs 6 och 9 kan till exempel förklaras av att låg- och 
mellanstadieskolor ofta är mindre och har ett mindre tjänsteunderlag än hög-
stadieskolor. Ser man längre tillbaka var det vanligt att slöjdlärare behövde ha 
sin tjänst förlagd till flera olika skolor för att få undervisningsunderlag för en 
heltidstjänst. Införandet av lärarutbildning med flera ämnen på 1990-talet 
innebar dock att lärare som undervisar i slöjd, i större utsträckning kan alter-
nera mellan olika ämnen på samma skola. 

Slöjdlärare vill ha kompetensutveckling
I utvärderingens enkäter tillfrågades slöjdlärarna om hur angelägna de är att 
delta i olika typer av kompetensutveckling. Sammanfattningsvis tyder svaren 
på ett stort intresse och behov av kompetensutveckling.



SLÖJD I GRUNDSKOLAN 47

Figur 3.6. Hur angelägen är du att delta i kompetensutveckling inom följande områden?
Andel elever i årskurs 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Figur 3.7. Hur angelägen är du att delta i kompetensutveckling inom följande områden?
Andel elever i årskurs 6 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Generellt är skillnaderna små i önskemål om kompetensutveckling mellan 
slöjdlärare i årskurs 9 och 6. Det område där intresset för kompetensutveckling 
är allra störst är bedömning och betygssättning i slöjd. Små skillnader i intresse 
mellan lärare i årskurs 6 och årskurs 9 är egentligen inte förvånande då slöjd-
lärarutbildningen länge haft inriktning på hela grundskolans åldersspann. En 
stor andel av slöjdlärarna undervisar också elever i alla åldrar. 

Skillnaderna i önskemål om kompetensutveckling är relativt små men störst 
andel lärare än mycket angelägna om fortbildning i kunskapsområdet slöj-
dens estetiska och kulturella uttrycksformer. Kanske kan man anta att det är 
detta kunskapsområde som lärare uppfattar som svårast att förstå och därmed 
även att undervisa i. Önskemålet om kompetensutveckling inom övriga tre 
kunskapsområden är dock också stort. På en enkätfråga till lärarna om hur 
angelägna de är att ”utbilda sig i hela slöjdämnet” är svaren jämnt fördelade 
över skalan från ”mycket angelägen” till ”inte alls angelägen” vilket tyder på att 
lärares önskemål på denna punkt är väldigt varierande.

3.3 Slöjdämnets villkor på skolan
Ett ämnes villkor på skolan kan definieras utifrån olika perspektiv. Till exempel 
sociala faktorer som rektorns och kollegornas kunskaper om och inställning 
till ämnet, eller materiella villkor som lokalernas utformning och tillgången till 
arbetsmaterial och redskap. Även elevernas och deras vårdnadshavares uppfatt-
ningar om slöjdämnets betydelse är en del av ämnets villkor. 

Slöjd viktigt enligt eleverna,  
men inte för kommande studier eller arbete
Den sammantagna bilden som framträder utifrån elevers, lärares och rektorers 
enkätsvar, samt genom fördjupningsstudien, är att slöjdämnets ställning är 
relativt stark. En majoritet av eleverna i årskurs 9 uppger att slöjdämnet intres-
serar dem, att det är viktigt med bra kunskaper i slöjd, och att de vuxna de 
lever tillsammans med tycker att slöjdämnet är viktigt. Men det är en mindre 
andel av eleverna som anger att kunskaper från slöjdämnet är viktiga för att 
klara fortsatta studier, och bra för det de tänker arbeta med i framtiden. 

I analyser gjorda med syfte att undersöka om elever tenderar att svara mer 
positivt eller negativt på olika frågor med hänsyn till olika bakgrundsfaktorer12, 
framgår att elever med betyg A i slöjd i högre grad än andra elever upplever 
slöjdämnet som viktigt och som ett lärorikt och allmänbildande ämne medan 

12.  Exempel på bakgrundsfaktorer hos eleverna som har använts i enkätanalysen är elevernas kön, om 
de har en svensk eller utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas betyg och vilken 
material inriktning i slöjd eleverna har.
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elever med E eller F i betyg håller med om dessa påståenden i lägre grad än 
andra elever. Både elever med betyg A och betyg E eller F anser i högre grad 
att de har nytta av det de lär sig i slöjden. Elever med betyg E anser dessutom i 
högre grad att de behöver kunskaper från slöjdundervisningen för att klara sina 
fortsatta studier. Också elever med annan bakgrund än svensk13 anser i högre 
grad än elever med svensk bakgrund att de har nytta av det de lär sig i slöjden 
och att de behöver kunskaper från slöjdundervisningen för att klara av sina 
fortsatta studier.

I samma analys framgår att elever till högutbildade föräldrar14 och elever som 
valt textilslöjd är mindre positivt inställda till slöjdämnet. Elever till högutbil-
dade föräldrar håller i lägre grad med om att slöjd är ett viktigt ämne och att 
de behöver kunskaper från slöjdundervisningen för att klara fortsatta studier 
jämfört med elever till föräldrar med lägre utbildningsnivå i analyser där andra 
bakgrundsfaktorer hållits konstanta. Liknande skillnader framträder mellan 
elever som valt textilslöjd jämfört med elever som valt trä- och metallslöjd.

Svaren från utvärderingen har också jämförts med svaren från den utvärde-
ring som gjordes 2003, se figur 3.8. 

Figur 3.8. Ta ställning till följande påståenden om ämnet slöjd.
Andel elever årskurs 9 jämfört med andel elever årskurs 9 i NU-03
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* Jag behöver kunskaper från slöjd…I NU-03 var frågeställningen formulerad: 
Kunskaper i slöjd kommer jag att behöva för att klara mina fortsatta studier

** Kunskaper från slöjdundervisningen är bra …I NU-03 var frågeställningen: 
Kunskaper i slöjd är bra för det jag tänker arbeta med i framtiden

13.  Elever som är födda utomlands och elever med två utlandsfödda föräldrar definieras som elever med 
utländsk bakgrund.

14.  Med högutbildade föräldrar menas de som har en eftergymnasial utbildning. En elev sägs ha högutbil-
dade föräldrar om minst en förälder har eftergymnasial utbildning.



50 SLÖJD I GRUNDSKOLAN

Figur 3.8 visar inga märkbara skillnader i elevernas svar 2013 och 2003 på 
frågor om vikten av kunskaper från slöjdundervisningen. I utvärderingen 2013 
har också elever i årskurs 6 fått besvara frågor kring slöjdämnets nytta och 
viktighet, dock med mer enkelt formulerade frågor vilket omöjliggör en direkt 
jämförelse av svaren i figuren från elever i årskurs 9. År 2013 uppgav åtta av tio 
elever i årskurs 6 att det stämmer mycket eller ganska bra att de har nytta av 
det de lär sig i slöjd.

Många elever bedömer slöjdens viktighet  
utifrån ett hantverksperspektiv
Fördjupningsstudiens elevintervjuer bidrar med exempel på elevers uppfatt-
ningar av vad man lär sig, dvs. vilka förmågor och kunskaper som tränas, 
i slöjdundervisningen. Intervjuutsagorna säger även något om slöjdämnets 
betydelse för eleverna. I intervjuerna lyfter eleverna i första hand fram att man 
lär sig hantverkstekniker, till exempel att laga ett plagg eller montera en möbel. 
I intervjuerna skymtar också andra dimensioner av lärandet genom slöjd – 
om än i ganska sparsam omfattning. Nedan följer utdrag från intervjuer med 
elever från två av skolorna i fördjupningsstudien. Första frågan ställs efter att 
det bästa och sämsta med slöjdämnet har diskuterats: 

I: Om man tar frågan ett steg till då, varför har man slöjd i skolan? Jag tror 
inte det är ett eget ämne för att man ska få prata och slippa skriva utan det 
finns ju ett skäl till att slöjd är ett eget skolämne.
E1: Det kanske har med alla de här, gymnasievalet man ska kunna välja vad 
man vill och se vad man gillar. 
E2: Ja, det tror jag med typ. Om man vill bli typ designer så kan man gå 
syslöjd eller kanske skogsmulle eller nånting, jag vet inte.
E3: Ja men det är ju så här, alla gillar ju inte direkt NO, det kanske är 
några som tycker det är askul och vill bli typ astrolog eller så och då måste 
man ju ha, men man kan ju inte bara anpassa sig efter vissa i grundskolan 
så. Så det är väl för att man ska ha vad man tycker är kul, det är väl därför 
vi har alla ämnena för att man ska se vad man vill bli vad man tycker är kul 
och tråkigt.
E4: Jag vet inte varför, som alla andra har sagt.
E5: Gymnasievalet, och så är det ju man lär sig ganska mycket om knivla-
gar och sånt som vi gör nu. Det är en sak som kan vara bra att ha.
E6: Ja, man lär sig ganska mycket när man, eller i fall man flyttar hemifrån så 
kanske det är bra att kunna vissa grejer som man lärt sig i slöjden. Typ göra 
vissa grejer som man håller på med i träslöjden och syslöjden om man behö-
ver laga nån tröja eller nånting sånt. Det är väl gymnasieprogrammen också. 
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I: Det var egentligen nästa fråga att ge exempel på någonting som ni 
 faktiskt har lärt er i slöjden.
E6: Ja, jag har lärt mig, förra året lärde jag mig att sticka. Å så har jag lärt 
mig att virka å typ sy med symaskin. I träslöjden har jag lärt mig att snickra 
och bygga saker och med knivar och limma och lacka eller måla ja, och 
knivar och så där.
E5: Man har lärt sig ganska mycket, nu har jag lärt mig mer om knivlagen i 
nian och sen så svarva och sån och lite mer om alla trä. 
E4: Inte så mycket. Snickra och det.
E3: Ja man har väl lärt sig nästan det mesta, man kommer ju inte ihåg allt 
men om det är nånting man stöter på i framtiden så minns man säkert, 
som ”E6” sa om man ska laga en tröja då vet man ju hur man ska göra 
 eller om man ska laga en stickad vante så vet man att man kan fylla på med 
stickat. 
E2: Olika sätt att skapa saker på, olika arbetssätt. Typ virka har jag lärt mig 
ganska mycket.
E1: Jag tycker det är ganska svårt att säga en specifik sak man lärt sig, dels 
har man ju fått en större inblick i vilka material som är bäst att använda 
och som ”E3” sa, senare i livet kommer man ju veta hur man ska laga 
 någonting, hur man använder en symaskin. 
I: Alla svarade olika hantverkstekniker. Finns det någonting annat man lär 
sig i slöjden som inte är kopplat direkt till hantverket? 
E5: Att skapa och ha egen fantasi som man lär sig mer. 
E3: Alltså vi lär oss ju så här vad som är miljövänligt och att använda saker 
på bästa sätt, så att man är sparsam med ekonomi och allt sånt här, hur 
man använder kläder och vad som egentligen är bäst att köpa. 

Intrycket från ovanstående och övriga elevintervjuer i fördjupningsstudien är 
att eleverna spontant räknar upp ett antal hantverksrelaterade aspekter. Däref-
ter, ofta bara genom en följdfråga och uppmuntran att ”tänka vidare” lyfter i 
vart fall vissa elever vidare aspekter. I exemplet ovan kom miljö-, ekonomi- och 
konsumentperspektiv in. Även skapande och att ha egen fantasi nämns som 
förmågor som tränas inom slöjden. Intrycket från intervjuerna är att eleverna 
inte har fått tillfälle att diskutera vad de lär sig i slöjdundervisningen utöver 
de hantverksrelaterade delarna. Reflekterande samtal mellan lärare och elever 
kring utvalda delar av slöjdämnets kursplan borde kunna gynna såväl elevernas 
lärande som deras medvetenhet om slöjdämnets roll i skolan, vilket i sin tur 
ger eleverna möjlighet att skapa sig en uppfattning om ämnets viktighet ut-
ifrån en mer komplett bild av ämnet.
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Slöjd upplevs som roligare, nyttigare och viktigare i årskurs 6 
Enkätfrågor till eleverna om hur viktigt och roligt slöjdämnet är visar att elever 
i årskurs 6 har en mer positiv bild av slöjdämnet och slöjdundervisningen än 
elever i årskurs 9.

Slöjd är ett viktigt ämne Jag har nytta av det
 jag lär mig i slöjd

Figur 3.9. Ta ställning till följande påståenden om ämnet slöjd.
Andel elever i årskurs 6 och 9 som svarat ”stämmer mycket bra” eller”stämmer ganska bra”* 
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Slöjd är ett roligt ämne

* Övriga svarsalternativ var ”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer mycket dåligt” i årskurs 9 
och  ”stämmer ganska dåligt” ,”stämmer mycket dåligt” och ”vet inte” i årskurs 6.

I utvärderingens fördjupningsstudie har eleverna svarat på frågan vad de tycker är 
det bästa med slöjdämnet. Elevernas svar kan grupperas i fyra huvudkategorier:

1.  undervisningens upplägg och stämningen i klassrummet
2.  ett avbrott från och en kontrast till den övriga undervisningen
3.  möjligheten till kreativitet och eget inflytande över uppgifterna och att få 

skapa själva 
4.  den praktiska nyttan av att lära sig slöjda. 

Många elever lyfter aspekter från flera kategorier och de flesta elever berör 
möjligheten till inflytande över sitt eget arbete och möjligheten att vara kreativ 
på ett eller annat sätt. Nedan följer ett urval av elevernas svar på frågan ”Vad 
tycker ni är det bästa med slöjdämnet?”

• Bra miljö, folk pratar inte jättehögt, man kan koncentrera sig.
• Det bästa är att man får göra vad man vill, det finns ingen uppgift så 

alla måste göra likadant utan man får själv välja. 
• Att man lär sig mer än vad man tror, många är så här vad ska man ha 

slöjd till men man märker faktiskt det, har man ett par trasiga byxor 
kan man gå hem och laga dem, man lär sig faktiskt mer än vad man 
tror. Så det är bra.

• Det bra är att man får vara kreativ, man får chansen att skapa. 
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• Att man lär sig bygga.
• Jag tycker också det är skönt avbrott mot alla teoretiska ämnen att man 

faktiskt får göra nånting, sen är jag ganska konstnärlig av mig, jag gillar 
att skapa och rita så jag tycker att det är väldigt roligt. 

• Jag tycker det är kul att gå till slöjden, det är mycket lugnare här. Här 
kan man prata med kompisarna samtidigt. 

• Det bästa är att det är lugnt.
• Ja, men det är just det när man kommer ut hit känns det skönt att man 

inte behöver ha en sån där lektion när man sitter och skriver, där man 
gör lite där man gör som man, man får ha egen fantasi och så där. Och 
man kan ju prata, på de andra lektionerna när man jobbar kan man ju 
inte typ prata med kompisar medan man jobbar då blir man ju okon-
centrerad, men här kan man ju prata om andra saker medan man jobbar 
och det är bra tycker jag. 

• Jag gillar slöjd i allmänhet, det är väldigt fritt och man får göra lite som 
man vill och känner för. 

• Det är roligt, man får bygga och samtidigt prata med sina kompisar.
• Det som är bra med slöjden är frihet, man får göra vad man vill, man 

får vara kreativ. 
• Man kan lära sig sy, det hjälper när man behöver det.
• Det bästa är att man får göra vad man vill, man vet att man troligtvis 

kommer kunna använda det, man gör ju det man vill ha. 

Elevernas svar målar i viss mån upp slöjdundervisningen som något annor-
lunda än de andra lektionerna. Stämningen och arbetsmiljön pekas ut som 
något positivt, och då underförstått som en kontrast till (delar av) den övriga 
skoldagen. Också de positiva aspekterna med hur slöjdundervisningen är or-
ganiserad med ett större mått av frihet och kreativitet, mindre skrivarbete och 
möjligheten att småprata med kamrater under arbetet beskrivs som en (ibland 
underförstådd) kontrast till andra ämnen. Sammantaget ger eleverna en bild av 
att det bästa med slöjdundervisningen är sådana aspekter som särskiljer ämnet 
från skolans övriga ämnen.

Vad menar eleverna med ”bra kunskaper i slöjd”?
Att slöjdämnet enligt eleverna är ”nyttigt och viktigt, men inte för framtida 
studier och arbete” behöver problematiseras och diskuteras. Varför och på 
vilket sätt är ämnet viktigt när det inte kopplas till vare sig fortsatta studier 
eller kommande arbete? Är det för att eleverna får betyg i slöjd, eller kopplas 
viktigheten till andra delar av elevernas fortsatta liv än studier och arbete? En 
annan intressant fråga gäller elevernas tolkning av ”bra kunskaper i slöjd”. 
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Fallstudiens elevintervjuer indikerar som sagt att vissa elever gör en ensidig 
koppling till de hantverksrelaterade delarna av ämnet, till exempel att hantera 
verktyg och kunna utföra hantverkstekniker. Förmågan att välja, motivera, 
analysera och värdera i en arbetsprocess har i troligen inte vägts in i elevernas 
skattning av om deras kunskaper från slöjdämnet är viktiga för deras fortsatta 
studier och kommande arbete. Kan ”roligt och nyttigt, men inte så viktigt för 
framtida arbete och studier” kopplas till att en stor andel av eleverna inte kän-
ner till slöjdämnets hela syfte? 

Slöjdämnets status är hög enligt slöjdlärarna
På en av enkätfrågorna fick elevernas slöjdlärare i både årskurs 9 och 6 skatta 
slöjdämnets status i olika grupper på en fyrgradig skala, se figur 3.10. Bland 
elever, lärare och rektorer skattar lärarna att slöjd har övervägande hög status. 
Ämnets status hos vårdnadshavare skattas oftare som låg eller okänd.

Figur 3.10. Hur uppfattar du att slöjdämnets status på skolan är hos…
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare har angett respektive svarsalternativ
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Även om inga av skillnaderna mellan årskurserna är signifikanta indikerar 
svaren att slöjdämnets status är högre i årskurs 6 än i årskurs 9. Att fyra av tio 
slöjdlärare i årskurs 9 uppger att slöjdämnets status är låg eller mycket låg hos 
andra lärare är värt att uppmärksamma. Kan anledningen vara att slöjdämnets 
syfte inte är känt bland andra lärare, eller uppfattats slöjdämnet utifrån sina 
kursplanemål inte som viktigt? Eller är föreställningen om kollegornas syn på 
slöjdämnet en missuppfattning och något som snarare härrör från slöjdlärarna 
själva? Ytterligare en fråga är vad ett skolämnes status kopplas till: hur svårt 
ämnet är, ämnets koppling till fortsatta studier, koppling till yrkesliv, eller sy-
nen på vissa ämnen som praktiska och andra som teoretiska.
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Olika uppfattningar om vårdnadshavarnas syn på slöjdämnet
Att elevernas vårdnadshavare inte tycker att slöjd är ett viktigt ämne förespeg-
las i vissa sammanhang (t.ex. Johansson, 2002). I utvärderingen 2003 där 
elevernas vårdnadshavare fick besvara frågor om hur viktiga olika ämnen är 
hamnade slöjdämnet på en delad bottenplats tillsammans med kemiämnet. 
Enkätsvar från eleverna i denna utvärdering 2013 ger delvis en annan bild. 
Över 50 procent av eleverna i årskurs 9 upplever att det stämmer mycket eller 
ganska bra att de vuxna de bor med tycker att slöjdämnet är viktigt och unge-
fär lika stor andel av eleverna anger att det stämmer mycket eller ganska bra att 
de får stöd och uppmuntran i slöjdämnet hemifrån. 

Att var tredje elev i såväl årskurs 6 som 9 har en lärare som svarar ”vet inte” 
på frågan om vårdnadshavarnas uppfattning om slöjdämnet, kan indikera att 
slöjdlärarna har sparsam kontakt med elevernas vårdnadshavare. Det är i detta 
sammanhang relevant att ställa frågor om vårdnadshavare får information om 
slöjdundervisningens syfte och innehåll på annat sätt än genom sina barn och 
vems ansvar det är att vårdnadshavarna är medvetna om de förändringar som 
har skett inom slöjdämnet sedan de själva gick i grundskolan. Är det möjligen 
så att vårdnadshavares syn på slöjdämnet, i dag och i tidigare utvärderingar, 
inte baseras på de förmågor slöjdämnet enligt kursplanen ska utveckla utan på 
erfarenheter från deras egen slöjdundervisning? 

Skolledningens kännedom om slöjdundervisningen
I utvärderingens enkät till rektorer har några av frågorna behandlat slöjdäm-
net specifikt, andra frågor har gällt ämnena slöjd, bild och musik gemensamt. 
Bland Sveriges rektorer uppger nio av tio att de i mycket eller ganska hög 
utsträckning är insatta i syfte och centralt innehåll för ämnena slöjd, bild och 
musik. I princip alla rektorer menar att de ofta eller ibland följer upp undervis-
ningen både genom samtal med lärare och genom analys av resultaten i de tre 
ämnena. Sju av tio rektorer uppger att de ofta eller ibland följer upp slöjd-
undervisningen genom besök i klassrummet, medan åtta av tio menar att de 
ofta eller ibland följer upp undervisningen genom samtal med elever. Rektorer 
följer också i hög utsträckning upp undervisning inom slöjd, bild och musik 
genom utvärderingar av ämnena – också här menar sju av tio rektorer att de 
gör detta ofta eller ibland. Slutligen menar ungefär hälften av rektorerna att 
de i mycket eller ganska hög utsträckningen driver utvecklingen inom ämnena 
slöjd, bild och musik framåt, och två tredjedelar uppger att de har initierat 
eller drivit utvecklingsarbete i slöjd, bild och musik de senaste tre åren. Sju av 
tio rektorer menar att de arbetar aktivt för samverkan mellan bild, musik och 
slöjd, och andra ämnen. 
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Rektorernas svar kan kontrasteras mot slöjdlärarnas uppfattning. Endast 
omkring hälften av Sveriges elever i årskurs 9 har en slöjdlärare som upplever 
att det stämmer mycket eller ganska bra att rektor på skolan är insatt i ämnets 
syfte och mål (motsvarande siffra är omkring 90 procent enligt rektorernas 
svar). Vidare är det bara 18 procent av eleverna i årskurs 9 som har en slöjdlä-
rare som uppger att det stämmer mycket eller ganska bra att rektorn regelbun-
det besöker och följer upp slöjdundervisningen (ungefär 70 procent enligt rek-
torerna). När det gäller uppföljning och utvärdering av resultaten i slöjdämnet 
har 22 procent av eleverna i årskurs 9 och 34 procent av eleverna i årskurs 6 en 
lärare som menar att det stämmer mycket eller ganska bra att rektorn deltar i 
detta arbete regelbundet vilket kan jämföras med att i princip alla rektorerna 
menar att de gör detta ofta eller ibland.

Då de flesta av frågorna till rektorerna är relaterade till åtaganden som 
ingår i en rektors arbetsuppgifter är det inte förvånande att rektorerna i stor 
utsträckning svarar att de utför dessa arbetsuppgifter, exempelvis att följa upp 
undervisningen på olika sätt. Delar av skillnaden i lärarnas och rektorernas 
uppfattning kan säkert förklaras av att uppföljning kan ske utan direkt kon-
takt med lärare och elever, exempelvis via olika former av dokumentation eller 
betyg. Rektorernas svar gäller i många fall dessutom ämnena bild, musik och 
slöjd tillsammans.

Ändamålsenliga lokaler för slöjdundervisningen
Utvärderingen visar att 99 procent av landets skolor med årskurs 9 har skilda 
salar för textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. För årskurs 6 är motsva-
rande andel 95 procent. Sex av tio elever i årskurs 9 har slöjdlärare som uppger 
att de två slöjdsalarnas placering i förhållande till varandra, inte utgör något 
hinder för eleverna att kunna utnyttja båda salarna under samma lektion. 

Omkring 90 procent av eleverna har lärare som uppger att deras slöjdsal 
är ändamålsenlig, Samtidigt har drygt var tredje elev i årskurs 9 en slöjdlärare 
som uppger att ”brister i lokaler, utrustning, läromedel” i mycket eller gan-
ska stor utsträckning är hinder för goda resultat i slöjdämnet på skolan. Den 
senare frågan är förstås svårtolkad, dels för att den omfattar flera delar, dels för 
att ”goda resultat” kan tolkas som bättre resultat än i dag – och som då skulle 
gynnas av förbättringar i lokaler, utrustning och läromedel.

Slöjdlärare sätter sin egen prägel på slöjdsalen
Bilden från fördjupningsstudiens nio slöjdgrupper gällande slöjdsalarnas 
utrustning, läge och skick motsäger inte bilden från enkäterna. Men varia-
tionen mellan de observerade slöjdsalarna är påtaglig. De två slöjdsalar, en 
för textil och en för trä och metall, som uppfattats vara i sämst skick fanns 
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på samma skola. En kommunal skola där såväl måluppfyllelsen generellt som 
betygsnivån i slöjd är lägre än rikssnittet, och där en majoritet av eleverna har 
utländsk bakgrund. Båda slöjdlärarna på skolan var nyanställda samma termin 
som studien genomfördes, och de uppfattade också att slöjdsalarnas skick och 
utrustningsnivå var bristfällig. Bland de övriga skolorna uppfattades framför 
allt textilslöjdssalarna som väl utrustade, välorganiserade och trivsamma – dock 
ganska olika jämfört med varandra gällande exempelvis organisering av mate-
rial och redskap.

Den sammantagna bilden från de nio slöjdsalarna ger intryck av att varje 
slöjdlärare sätter sin egen prägel på sin slöjdsal, när möjlighet i form av tid 
och resurser finns. En tänkt jämförelse med lokaler för skolans övriga ämnen 
och lärare är spännande. På högstadiet är det vanligare att samma lektionssal 
används av olika lärare, olika klasser och för undervisning i olika ämnen. På 
vissa skolor har eleverna ett eget hemklassrum som då används av olika lärare 
men av samma elever. I slöjdundervisningen däremot är det vanligare att en, 
ibland två, slöjdlärare har sin egen slöjdsal dit skolans alla elever kommer. 
Detta ger möjligheter för slöjdläraren att utnyttja slöjdsalen som en del av 
innehållet i sin undervisning, något som kanske kan jämföras med den roll 
olika typer av läromedel spelar för undervisningen i många andra ämnen. 
Enkätresultaten bekräftar att slöjdlärare lägger mycket tid på arbete med och 
i sin slöjdsal mellan lektionerna. Att nio av tio elever har en slöjdlärare som 
uppfattar sin slöjdsal som ändamålsenlig skulle då snarare vara en följd av 
att läraren med ansvar för salen själv gjort den ändamålsenlig, än att skolan 
tillhandahåller en bra lokal för lärare och elever i slöjdundervisningen. Varje 
enskild slöjdlärares betydelse för slöjdsalens utformning, och slöjdsalens 
betydelse för elevernas undervisning, är något som borde uppmärksammas i 
relation förutsättningar för måluppfyllelse.

Många material i slöjdundervisningen
Kravet på ytterligare material i slöjdundervisningen i årskurs 7–9, utöver 
metall, textil och trä, är en nyhet i Lgr 11 och slöjdkursplanens centrala 
innehåll. Andra material har förstås förekommit i slöjdundervisningen även 
tidigare, dock med stora lokala variationer. Exempel på sådana material är 
horn, plexiglas, glas, spegelglas, skinn, läder och olika plaster. Att gällande 
kursplan nu föreskriver andra material gör det motiverat att fråga om detta i 
utvärderingens enkäter. Lärarnas svar visar att de vanligaste ”andra” materialen 
i årskurs 9 är skinn och läder (86 procent), plast (70 procent), glas (36 pro-
cent), gips (19 procent), betong (14 procent) och lera och keramik (8 pro-
cent). Dessa material har räknats upp i enkätfrågans svarsalternativ. Var femte 
elev har en lärare som har uppgett att andra material utöver de uppräknade 
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förekommer i slöjdundervisningen. Bland de öppna svaren nämns bland annat 
papper, horn, sten, skumgummi, snöre, näver, bast, halm och lera. Trots att 
kursplanens centrala innehåll inte föreskriver andra material än metall, textil 
och trä i årskurserna 4–6 förekommer ovanstående material enligt enkätsvaren 
i nästan lika stor utsträckning i undervisningen i årskurs 6 som 9. 

En gemensam lokal för alla material
Fyra procent av eleverna i årskurs 6 har en slöjdlärare som i utvärderingens 
enkät uppger att de undervisar på en skola där det inte är skilda salar för 
textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. I fördjupningsstudien ingick en 
skola utvald för att slöjdundervisningen bedrevs i en gemensam slöjdsal för alla 
material. I det följande beskrivs slöjdundervisningen i denna skola utifrån fall-
studieobservationerna. Avsikten är att beskriva ett alternativt, men möjligt sätt 
att organisera slöjdämnet, inte att förespråka eller att ta ställning för ett särskilt 
sätt att organisera slöjdundervisning. 

Läraren, relativt nyutbildad i såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd vid 
två olika lärosäten, har arbetat i omkring tre år som ensam slöjdlärare på denna 
kommunala skola. Läraren uppger att skolledningens skäl för att organisera 
slöjdundervisningen i en slöjdsal inte var ideologiskt utan snarare baserat på 
”rekryteringsskäl” – man önskade en slöjdlärare som kunde sköta skolans hela 
slöjdundervisning. Läraren själv är positiv till slöjdundervisning i en gemen-
sam lokal och uppger att hon tror på detta sätt att undervisa i slöjdämnet. 
Slöjdsalen är nästan dubbelt så stor som en traditionell slöjdsal, den används 
också för undervisning i teknikämnet. Intrycket är att slöjdsalen är mer av en 
traditionell, om än stor, trä- och metallslöjdssal som också inrymde textilslöjd. 
Symaskiner finns placerade mot väggen på utsidan av slöjdsalen, här utanför 
fanns också ett textilt materialförråd, men det mesta av elevernas arbete i tex-
tila material sker inne i den gemensamma slöjdsalen. I slöjdsalen fanns också 
viss utrustning för arbete i andra material än metall, textil och trä.

När eleverna arbetade vid varsin hyvelbänk med sina pågående klädsöm-
nadsprojekt uppfattades det spontant som dåliga förutsättningar. Läraren 
berättade att hon själv ibland ifrågasatte elevernas möjligheter och förutsätt-
ningar i undervisningen genom att olika material blandas i samma lokal. Men 
läraren sa att eleverna aldrig kommenterat lokalerna och förutsättningarna för 
sitt slöjdande i olika material negativt. Under intervjun med några av eleverna 
bekräftades detta, å andra sidan framhöll eleverna inte heller några specifika 
fördelar. På frågan om eleverna uppfattar slöjd som ett eller två ämnen skilde 
sig svaren från andra skolor genom att alla eleverna uppgav att slöjd är ett 
ämne, i samtliga andra elevintervjuer överväger uppfattningen att textilslöjd 
och trä- och metallslöjd är två ämnen. En elev uttryckte att skälet till att slöjd-
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undervisning på andra skolor var indelad efter material var slöjdlärares utbild-
ning. 

Läraren berättade att uppgifterna till eleverna ibland hade en hantverks-
teknik som utgångspunkt, en teknik som då traditionellt förknippas med ett 
visst material. Ibland utformades uppgifterna så att flera olika material kunde 
användas, men då snarare genom inspiration och uppmuntran från läraren 
än genom anvisningar i uppgiften. Läraren berättade vidare att när eleverna i 
slutet av årskurs 9 fick välja ett projekt mer fritt så blev deras materialval i min-
dre utsträckning traditionellt könsmässiga. Under de lektionerna som följts 
arbetade olika elever med olika material. Det framgick att eleverna var vana 
att använda olika material i sina arbeten, inte bara de traditionella materialen 
utan också exempelvis återbruk av plastmaterial. Alla elever skulle under året 
dessutom göra ett glasarbete i ”fusing-teknik”.

Efter att ha följt undervisningen under några veckor, och efter att ha 
intervjuat läraren och en grupp av elever, är intrycken många. En reflektion 
är att läraren och utomstående observatörer fäste större vikt vid det ovanliga i 
att bedriva all slöjdundervisning i samma lokal med alla material tillgängliga 
samtidigt, än vad eleverna gjorde. Detta var det sätt att organisera slöjdunder-
visning som eleverna på skolan var vana vid, och trots att de var medvetna om 
att de flesta andra skolor delar slöjdundervisningen i olika materialinriktningar 
var detta inget de lyfte som speciellt positivt eller negativt. För måluppfyllel-
sen kan det innebära både möjligheter och begränsningar. Tänkbara fördelar 
är möjligheten att kombinera olika material och att varken lärare eller elever 
behöver förhålla sig till frågan om eleverna ska få välja eller inte välja materi-
alinriktning. Tänkbara nackdelar är att läraren är ensam slöjdämnesföreträ-
dare på skolan och en undervisningsmiljö som inte blir riktigt bra för någon 
materialinriktning. De övergripande positiva intrycken från just denna grupps 
slöjdundervisning kan nog snarare tillskrivas lärarens ämnesmässiga och peda-
gogiska kompetens, än sättet att organisera undervisningen i en gemensam 
slöjdsal.

Digital utrustning i slöjdundervisningen
Slöjdämnets kursplan föreskriver inte att digital utrustning ska ingå i undervis-
ningen, ändå har tillgänglighet och användande av olika former av digital tek-
nik ökat markant i slöjdundervisning liksom i skolan i övrigt. Slöjdens arbets-
processer består av idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. 
Dessa delar har sedan länge utgjort processdelarna i slöjdarbete, och klarats av 
utan några digitala hjälpmedel. Men under senare år har det visats, exempel-
vis vid ämneskonferenser, i olika ämnestidningar och på sociala medier, hur 
olika typer av digital utrustning kan underlätta, främja och i vissa slöjdmiljöer 
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vara näst intill oumbärliga i arbetsprocessen. Kursplanen i Lgr 11 har ökat 
betoningen på olika inspirationskällor för elevernas slöjdarbeten, här utgör 
internet en viktig resurs. I elevernas framställning av slöjdarbeten förklaras de 
hantverkstekniker som ingår antingen av läraren eller någon kunnig kamrat, 
eller genom digitala instruktioner för enskilda elever via dator, läsplatta eller 
mobiltelefon när behovet uppstår. Digital teknik används vid elevers och lära-
res dokumentation och redovisningar, samt ger möjligheter till kommunika-
tion mellan elev och lärare i den formativa bedömningen. 

Utvärderingen visar att tillgången på datorer i slöjdundervisningen är god. 
Endast två av hundra elever i årskurs 9 har en lärare som anger att det saknas 
tillgång till datorer och internet i slöjdundervisningen. I årskurs 6 har 14 
procent av eleverna en lärare som anger att de saknar dator. Figur 3.11 visar att 
siffrorna för tillgången till internetuppkoppling är likartade. Var femte elev i 
årskurs 9 och nästan var tredje elev i årskurs 6 har en lärare som anger att hon 
eller han har tillgång till skrivare i undervisningen. 

Figur 3.11. Vilken av den nedan uppräknade utrustningen finns det tillgång till för 
undervisningen i slöjd?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett "Har tillräckligt antal" för respektive svarsalternativ* 
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Figur 3.12. Vilken av den nedan uppräknade utrustningen finns det tillgång till för 
undervisningen i slöjd?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett "Har tillgång till" för respektive svarsalternativ* 
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* Svarsalternativet ”Har tillräckligt antal” förekom också.

Tillgången på utrustning utöver dator, internetuppkoppling och skrivare varie-
rar mellan skolor, årskurser och materialinriktningar, men dessa skillnader är 
inte signifikanta. Noterbart är att tillgång till digitala instruktionsprogram för 
elever i årskurs 9 är fyra gånger vanligare i textilslöjd än i trä- och metallslöjd. 
Enkätsvaren visar att även om en majoritet av eleverna har en lärare som anger 
att de har tillgång till det mesta av den omfrågade digitala utrustningen, så har 
en större andel elever en lärare som anger att utrustningen inte finns i tillräck-
ligt antal

Dator och IT finns, men användningen varierar
Två procent av eleverna uppger att de använder datorn varje lektion, 18 
procent ibland, 26 procent sällan, och 54 procent aldrig. I utvärderingen 2003 
uppgav nio av tio elever att de sällan eller aldrig använde datorn i slöjden. 
Ökningen av datoranvändning i slöjden de senaste tio åren är alltså påtaglig. 
2013 uppger två av tio elever i årskurs 9 att de skulle vilja använda datorn 
oftare under slöjdlektionerna, medan en av tio elever skulle önska använda 
dator mer sällan än vad de gör i dag. Hälften av eleverna svarar att det är bra 
som det är.  
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Intressant att notera är att eleverna i lika hög utsträckning som till exempel 
digitalkamera och dokumentationsprogram använder konstruktions-, skiss- 
och ritprogram i undervisningen, trots att denna typ av utrustning enligt lärar-
nas svar är avsevärt mycket mer ovanlig. Elevernas användning av övrig digital 
utrustning framgår av figur 3.13. 

Figur 3.13. Hur ofta använder ni följande utrustning under slöjdlektionerna?
Andel elever i årskurs 9 
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Trots att nästan alla elever har tillgång till internetuppkoppling i slöjdunder-
visningen, så uppger bara var tionde elev att hon eller han använder den ofta 
under slöjdlektionerna och var tredje elev uppger att de aldrig använder in-
ternet. Nästan alla elever har tillgång till digitalkamera i slöjden, men andelen 
elever som använder denna är lika stor som andelen elever som använder sig 
av kamera i mobiltelefonen. Kanske används den egna smarta mobiltelefonen 
också till uppkoppling, skissning, dokumentation och slöjdbloggande utan att 
eleverna uppfattar detta som användande av internetuppkoppling. En annan 
fråga är om det är elevernas val att använda den digitala utrustningen, eller om 
det mer beror på lärarens uppgifter och direktiv till eleverna? Detta kan i sin 
tur hänga samman med vilken kompetens läraren har för den digitala utrust-
ningen.

Digital utrustning utgör en integrerad del i slöjdundervisningen
Enkätresultaten om digital teknik i slöjdundervisningen kan sammanfat-
tas som god tillgång enligt lärarna, men varierande användning av denna 
enligt eleverna. Fördjupningsstudien visar att olika typer av digital utrustning 
används ofta av både lärare och elever, men inte av alla elever i varje grupp. 
Det är bara i en av de nio grupperna där läraren inte själv använder digital 
utrustning eller uppmanar sina elever att använda digital utrustning för att 
exempelvis dokumentera sina arbeten på dator eller söka information på inter-
net. I denna grupp använder ändå flera elever sina mobiltelefoner under lektio-
nerna, men inte främst som en del av sitt slöjdarbete. Intrycket är överlag att 
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olika typer av digital utrustning används på ett självklart sätt i undervisningen, 
men främst av lärare för att presentera uppgifter och inspirera inför ett arbets-
område. Elevernas användning varierar mer från grupp till grupp, troligen 
beroende på arbetsområdets utformning. Att söka på internet, dokumentera på 
egen eller slöjdsalens dator och att fotografera med den egna mobiltelefonen är 
exempel på hur elever använder digital utrustning i slöjden. 

Ett talade exempel på användning av digital utrustning är den elev som 
arbetade med att göra ett collage, vilket sedan enligt uppgiften skulle inspirera 
till framställning av någon typ av accessoar. I slutet av lektionen har eleven 
lagt ut olika utklippta bilder för montering till ett collage. När han inser att 
lektionstiden inte kommer att räcka för att fästa bilderna som de lagts ut, 
fotograferar han arbetet med sin telefon för att kunna återskapa ordningen vid 
nästa slöjdlektion. 

I flera av grupperna har förutom mobiltelefoner ett antal elever också med 
sig egen dator till slöjdlektionen. Uppfattningen är att datorn används som 
en del i elevernas slöjdarbete, utan att lärare eller elever kommenterar använd-
ningen. Sammantaget är intrycket från fördjupningsstudien att olika typer av 
digital utrustning, främst projektor, internet, dator för instruktion och doku-
mentation och kamera i mobiltelefon, numera utgör en väl integrerad del av 
lärares och elevers arbete i slöjdundervisningen. 

3.4 Elevers fritid och hemmiljö
Elevers arbete med sina slöjdföremål är inte begränsad enbart till slöjdunder-
visningen och slöjdsalen. Över hälften av eleverna i årskurs 9 tänker enligt 
elevenkäten ofta eller ibland på sitt slöjdarbete utanför lektionstiden. Men 
enligt eleverna är det inte lika vanligt att de arbetar vidare med sitt slöjdarbete 
utanför lektionstid, bara tre av tio elever anger att de ofta eller ibland gör det. 
Här är det kanske en tolkningsfråga vad ”arbetar vidare med” innebär, om det 
enbart inkluderar det konkreta hantverkandet eller slöjdandet i vidare bemär-
kelse, exempelvis överväganden om design, problemlösning eller analys av det 
genomförda. Oavsett tolkning tycks i alla fall arbetsprocessen fortgå mellan 
slöjdlektionerna hos en majoritet av eleverna. I utvärderingen framgår inte om 
eleverna i större utsträckning skulle vilja arbeta vidare mellan slöjdlektionerna, 
och hur deras lärare i så fall ställer sig till detta. Det framgår inte heller i vilken 
mån elevernas lärare bidrar till det tänkande en majoritet av eleverna ägnar sig 
åt mellan lektionerna, exempelvis via så kallade tankeläxor eller inspirations-
moment.
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Skolan står mer än förr för elevers slöjdkunskaper
Sex av tio elever i årskurs 9 och knappt hälften av eleverna i årskurs 6 menar 
att det de kan i slöjd har de mestadels lärt sig i skolan. Omkring fyra av tio 
elever i både årskurs 6 och 9 menar att de lärt sig det de kan både i och utanför 
skolan. Endast var tjugonde elev anser att de lärt sig det mesta de kan i slöjd 
någon annanstans än i skolan, vilket är en rejäl minskning jämfört med 2003 
då var fjärde elev menade att de lärt sig det mesta av sina slöjdkunskaper 
utanför skolan. Lär sig eleverna mer i slöjdundervisningen i dag, eller lär de sig 
mindre utanför skolan?

Svaren på frågor om var eleven tillgodogjort sig slöjdkunskaper är spän-
nande och kan tolkas på flera sätt. Om man lär sig ett ämne bara i skolan kan 
det ses som argument för ämnets plats i skolan, och samtidigt som ett tecken 
på att ämnet inte har någon betydelse utanför skolan. I utvärderingen uppger 
en majoritet av eleverna att de i sin slöjdundervisning har nytta av kunskaper 
de förvärvat utanför skolan. I kombination med att sex av tio elever uppger 
att det stämmer mycket eller ganska bra att slöjd är ett lärorikt och allmänbil-
dande ämne, ligger tolkningen att slöjdundervisningen tydligt är kopplad till 
elevernas liv utanför slöjdundervisningen nära till hands. 

Men enkätsvaren säger inte något om vad eleverna tänker på eller inkluderar 
i begreppen när de besvarar frågorna om nyttan med slöjdkunnande och om 
slöjd är exempelvis lärorikt och allmänbildande, varken i denna utvärdering 
eller i NU-03. Den ökning av lärandet inom skolans slöjdundervisning som 
elevenkäten ger uttryck för skulle kunna bero på att eleverna 2013 i lägre 
utsträckning än tidigare kommer i kontakt med ”slöjdrelaterad verksamhet” 
utanför skolan. En annan möjlighet är att eleverna i dag i större utsträckning 
kopplar ”slöjdkunnande” till annat än att slöjda – det vill säga till annat än de 
hantverksrelaterade delarna av slöjdämnet, exempelvis att själv driva ett arbete 
eller motivera sina val både för sig själv och för andra. Men den tolkningen 
motsägs av de flesta elevintervjuerna där de i stor utsträckning kopplar moti-
vet till slöjdämnet till att lära sig hantverk. En mer positiv tolkning är att ett 
genomslag för formativ bedömning och lärarrespons i relation till lärandemål 
och bedömningsfaktorer, bidragit till en ökad medvetenhet hos eleverna om de 
förmågor slöjdundervisningen syftar till att utveckla, utöver de väl förankrade 
hantverksrelaterade målen. 

Varierande elevintresse för slöjd och hantverk utanför skolan
Omkring hälften av eleverna i årskurs 6 och 9 uppger att de ofta eller ibland 
tittar på TV-program som handlar om inredning, design eller hantverk. 
Omkring tre av tio elever i årskurs 9 och fyra av tio i årskurs 6 anger att de ofta 
eller ibland håller på med någon typ av slöjd eller hantverk på sin fritid. Unge-
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fär var tionde elev anger att de ibland eller ofta går på utställningar som hand-
lar om slöjd och hantverk. Något fler, runt 15 procent, anger att de ibland eller 
ofta läser om slöjd och hantverk, till exempel i tidningar. När eleverna skattar 
hantverksintresset hos de vuxna de bor med anger knappt hälften att de vuxna 
ibland eller ofta håller på med någon typ av slöjd eller hantverk på fritiden. 
Närmare 60 procent av eleverna anger att de vuxna de bor med ibland eller 
ofta tittar på TV-program som handlar om inredning, design eller hantverk. 
Drygt var tionde elev anger att de vuxna ibland eller ofta går på utställningar 
som handlar om slöjd och hantverk och nästan var femte menar att de vuxna 
ibland eller ofta läser om slöjd och hantverk. 

Även om en stor andel av elevernas vårdnadshavare förefaller ha ett visst 
hantverksintresse är det inte är synonymt med intresse eller ett värdeomdöme 
kring de förmågor slöjdämnet enligt grundskolans kursplan syftar till att 
utveckla hos eleverna. Intervjuerna i utvärderingens fördjupningsstudie visar 
att slöjdämnets mål och värde i stor utsträckning kopplas till de hantverks-
relaterade delarna av ämnet (exemplifierat och diskuterat i 3.3). Det är alltså 
oklart hur stor andel av föräldrar och elever som utgår från målen för slöjdäm-
net, exempelvis förmågan att ”välja och motivera”, att ”analysera och värdera”, 
samt förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck, när de 
bedömer de vuxnas slöjdintresse.

3.5 Sammanfattande bild av 
slöjdämnets förutsättningar

• Det absolut vanligaste sättet att fördela slöjdämnets 330 timmar i grund-
skolan är att ämnet införs i årskurs 3, och att eleverna därefter har slöjd på 
schemat en gång i veckan till och med årskurs 9. Dock ökar andelen skolor 
som har slöjd på schemat i årskurs 1 och 2. 

• De allra flesta elever möter en slöjdundervisning som är indelad i textilslöjd 
respektive trä- och metallslöjd. Bland de skolor som har slöjd utan materi-
alinriktningar dominerar skolor med en enskild huvudman.

• På en majoritet av skolorna får eleverna välja mellan textilslöjd och trä- och 
metallslöjd under grundskolans senare år. Andelen elever som får välja 
materialinriktning har ökat sedan NU-03. Upp till årskurs 6 har de flesta 
elever textilslöjd respektive trä- och metallslöjd växelvis en termin i taget.

• Andelen lärare med lärarutbildning i slöjdämnet är större i årskurs 9 (85 
procent) än i årskurs 6 (60 procent). I skolor med enskild huvudman är 
andelen utbildade slöjdlärare i årskurs 9 mindre (55 procent) än i kommu-
nala skolor (89 procent). Senare statistik, grundad på Skolverkets utfärdade 
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lärarlegitimationer, visar att mer än hälften av de lärare som legitimerats i 
årskurs 7–9 i slöjdämnet är äldre än 50 år.

• Grupper med 11–15 elever är den dominerande gruppstorleken i slöjd-
undervisningen. Mindre än var femte elev undervisas i grupper med 16–20 
elever.

• Slöjdlärarna är mycket angelägna om att delta i kompetensutveckling. 
Främst om bedömning och betygssättning i slöjd, men också med inrikt-
ning på de fyra kunskapsområdena i kursplanens centrala innehåll.

• Mer än hälften av eleverna i årskurs 9 uppger att slöjdämnet intresserar 
dem och detsamma gäller frågan om det är viktigt med bra kunskaper 
i slöjd. En majoritet av eleverna uppfattar dock inte att kunskaper från 
slöjdundervisningen är viktiga för att klara fortsatta studier eller för det de 
tänker arbeta med i framtiden. Eleverna i årskurs 6 uppfattar i något högre 
grad än i årskurs 9 att slöjdämnet är viktigt, roligt och nyttigt.

• En majoritet av eleverna i årskurs 9 uppger att de vuxna de bor tillsammans 
med tycker att slöjd är ett viktigt ämne. Flertalet elever i årskurs 9 anser 
även att de får stöd och uppmuntran i slöjdämnet hemifrån. 

• Tillgången till datorer och andra digitala verktyg i slöjdundervisningen har 
ökat kraftigt sedan NU-03. Enligt lärarna har drygt en tredjedel av eleverna 
i sin slöjdundervisning tillgång till datorer, internet, skrivare, digitalkamera 
och projektor. Nästan hälften av eleverna har tillgång till digitala instruk-
tionsprogram och slöjdlexikon.

• Nära hälften av eleverna uppger att det de kan i slöjd har de lärt sig både i 
och utanför skolan. Omkring var tredje elev ägnar sig åt någon typ av slöj-
dande på sin fritid. En något större andel uppger att deras föräldrar ägnar 
sig åt någon typ av hantverk på fritiden. 
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KAPITEL 4. Attityder till ämnet  
och undervisningen
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4. Attityder till ämnet  
och undervisningen

I kapitel 3 diskuterades förutsättningar för undervisning och goda resultat i 
slöjdämnet. Här behandlas lärares och elevers attityder till och uppfattning om 
slöjdämnet, undervisningen och varandra, vilket kan ses som en annan typ av 
förutsättningar för ämnet. Hur lärare och elever ser på slöjdämnet och hur de 
uppfattar varandra har stor betydelse för vilken typ av undervisning som kan 
bedrivas och därmed också för undervisningens resultat. Lärarnas uppfatt-
ningar om slöjdämnets nya kursplan behandlas också i detta kapitel då detta är 
en betydelsefull faktor för hur undervisning i slöjd genomförs. 

4.1 Lärarnas uppfattningar om slöjdämnet  
och undervisningen i slöjd 
Fram till 1990-talet hade slöjdämnet ett tydligt hantverksfokus – eleverna 
skulle lära sig att slöjda (t.ex. Hartman, 2014). Med införandet av 1994 års 
läroplan fick slöjdundervisningen successivt ett allt större fokus på processen. 
”Processen är viktigare än produkten” är något många slöjdlärare känner igen 
från ämnesdiskussioner under 1990- och 2000-talet. Som visats i kapitel 2 har 
Lgr 11 dels breddat den tidigare ”slöjdprocessen” till att fokusera arbetsproces-
ser mer generellt, dels betonas såväl det hantverksmässiga (t.ex. förmågan att 
formge och framställa slöjdföremål) som processen (t.ex. förmågan att välja 
och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbete).

Slöjd – ett skapande estetiskt ämne
För att fånga slöjdlärarnas ämneskonceptioner – det vill säga deras föreställ-
ningar om slöjdämnet – ombads lärarna i en enkätfråga välja ett av tre påståen-
den som de bäst tycker beskriver slöjdämnet: 
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Figur 4.1. Tänk igenom följande påståenden om slöjdämnet och välj ett av dem – det som passar allra 
bäst med din uppfattning.
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Över hälften av eleverna i både årskurs 6 och årskurs 9 undervisas av lärare 
som, när de tvingas välja ett av tre påståenden, anser att slöjd främst är ett 
skapande estetiskt ämne medan drygt en tredjedel av eleverna har lärare som 
tycker att slöjd främst är ett personlighetsutvecklande ämne. Mindre än var ti-
onde svarar att slöjdämnet i dag är ett hantverksämne. Det är också viktigt att 
framhålla att varken enkätfrågan eller nuvarande kursplan innehåller ett rätt 
svar. Kursplanen inkluderar alla de aspekter som ingår i enkätfrågan.

Slöjdlärares ämneskonception 
I fördjupningsstudien ställdes frågor om elevernas nytta av kunskaper från 
slöjdundervisningen och hur lärarna motiverade att slöjd är ett viktigt och 
obligatoriskt ämne för att få veta mer om de intervjuade lärarnas ämneskon-
ception. 

Utan slöjd dör människorna, alla behöver slöjd, väldigt många barn får för 
lite av det hemma.

Ovanstående citat från en av de intervjuade lärarna kan sägas vara typiskt på så 
sätt att det ger uttryck för lärarens övertygelse om att slöjdämnet verkligen är 
viktigt, men att skälet eller motiveringen är mer diffus. Det var också påtagligt 
hur många olika typer av motiveringar lärarna gav. Svaren kan kategoriseras 
som 
• nyttoaspekter, till exempel att kunna sätta upp saker på en gipsvägg
• skapande,till exempel att själv formge och framställa föremål
• entreprenöriella aspekter, till exempel att hitta på och kreativt genomföra 

egna projekt
• slöjd som ett avbrott till den övriga skolan, till exempel som en paus från 

skrivande som försiggår mycket i andra ämnen



70 SLÖJD I GRUNDSKOLAN

• arbetsprocessen, till exempel att kunna utveckla en egen idé, planera, genom-
föra och känna att man lyckats

• utveckling av finmotorik, till exempel ”genom att använda delar av kroppen 
som inte tränas i andra skolämnen”

• ett annat sätt att lära, till exempel genom att eleverna i slöjden jobbar med 
händerna, vilket antas stå i kontrast till arbetssätt inom andra skolämnen. 

Inte någon av de intervjuade lärarna hänvisade till gällande läro- eller kursplan 
i sina motiveringar av slöjdämnet. Några av svaren kan relateras till delar av 
kursplanens syftestext eller de förmågor som utrycks i de långsiktiga målen, 
men det var en anmärkningsvärt stor spridning i lärarnas motiveringar utifrån 
tanken att det kan förväntas råda någorlunda samstämmighet kring ett ämnes 
roll i den svenska skolan bland dessa företrädare.

Genom lärarintervjuerna framkom också en annan aspekt av lärares ämnes-
konception, eller kanske syn på skolan mer generellt. De lärare som undervi-
sade på skolor med en stor andel elever med annat modersmål än svenska och 
där en stor andel av eleverna inte uppnådde godkänt i de flesta ämnen, gav 
uttryck för en delvis annan syn på slöjdämnet:

Ska man verkligen bedriva slöjdundervisning i såna här områden behöver 
ämnet och undervisningen helt förändras. Jag vill inte jobba som man gör 
i dag. Det blir motsägelsefullt att om man lägger fokus på det just dessa 
elever behöver, så når de inte upp till kunskapskraven.

En påtaglig skillnad i dessa lärares resonemang kring slöjdämnet och slöjdun-
dervisningen, jämfört med de intervjuade lärarna på skolor i mer språkligt och 
kulturellt homogena områden, var ett påtagligt fokus på elevernas behov sna-
rare än på slöjdämnets målsättningar. En av lärarna uttryckte att eleverna på 
skolan behövde så mycket extra och så mycket förförståelse att de skulle behö-
va träna dubbelt så mycket som svensktalande elever för att nå upp till målen i 
ämnet: ”Det är orimligt att alla elever oavsett skola ska läsa utifrån gemensam 
läro- och kursplan.” Hur beskrivs en lärares ämneskonception när denne upp-
fattar en konflikt mellan det eleverna behöver och det kursplanen föreskriver, 
och när följden blir att man som lärare känner sig tvingad att ”curla eleverna i 
relation till kunskapskraven för att i alla fall några ska få betyg”?

En annan lärare uttryckte nyttan med slöjdämnet som att ”Eleverna har 
svårt att se en process, att tänka själva. Därför är det bra att det är svårt att 
slöjda, det uppstår alltid svårigheter som behöver lösas – då uppstår behov av 
att tänka själv”. De flesta slöjdlärare förstår förmodligen vad som avses i citatet, 
men precis som för en stor andel av slöjdlärarnas motiveringar till varför slöjd 
är ett viktigt skolämne, så uppfattas svaret troligen som oprecist av många 
som inte är insatta i slöjdämnet. När slöjdlärare tvingas välja bland tre alter-
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nativ (den tidigare enkätfrågan) uppger en majoritet att slöjd är ett skapande 
estetiskt ämne, men på en öppen fråga om varför slöjd är ett viktigt och 
obligatoriskt skolämne visar svaren mycket stor spridning. Det är utan tvekan 
problematiskt att lärarnas motiveringar till det egna ämnet är så varierande och 
oprecisa. En relevant fråga är hur och i vilken utsträckning en lärares ämnes-
konception påverkar undervisningen, och därmed i förlängningen vad eleverna 
får förutsättningar att lära sig.

Roligt men krävande att undervisa i slöjd
Slöjdlärarna trivs generellt mycket bra med sitt arbete. Tre fjärdedelar av 
eleverna har lärare som svarar att det är mycket roligt att undervisa i slöjd, den 
kvarvarande fjärdedelen menar att det är ganska roligt. På frågan om det är 
enkelt eller krävande att undervisa i slöjd svarar lärarna överlag att de tycker att 
det är ganska eller mycket krävande. 

Tabell 4.1. Är det enkelt eller krävande att undervisa i slöjd?   
Andel elever i årskurs 9 vars lärare har angett respektive svarsalternativ 

Mycket enkelt 1 procent

Ganska enkelt 9 procent

Ganska krävande 63 procent

Mycket krävande 27 procent

Endast var tionde av Sveriges niondeklassare har en slöjdlärare som tycker att 
det är enkelt (mycket eller ganska enkelt) att undervisa i slöjd. Att slöjdlärar-
yrket är krävande kan vara både positivt och negativt, men en hög arbets- 
belastning är mer negativt. Utvärderingen visar att hög eller för hög arbets-
belastning gäller för lärarna till åtta av tio elever i grundskolans slöjdunder-
visning. Svaren från slöjdlärare som undervisar i årskurs 6 är liknade svaren 
från lärare i årskurs 9.

Tabell 4.2. Vad anser du om den arbetsbelastning du har som slöjdlärare? 
Andel elever i årskurs 9 vars lärare har angett respektive svarsalternativ

Den är alldeles för hög 20 procent

Den är hög 62 procent

Den är varken för hög eller låg 18 procent

Den är låg 0 procent
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Även på frågan om arbetsbelastningen är svaren från slöjdlärare som undervisar 
i årskurs 6 liknande svaren för lärare i årskurs 9. Att över 80 procent av elev-
erna har en slöjdlärare som uppger att deras arbetsbelastning är hög eller allde-
les för hög är förstås ingen bra situation. Samtidigt vet vi bland annat från en 
lärartidsstudie som Skolverket genomförde 2013 (Skolverket, 2013c) och från 
den internationella lärarundersökningen Talis genomförd 2013 (Skolverket, 
2014c) att svenska lärare generellt uppfattar att de har en hög arbetsbelastning.

För- och efterarbete samt institutionsvård tar mycket tid
Skolverkets lärartidsstudie (Skolverket, 2013c) visade att grundskolelärare 
ägnar 34 procent av sin arbetstid åt undervisning. Administrativt och praktiskt 
kringarbete, planering av undervisningen, bedömning och dokumentation av 
elevers utveckling upptar omkring tio procent vardera av grundskolelärares tid. 
Resterande tid åtgår bland annat till reflektion, kompetensutveckling, åter-
koppling, återhämtning och förflyttningar. Sammantaget använder grundsko-
lelärarna omkring 45 procent av sin arbetstid till aktiviteter tillsammans med 
eleverna (Skolverket, 2013c).

Det förefaller rimligt tro att förutsättningarna delvis skiljer sig åt mellan 
slöjdlärare och lärare i exempelvis matematik eller SO-ämnen. Slöjdlärare 
undervisar många olika elever, oftast bara vid ett tillfälle varje vecka. Slöjdlä-
rare har också mycket arbete med institutionsvård, exempelvis inköp av mate-
rial och underhåll av utrustning. Å andra sidan undervisar slöjdlärare oftast 
elevgrupper som är mindre än i många andra ämnen, dock med en hög grad av 
individualisering. Lärarna i slöjdutvärderingen ombads uppskatta hur lång tid 
de i genomsnitt använder för olika uppgifter utöver själva undervisningen. 
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Figur 4.2. Uppskatta hur lång tid du använder i genomsnitt för följande uppgifter i slöjd per vecka.
Andel elever i årskurs 9 vars lärare angett ett svar inom respektive tidsintervall*

* I figuren har svarsalternativen ”ingen tid” och ”mindre än en timme” slagits samman.
Detsamma gäller svarsalternativen ”3–4 timmar” och ”5 timmar eller mer”

3 timmar eller mer
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Sammantaget visar svaren i figur 4.2 att de flesta slöjdlärare ägnar sex timmar 
eller mer per vecka åt institutionsvård och praktiskt för- och efterarbete för 
enskilda lektioner. Genom slöjdämnets karaktär gällande lokaler, material och 
utrustning, torde detta vara arbetsuppgifter lärare i många andra ämnen inte 
ägnar lika mycket tid. Enkätsvaren tyder på att mycket av det arbete som slöjd-
lärarna gör utanför undervisningen troligen är arbete som de utför ensamma, 
exempelvis institutionsvård och dokumentation. 

4.2 Elevernas attityder till slöjdämnet
Eleverna tycker generellt att slöjd är ett roligt och engagerande ämne där de 
känner arbetsglädje. Detta är en bild som till stora delar stämmer med resulta-
ten från utvärderingen för tio år sedan. 

Elever trivs bättre med slöjd än med skolarbetet i stort 
Slöjdämnet intresserar eleverna i hög utsträckning och endast en liten andel 
elever anser att slöjdämnet upptar för mycket tid i timplanen. Det är också en 
mycket liten andel elever som ofta missar slöjdundervisningen i skolan. I års-
kurs 9 uppger 55 procent av eleverna att de trivs mycket bra med lektionerna 
i slöjd, medan motsvarande siffra för de som trivs mycket bra med skolarbetet 
som helhet är 38 procent. När det gäller lärarnas uppfattning om elevernas 
slöjdintresse har en majoritet av eleverna lärare som uppfattar sina elever som 
motiverade. Över hälften av eleverna i både årskurs 6 och årskurs 9 har lärare 
som menar att alla eller nästan alla elever är motiverade i ämnet.

I avsnitt 3.3 redogjordes för vad eleverna tycker är det bästa med slöjdäm-
net, svaren kunde delas in i fyra kategorier som alla mer eller mindre tar upp 
aspekter av vad som skiljer slöjdundervisningen från övriga ämnen: 
1. undervisningens upplägg och stämningen i klassrummet
2. ett avbrott från och en kontrast till den övriga undervisningen
3. möjligheten till kreativitet och eget inflytande över uppgifterna och  

att få skapa själva 
4. den praktiska nyttan av att lära sig slöjda. 

Eleverna har också svarat på frågan vad de tycker är det sämsta med slöjd-
ämnet, i likhet med enkätstudiens resultat var elevernas svar på denna fråga 
ganska knapphändiga och flera elever kommer inte på något dåligt alls med 
slöjden. Några elever tar upp att det är tråkigt att misslyckas med sitt arbete 
och att behöva göra om något man arbetat länge med och några tar upp att 
arbetet i slöjden ibland tar för lång tid och är för tålamodskrävande och ytterli-
gare några nämner en stökig arbetsmiljö med hög ljudvolym i trä- och metall-
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slöjden. Enstaka elever tar upp aspekter som att det är svårt att bli bra om man 
inte redan kan och att det inte går att öva sig hemma för att bli bättre i ämnet 
(gällde trä- och metallslöjd), att det kan vara ohälsosam och dammig miljö, att 
man tappar intresset för arbetet när man bara har slöjd en gång i veckan och 
det tar lång tid att bli klar och att det är jobbigt att behöva vara kreativ. Nedan 
följer ett antal exempel på hur eleverna svarat på frågan ”Vad är det sämsta 
med slöjdämnet?”

• Om nånting skiter sig så får man hjärnsläpp och så blir det astråkigt att 
man inte klarar av det. 

• Ja, det värsta är nog att man måste vara så himla fantasifull, det är svårt 
att komma på idéer ibland. Sen tycker jag också det kan vara högljudd 
nivå.

• Det sämsta för mig med slöjd har med träslöjd att göra, jag tycker det är 
– andra ämnen kan man faktiskt om man har svårt för det plugga för att 
bli bra, men det här är ett ämne om man gör nått träaktigt och så blir 
det jättefult så kan jag inte göra mycket åt det. Men om jag skriver nått 
kan jag bara sudda. Det är mycket svårare också att bli bra på det. Det 
går inte att lägga tid på det hemma heller.

• Nä, jag vet inte. Det kan ta lite lång tid ibland att göra vissa grejer, lite 
långtråkigt bara men sen är allting bra tycker jag.

• Det negativa, jag vet inte. Tiden är bra, man behöver inte har längre 
eller kortare

• Jag tror inte att det finns något negativt.
• Men det dåliga jag tycker det är så himla tråkigt när det tar för lång tid 

att göra, jag tycker inte det är kul när saker tar lång tid. Då tröttnar jag 
väldigt snabbt. Så det är inget jag tycker är kul.

• Vet inte vad som skulle vara sämre. Kanske träslöjd är ganska ohälso-
samt att vara där inne, andas in damm hela tiden. 

• Jag vet inte vad som är dåligt.
• Inget, men det kan vara lite tråkigt när man inte har något att göra.

Elevernas svar pekar främst ut tiden det tar att genomföra ett arbete som det 
mest negativa med slöjdundervisningen och att det kan vara frustrerande att 
inte ha tillräcklig kompetens för att genomföra ett arbete, men har i övrigt 
ganska svårt att komma på något som är dåligt med slöjden. Svaren på frågan 
bekräftar bilden att elever uppskattar slöjdämnet och att det är få aspekter som 
de är missnöjda med.
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Elever tycker slöjdämnet är viktigt och allmänbildande
När slöjdämnet utvärderades 2003 var ett av huvudresultaten att eleverna 
uppfattar slöjdämnet som ”roligt men inte nyttigt”. Som redovisats tidigare 
(kap. 3.3) uppfattar 2013 ungefär hälften av eleverna i årskurs 9 och sju av tio 
elever i årskurs 6 att det stämmer mycket eller ganska bra att slöjd är ett viktigt 
ämne. Sex av tio elever anser vidare att det stämmer mycket eller ganska bra att 
slöjd är ett lärorikt och allmänbildande ämne och två tredjedelar av eleverna 
i årskurs 9 att det stämmer mycket eller ganska bra att det är viktigt med bra 
kunskaper i slöjd. Ungefär två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 anser också att 
det stämmer mycket eller ganska bra att de har nytta av det de lär sig i slöjden. 
Dessa resultat skiljer sig inte särskilt mycket från resultatet i NU-03 där sex av 
tio elever i årskurs 9 ansåg att det var viktigt att ha kunskaper i slöjd. Däre-
mot är det en viss skillnad mellan årskurserna i hur eleverna ser på nyttan av 
kunskaperna. En något större andel av eleverna i årskurs 6 (cirka 80 procent) 
än i årskurs 9 (cirka 70 procent) svarar att de har nytta av kunskaperna från 
slöjdundervisningen. 

En jämförelse av svaren från elever i årskurs 9 med olika materialinrikt-
ningar visar på signifikanta skillnader. Elever i grupper med textilslöjd håller i 
lägre grad med om att ”slöjd är ett lärorikt och allmänbildande ämne”, och att 
”slöjd är ett viktigt ämne”. I årskurs 6 håller elever i textilslöjd i lägre utsträck-
ning med om att ”jag har nytta av det jag lär mig i slöjd”. En ytterligare skill-
nad kring nyttan som framträder i analysen av enkätresultaten gäller lärarens 
utbildning. Elever i årskurs 9 som undervisas av en utbildad slöjdlärare håller i 
högre grad med om att de har nytta av det de lär sig i slöjd.

Den sammantagna bilden visar att en majoritet av eleverna uppfattar slöjd 
som ett viktigt ämne. Samtidigt är ett sådant resultat svårtolkat då det inte 
framgår vad eleverna inkluderar i ”kunskaper i slöjd” när de besvarar frågorna. 
Det förefaller mer angeläget att diskutera varför och på vilket sätt slöjdämnet 
är viktigt, än att en stor andel elever uppger att det är viktigt, men utan att 
kunna definiera vad det innebär.

Elever som inte gillar slöjd15

Som framgår av både denna och tidigare utvärderingar (Skolverket, 1992, 
2005) är slöjd ett ämne som de allra flesta elever uppskattar. Elever trivs gene-
rellt i slöjden och tycker att ämnet är roligt. I denna utvärdering har därför 

15.  Elever som inte gillar slöjd består i årskurs 9 av de elever som svarat ”Stämmer ganska dåligt” eller 
”Stämmer mycket dåligt ” på frågorna ”Slöjdämnet intresserar mig”, ”Slöjd är ett ämne som engagerar 
mig”, ”Slöjd är ett ämne där jag känner arbetsglädje” och ”Slöjd är ett roligt ämne”. I årskurs 6 är det 
de elever som svarat ”Nej, det stämmer ganska dåligt” eller Nej, det stämmer mycket dåligt” på frågorna 
”Slöjd är ett roligt ämne” och ”Slöjd är ett ämne som engagerar mig”.
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analyser gjorts för att undersöka vad som kännetecknar gruppen elever som 
inte uppskattar slöjd. Denna grupp utgör omkring 9 procent av eleverna i 
årskurs 6 och 15 procent av eleverna i årskurs 9 i utvärderingen. Föga förvå-
nande håller elever som inte gillar slöjd i högre utsträckning med om att det är 
för mycket tid i slöjd, i jämförelse med elever som gillar slöjd. Elever som inte 
gillar slöjd vill också i mindre utsträckning kunna välja slöjd på gymnasiet. 
Vidare verkar elever som inte gillar slöjd i lägre grad uppleva slöjdämnet som 
viktigt och de håller i lägre grad med om att det är viktigt med bra kunskaper i 
slöjd, att de behöver kunskaper från slöjdundervisningen för att klara sina fort-
satta studier, att kunskaper från slöjdundervisningen är bra för det de tänker 
arbeta med, att slöjd är ett lärorikt och allmänbildande ämne och att de har 
nytta av det de lär sig i slöjden. 

Att inte gilla slöjd verkar också hänga ihop med uppfattningen att slöjd är 
ett svårt ämne och elever som inte gillar slöjd upplever i högre grad att slöjd är 
ett ämne där de behöver mycket stöd av läraren. Tvärtemot den mer allmänt 
utbredda uppfattning bland elever, upplever elever som inte gillar slöjd i lägre 
grad att de får den hjälp de behöver i slöjden och att läraren har tid för dem 
när de undrar över något. För merparten av de kunskapsområden som tas 
upp i enkäten anser denna elevgrupp också i lägre grad att de har kunskaper 
inom de olika områdena och att slöjdämnet utvecklat deras förmågor inom 
områdena. Elever som inte gillar slöjd upplever dessutom i lägre grad än andra 
elever att de får uppmuntran av läraren i slöjd. Stöd och uppmuntran i slöjd 
hemifrån saknas också i högre grad för denna grupp elever och de upplever 
i lägre grad att de vuxna de bor med tycker att slöjdämnet är viktigt. Elever 
som inte gillar slöjd anger i lägre grad att de gör sitt bästa i slöjd och att de 
tar ansvar för sitt arbete, och de anstränger sig också i lägre grad för att få bra 
betyg i slöjd.

Elever som inte gillar slöjd tycker i mindre utsträckning att det är en bra 
stämning under arbetet i slöjden och de upplever i högre grad att det är 
störande oljud och dålig ordning i slöjden. Dessa elever upplever dessutom i 
högre grad att arbetet i slöjden kommer i gång först långt efter att lektionen 
börjat. Denna elevgrupp trivs dock inte bara generellt sämre med slöjdunder-
visningen utan också med skolarbetet som helhet.

Elevgruppen håller i lägre grad med om att de får komma med egna idéer, 
att de får ta eget ansvar, att de kan förverkliga egna idéer, och att det är de 
själva som står för idén och sedan bestämmer vad de ska göra i slöjden. De 
tycker dessutom i mindre utsträckning att de kan skapa fritt i slöjden och att 
de får arbeta i sin egen takt, aspekter som också kan antas påverka upplevelsen 
av självbestämmande. 

En avgörande del av elevers upplevelser av ett ämne är naturligtvis upp-
fattningen om läraren, och också här skiljer elever som inte gillar slöjd ut sig. 
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Elever som inte gillar slöjd håller i lägre grad med om att de får veta vad de ska 
lära sig enligt kursplanen i slöjd, att läraren är tydlig med vad hon eller han 
förväntar sig av dem i slöjden, samt att de får reda på vad de ska klara för att få 
olika betyg i slöjden. Elevgruppen trivs också i mindre grad med läraren, håller 
i mindre utsträckning med om att läraren undervisar bra, upplever i lägre grad 
att läraren har förmåga att engagera och skapa intresse och tycker dessutom i 
mindre utsträckning att läraren är bra på att förklara när eleverna inte förstår. 
Vidare upplever denna elevgrupp i mindre grad att läraren tror på dem och 
deras förmåga att lära sig och de håller i lägre grad med om att läraren har 
höga förväntningar på dem. De anser dessutom i lägre grad att läraren ger 
rättvisa betyg. 

Elevernas svar på ”varför slöjd?”
I utvärderingens fördjupningsstudie har eleverna svarat på frågan Varför är 
slöjd ett obligatoriskt ämne i skolan? Eleverna är förvånansvärt samstämmiga 
i att slöjd är ett ämne i skolan som ska ge dem kunskaper om hur de ska ta 
hand om sina saker när de flyttar hemifrån och att slöjd kan vara bra för de 
elever som vill arbeta inom ett hantverksyrke. En relaterad anledning som 
också nämns av eleverna är att grundskolans läroplan ska innehålla ämnen som 
representerar olika yrkesområden för att eleverna ska kunna göra ett informe-
rat val till gymnasiet och bättre veta vad de vill arbeta med. I några av intervju-
erna nämns också att slöjdämnet finns med i läroplanen för att vara ett avbrott 
från de mer teoretiska ämnena, för att hjälpa eleverna att höja betygen och för 
att lära sig om konsumtion. Nedan följer ett urval av elevernas svar:

• För att man kanske vill bli byggare, så man måste kunna såga.
• Man kan lära sig olika tekniker, det finns sy, man kan bygga.
• Ingen aning.
• Det är väl för att man ska prova på, vi provar ju på typ allting annat 

också, om nån vill bli finsnickare är det väl bra att han har fått ha trä-
slöjd, eller hon.

• Det kanske har med alla de här, gymnasievalet man ska kunna välja vad 
man vill och se vad man gillar. 

• Det är väl bra att ha allmänkunskap, man ska väl kunna laga sin kläder 
eller bygga nåt och för dom som vill jobba med finsnickeri är det bra att 
bli introducerad, det är väl lite samma som med bild, musik.

• Ja, man lär sig ganska mycket när man, eller i fall man flyttar hemifrån 
så kanske det är bra att kunna vissa grejer som man lärt sig i slöjden. 
Typ göra vissa grejer som man håller på med i träslöjden och syslöjden 
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om man behöver laga nån tröja eller nånting sånt. Det är väl gymnasie-
programmen också. 

• Det är bra att lära sig för framtiden, om nån går i syslöjden och någons 
byxor går sönder så vet dom hur man ska laga dom.

I förhållande till slöjdämnets fyra långsiktiga mål är det alltså i princip bara 
ett av målen som tycks ha nått fram till eleverna, och det är målet att formge 
och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker. Även om citaten från fördjupningsstudien inte är nationellt 
representativa visar de något om hur elever uppfattar slöjdämnets roll i grund-
skolan. Det är också intressant att spegla flera av utvärderingens övriga resultat 
mot dessa indikationer. Elevers svar på frågor om exempelvis ”nyttighet”, 
påverkas förstås av om eleverna uppfattar att slöjdämnets syfte primärt är att 
utveckla hantverksfärdigheter. Och vad – mer precist – är det eleverna tycker 
är viktigt och allmänbildande med slöjdämnet när de svarar på enkätstudiens 
frågor? Även resultat som pekar på att eleverna upplever slöjdämnet som roligt 
kan diskuteras i relation till dessa indikationer. Skulle elevernas upplevelse av 
slöjdämnets nytta, rolighet och viktighet ändras om de förmågor som uttrycks 
i kursplanens samtliga fyra långsiktiga mål var lika framträdande för eleverna?

Att lyckas i slöjd stärker självförtroendet
I relation till diskussionen om stress och press på eleverna i skolan är det 
viktigt att uppmärksamma att tre fjärdedelar av i eleverna i årskurs 6, och två 
tredjedelar av eleverna i årskurs 9, uppger att deras självförtroende stärks om 
de lyckas i slöjd, se figur 4.3. 
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Figur 4.3. Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer med slöjdämnet och 
slöjdundervisningen?
Andel elever i årskurs 9 som angett respektive svarsalternativ på påståendet "Att lyckas 
i slöjd stärker mitt självförtroende"
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Figur 4.4. Besvara följande frågor om slöjdämnet och slöjdundervisningen.
Andel elever i årskurs 6 som angett respektive svarsalternativ på frågan "Blir ditt självförtroende bättre av att 
lyckas i slöjd?"

Ett stärkt självförtroende hos eleverna förefaller vara en oerhört viktigt och 
central uppgift för skolan. Det kan också kopplas till entreprenöriella kompe-
tenser, inklusive initiativförmåga, kreativitet, mod att prova och så vidare, som 
framhålls i läroplanen. Frågan är hur elevernas svar på frågan hade sett ut för 
övriga skolämnen. Om ett stärkt självförtroende hos en stor andel av eleverna 
är utmärkande för slöjdämnet borde detta tydliggöras. 

Något lägre trivsel i dag än 2003
I utvärderingen har några av de så kallade trivselfrågorna från NU-03 upprepats:

Figur 4.5. Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer med slöjdämnet och slöjdundervisningen?
Andel elever i årskurs 9 som angett respektive svarsalternativ i NU-03 och NÄU-13
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Vi har en bra
stämning när vi

arbetar i slöjd

Slöjd är ett ämne
där jag känner

arbetsglädje

I slöjd är
det tillåtet

att misslyckas

I slöjd slipper jag
att bli jämförd med
de andra i klassen

NU-03

NÄU-13

NU-03

NÄU-13

NU-03

NÄU-13

NU-03

NÄU-13

En jämförelse mellan svaren i NU-03 och denna utvärdering indikerar en svag 
nedgång – en förskjutning har skett från ”stämmer mycket bra” till ”stämmer 
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ganska bra”. Dessutom har andelen elever som svarat ”stämmer ganska dåligt” 
ökat något på flera av frågorna, exempelvis om man slipper bli jämförd med 
de andra eleverna i gruppen. Skillnaderna mellan de båda utvärderingarna är 
inte signifikanta om elevernas svar jämförs fråga för fråga, men eftersom flera 
av frågorna visar samma tendens är det ändå troligt att en förändring inträffat. 
Samtidigt är det värt att uppmärksamma att en stor majoritet av eleverna upp-
lever arbetsglädje och god stämning, inte upplever att de blir jämförda med de 
andra i klassen, uppfattar att det är tillåtet att misslyckas och att deras självför-
troende stärks av att lyckas i slöjdarbete (de som svarat stämmer mycket bra 
och stämmer ganska bra). Frågan är hur en svag nedgång i trivseln i slöjdun-
dervisningen, relaterar till elevernas trivsel i andra ämnen – en fråga som dock 
inte kan besvaras genom denna utvärdering. 

Mer könsstereotypa attityder i årskurs 9
Eleverna verkar generellt inte uppleva att det finns någon könsbunden skillnad 
i elevers intresse för slöjdämnet, vilket figur 4.6 visar:

Figur 4.6. Tycker du att det finns någon könsskillnad i elevers intresse för slöjdämnet? Tänk på hela 
slöjdämnet (textil- och trä- och metallslöjd tillsammans) när du svarar.
Andel elever i årskurs 6 och 9

Pojkar är mer intresserade Ingen könsskillnad

Flickor är mer intresserade Vet inte

Elever åk 9

Elever åk 6

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Störst andel elever uppfattar att gällande intresse för slöjdämnet så finns det 
ingen skillnad mellan pojkar och flickor. När eleverna i stället tillfrågas om 
textilslöjd respektive trä- och metallslöjd är mest för flickor eller pojkar, uppger 
omkring hälften av eleverna (stämmer mycket eller ganska bra) att de olika 
materialområdena mest är för det ena eller andra könet, se figur 4.7. 

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20

Trä- och metallslöjd är mest för pojkar

Textilslöjd är mest för flickor

Figur 4.7. Hur väl tycker du att följande påståenden stämmer med slöjdämnet och slöjdundervisningen.
Andel elever årskurs 9

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra
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När det gäller lärarnas uppfattning om huruvida elevernas intresseinriktning 
inom slöjdämnet är kopplat till kön skiljer sig svaren avsevärt åt mellan lärare i 
årskurs 9 och lärare i årskurs 6, se figur 4.8. 

10 20 30 40 6050 70 800

Flickor är mer intresserade
av textilslöjd 

Ingen könsskillnad 

Flickor är mer intresserade
av trä- och metallslöjd 

Pojkar är mer intresserade
av textilslöjd 

Lärare årskurs 9 Lärare årskurs 6

Pojkar är mer intresserade
av trä- och metallslöjd 

Figur 4.8. Tycker du att det finns någon könsskillnad i elevernas intresser för slöjd?*
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ

*Observera att summan av svaren inte ska bli 100 procent

En intressant och övergripande fråga gällande slöjdämnet, elevernas kön och 
olika material är varför flickor och pojkar väljer traditionellt när de tillåts välja, 
vad det får för effekter, och vad som är önskvärt? Mer än dubbelt så många 
elever i årskurs 6 som i årskurs 9 har en slöjdlärare som uppfattar att det inte 
är någon könsskillnad mellan flickor och pojkars intresse för slöjd. Beror 
skillnaderna på att en stor andel elever i årskurs 9 själva har fått välja mellan 
textil och trä och metall, och att valet då i stor utsträckning gjorts enligt tra-
ditionella mönster? Som tidigare redovisats (kap. 3.1) är det endast omkring 
var femte elev i både årskurs 6 och årskurs 9 som gör ett val som går emot 
den traditionella könsuppdelningen i slöjden. Skolan har i uppgift att gestalta 
och förmedla jämställdhet mellan kön. Skolan ska också ge trygghet och vilja 
och lust att lära. Läraren ska enligt läroplanen svara för att alla elever får ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Vad 
innebär detta i en undervisning indelad i två materialinriktningar och med de 
könsskillnader som finns mellan dessa?
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4.3 Elevers uppfattning om sina lärare
Eleverna är generellt sett positivt inställda till sina slöjdlärare, en bild som 
överensstämmer med den som presenterades i NU-03. Men elevenkäterna 
visar på vissa skillnader mellan olika elevgrupper.

Eleverna uppskattar sina slöjdlärare
Trots att man inte kan jämföra med elevers uppfattningar av sina lärare i andra 
ämnen visar svaren i figur 4.9 att eleverna uppskattar sina slöjdlärare mycket 
och anser att de är duktiga på att undervisa.

10 20 40 60 8030 50 70 90 1000

Läraren undervisar bra

Läraren är bra på att förklara
när jag inte förstår

Läraren tror på mig och
min förmåga att lära mig

Läraren har förmåga att engagera
mig och skapa intresse

NU-03NÄU-13

Figur 4.9. Ta ställning till följande påståenden om den lärare du har i slöjd i vårterminen 2013.
Andel elever i årskurs 9 som angett ”stämmer mycket bra” och”stämmer ganska bra” som svar NÄU-13 
jämfört med NU-03

Det är ett mycket gott betyg att mer än sju av tio elever instämmer i vart och 
ett av påståendena att deras slöjdlärare undervisar bra, är bra på att förklara, 
har förmåga att engagera och skapa intresse, samt lyckas förmedla en känsla 
av att tro på eleven och dennas förmåga att lära sig. Detta betyg kan dessutom 
anses balansera bilden av att eleverna uppfattar slöjd som ett roligt ämne, inte 
roligt som i ”kravlöst” utan roligt som i ett ämne med en lärare som undervisar 
bra, engagerar och tror på sina elever. 

Vidare anser eleverna överlag att deras lärare i slöjd behandlar elever rätt-
vist. Åtta av tio anser att det stämmer mycket eller ganska bra att deras lärare 
behandlar pojkar och flickor lika, och sju av tio menar att det stämmer mycket 
eller ganska bra att deras lärare ger rättvisa slöjdbetyg. Men eleverna verkar 
osäkra på om slöjdlärarna har höga eller låga förväntningar på dem – nästan 
var femte elev svarar ”vet inte” på frågan om ”läraren har höga förväntningar 
på mig”. På ett område ger eleverna sina slöjdlärare ett något sämre betyg. Var 
tredje elev anser att det stämmer dåligt (mycket eller ganska dåligt) att deras 
slöjdlärare är bra på att knyta slöjdundervisningen till samhället och livet 
utanför skolan. 
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Skillnader mellan elevgrupper i synen på slöjdläraren
Svaren på de flesta av enkäternas frågor har analyserats med hänsyn till olika 
bakgrundsfaktorer hos elever eller deras lärare. I frågan om elevers (i årskurs 
9) syn på sin slöjdlärare framträder vissa skillnader som kan kopplas till de 
bakgrundsfaktorer som använts i analysen. På frågan om läraren undervisar bra 
håller elever med utländsk bakgrund med i större utsträckning medan elever 
med högutbildade föräldrar och elever som inte gillar slöjd16 håller med i lägre 
utsträckning. Elever med utländsk bakgrund håller dessutom i större utsträck-
ning med om att läraren ger rättvisa betyg, något som elever i fristående skolor 
och elever som ogillar slöjd håller med om i lägre utsträckning. 

”Att knyta undervisningen till samhället och livet utanför skolan” är som 
tidigare nämnts ett område där eleverna generellt gav sina slöjdlärare ett 
något lägre betyg. Elever med utländsk bakgrund håller i högre utsträckning 
med om att läraren är bra på att knyta undervisningen till samhället och livet 
utanför skolan, medan elever med högutbildade föräldrar håller med i lägre 
utsträckning. Enkätsvaren från gruppen ”elever med utländsk bakgrund” ger 
sammantaget bilden av att dessa elever är mer positiva till sina slöjdlärare än 
vad hela utvärderingens elever är. Elever med utländsk bakgrund håller i högre 
grad med om påståendena: ”läraren har förmåga att engagera mig och skapa 
intresse”, ”läraren tror på mig och min förmåga att lära mig”, och ”läraren har 
höga förväntningar på mig”. 

Elevers bild av en bra slöjdlärare
I utvärderingens fördjupningsstudie har eleverna beskrivit hur de tycker att 
en bra slöjdlärare ska vara. Sammanfattningsvis pekar elevernas svar mot två 
områden, det första är lärarens temperament, där en bra slöjdlärare enligt elev-
erna ska vara ”snäll” och inte ”tjurig”, och ha tålamod när eleverna inte förstår 
och vara lugn och inte stressa. Det andra är lärarens sätt att undervisa där elev-
erna vill ha mycket hjälp men samtidigt inte en enda lösning på ett problem. 
En bra slöjdlärare låter eleverna tänka själva, och tar inte över arbetet. En bra 
slöjdlärare ska också fixa småfel som hindrar arbetet och peppa och berömma 
eleverna mycket. Några elever nämner också att det är viktigt att en bra slöjd-
lärare behärskar sitt ämne. Nedan följer ett utdrag ur en av intervjuerna som 
illustrerar elevernas resonemang:

16.  Hur gruppen ”elever som inte gillar slöjd” definieras framgår av avsnittet Elever som inte gillar slöjd s.  
73–75. Där presenteras också utförligare vad som utmärker denna grupp i relation till andra enkätfrågor. 
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I: Hur ska en bra slöjdlärare vara?
E1: Den ska hjälpa en om man behöver men också låta en tänka själv först 
hur man ska göra.
E2: Det är bra att den går runt till alla elever och frågar om man be höver 
hjälp men så kan man ju inte fråga om hjälp hela tiden för man behöver ju 
komma på själv också hur man ska göra. Så att det inte är slöjdläraren som 
gör hela arbetet.
E3: Som när jag gick i trean, fyran då hade vi en träslöjdslärare som inte jag 
alls tyckte om för han beskrev saker hur man skulle göra och sen när man 
började göra och man råkade göra fel och man fortsatte för man trodde det 
var rätt för han kom aldrig fram och frågade hur går det ska jag hjälpa er, 
då vart han så här sur och arg att man gjorde fel och han sa att man inte 
hade lyssnat, fast även om man har lyssnat kan man ha missuppfattat så i 
stället för att bli arg och säga att man inte lyssnat så kan man ju hjälpa elev-
erna, man lär sig ju av sina misstag. Gör om gör rätt.
E4: Jag tycker att en bra slöjdlärare ska vägleda och inte ta över arbetet, för 
den träslöjdsläraren kunde också ta det man hade påbörjat och göra klart 
det och gjorde man en ny och gjorde fel så tog han den med så man lärde 
sig inte så mycket för han tog över och gjorde åt en. 
E5: Han ska hjälpa till men inte göra allt så man lär sig mycket. 
I: Hur ska en lärare hjälpa till, visa rätt sätt, tala om rätt sätt, eller ställa 
frågor?
E5: Det är bra att ställa frågor.
E3: Det kan vara, det är olika, saker som är svåra är det bra att han ska visa 
men han ska ju inte göra hela saken. Och såna saker som är lite lättare kan 
han ju bara förklara så blir det träning i det också. 

Utifrån de exempel som ingår i utvärderingens fördjupningsstudie ställer elever 
höga krav på sina slöjdlärare, både vad det gäller lärares sätt att undervisa och 
deras sätt att vara med sina elever (om detta är två aspekter som går att sär-
skilja). Elevsvaren visar på en stark vilja att lära sig slöjda, och inte bara att bli 
färdig med en produkt, något som delvis går emot delar av resonemang som 
förs om elevers och lärares starka produktionsfokus i slöjdundervisningen. 
Utifrån elevernas intervjusvar verkar det vara viktigt för eleverna inte bara att 
ha tillverkat sina produkter själva, utan att de faktiskt också har löst i alla fall 
delar av de problem och svårigheter som uppstått på egen hand. 
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4.4 Slöjdlärares uppfattningar  
om den nya kursplanen
I detta avsnitt presenteras hur slöjdlärarna ser på den nya kursplanen för 
slöjdämnet i Lgr 11. Hur kursplanen används och framträder mer konkret i 
undervisningen tas upp i kapitel 5.

Slöjdämnets nya kursplan är tydligare
De flesta elever har slöjdlärare som är positiva till ämnets nya kursplan: 

Kursplanen har
blivit tydligare

Det centrala innehåller
är lagom omfattande

Kursplanen har blivit ett
 bättre planeringsinstrument

Kunskapskraven har
blivit tydligare

Kraven på eleverna
är rimliga

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20 0 20 40

Figur 4.10. Hur väl stämmer följande påståenden om den nya kursplanen enligt din uppfattning?
Andel elever i årskurs 9 vars lärare har angett respektive svarsalternativ

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Har ingen uppfattning

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Kursplanen har
blivit tydligare

Det centrala innehållet
är lagom omfattande

Kursplanen har blivit ett
 bättre planeringsinstrument

Kunskapskraven har
blivit tydligare

Kraven på eleverna
 är rimliga
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Figur 4.11. Hur väl stämmer följande påståenden om den nya kursplanen enligt din uppfattning?
Andel elever i årskurs 6 vars lärare har angett respektive svarsalternativ

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Har ingen uppfattning

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra
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Drygt 70 procent av Sveriges elever har en slöjdlärare som anser att det stäm-
mer mycket eller ganska bra att slöjdämnets kursplan i Lgr 11 har blivit tyd-
ligare. Nästan lika stor andel anser dessutom att kursplanen blivit ett bättre 
planeringsinstrument. När det gäller kursplanens centrala innehåll, vilket är 
en nyhet jämfört med tidigare kursplan, har sju av tio elever en slöjdlärare som 
anser att innehållet är lagom omfattande. Detta gäller för både årskurs 6 och 9. 

Olika syn på kursplanens stödjande funktion
På frågor om huruvida kursplanen, i kombination med befintligt stöd- och 
kommentarmaterial, ger stöd och vägledning till slöjdlärarna, är svarsbilden 
spridd. Som framgår av figur 4.12 har omkring var tredje elev en lärare som 
svarar ”Ja, men bara lite”, hälften svarar ”Ja, ganska mycket”, och var tionde 
svarar ”Ja, mycket”. Svarsfördelningen gäller både på frågan om kursplanens 
stöd när det gäller undervisningens innehåll, och på frågan om dess stöd när 
det gäller bedömning och betygssättning. Det framträder inga stora skillnader 
varken mellan lärare i de två materialområdena, eller mellan lärare i årskurs 6 
och årskurs 9. 

Nej

Ja, men bara lite

Ja, ganska mycket

Ja, mycket

Vet ej

Figur 4.12. Ger kursplanen i slöjd, tillsammans med befintligt stöd- och kommentarmaterial, dig stöd 
och vägledning när det gäller…
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ

...bedömning och
betygssättning?

...innehållet?
Åk 9

Åk 6

Åk 9

Åk 6
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Sammantaget visar svaren på frågorna om slöjdämnets kursplan i Lgr 11 att 
omkring två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 och årskurs 6 har en slöjdlärare 
som är positiv till kursplanens innehåll, och en lika stor andel har en lärare 
som är positiv till stödmaterialet. 

Kraven på eleverna är rimliga – men fortbildningsbehovet stort 
Sex av tio elever i såväl årskurs 9 som årskurs 6 har lärare som anser att kraven 
på eleverna i den nya kursplanen är rimliga, medan fyra av tio elever har 
en slöjdlärare som inte tycker så. Två tredjedelar av eleverna har lärare som 
uppfattar att kunskapskraven blivit tydligare. Samtidigt är bedömning och 
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betygssättning i slöjd det område där slöjdlärare är mest angelägna om att delta 
i fortbildning (nio av tio). Detta gäller både för årskurs 9 och årskurs 6, se 
figur 3.7. En möjlig tolkning av detta är att själva kunskapskraven i slöjdäm-
nets kursplan – vad som ska bedömas – uppfattas som tydligare, men att det 
behövs mer kompetensutveckling, diskussioner med kolleger och tid för att 
slöjdlärarna ska känna att de riktigt har införlivat det nya betygssystemet. Att 
betyg nu sätts redan från årskurs 6 innebär troligen att många slöjdlärare som 
inte satt betyg tidigare nu har den uppgiften i sin tjänst.  

Större förändring i sättet att bedöma än sättet att undervisa
Lärarna har också fått ange i vilken utsträckning deras undervisning har för-
ändrats sedan införandet av Lgr 11. De områden där den nya kursplanen ver-
kar ha haft mest inverkan är lärares bedömning och betygssättning. Omkring 
sex av tio elever har lärare som anger att den nya läroplanen ”ändrat mitt sätt 
att bedöma” respektive ”ändrat hur jag sätter betyg” i ganska eller mycket 
stor utsträckning. För undervisningens innehåll och lärarens metoder gäller 
i princip det omvända – sex av tio elever har en lärare som anger att den nya 
läroplanen i ganska eller mycket liten utsträckning har ”ändrat mitt innehåll” 
respektive ”ändrat mina metoder”. Ungefär tre procent av eleverna i årskurs 9 
har en lärare som inte alls har förändrat sitt sätt att bedöma, och cirka tio pro-
cent har lärare som ”inte har ändrat mitt innehåll” respektive ”inte har ändrat 
mina metoder” i undervisningen. 

I kombination med tidigare frågor om lärarnas syn på den nya kursplanen 
ger svaren en positiv, eller kanske snarare rimlig, bild efter två års arbete med 
den nya läroplanen. Det är ändå anmärkningsvärt att en majoritet av elev-
erna har lärare som endast har förändrat innehållet i undervisningen lite eller 
inte alls. Kursplanens centrala innehåll är tvingande, alla delar av det centrala 
innehållet ska ingå i undervisningen under respektive stadiums treårsperiod. 
Det förefaller inte troligt att de flesta lärare redan sedan tidigare haft hela detta 
innehåll i sin undervisning, eller att man valt att spara samtliga de nya delarna 
till året efter utvärderingens genomförande (utvärderingen genomfördes två år 
efter Lgr 11:s införande, och det centrala innehållet ska ingå under en treårspe-
riod). Att en så stor andel elever undervisas av lärare som svarat att de önskar 
kompetensutveckling gällande det centrala innehållets fyra kunskapsområden 
tyder snarare på att många slöjdlärare uppfattar att de saknar kompetens att 
undervisa kring delar av ämnets nya innehåll. 
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4.5 Sammanfattande bild av attityder  
till ämnet och undervisningen

• En stor majoritet av eleverna har slöjdlärare som tycker det är mycket roligt 
att undervisa i slöjd, men en majoritet uppger också att det är krävande och 
att deras arbetsbelastning är hög eller för hög. 

• Slöjdlärare lägger mycket tid på andra uppgifter än undervisning. En majo-
ritet av eleverna har slöjdlärare som lägger tre eller fler timmar i veckan på 
praktiskt för- och efterarbete för enskilda lektioner, samt en till tre tim-
mar på vart och ett av följande områden: institutionsvård (inkl. inköp och 
underhåll), uppföljning av undervisning, och planering av undervisning. 
Flertalet elever har också en slöjdlärare som lägger högst en timme per 
vecka på samarbete med kollegor.

• Eleverna uppger generellt att slöjd är ett ämne som intresserar och engage-
rar dem, samt att slöjd är ett roligt ämne. En majoritet av eleverna i årskurs 
9 trivs mycket bra med lektionerna i slöjd. Det är fler elever som svarat 
att de trivs mycket bra med lektionerna i slöjd än som uppgett att de trivs 
mycket bra med skolarbetet i stort. 

• Hälften av eleverna i årskurs 9 uppfattar slöjd som ett viktigt ämne, i 
årskurs 6 gäller detta för nästan 70 procent av eleverna. En majoritet av 
eleverna instämmer i att slöjd är ett lärorikt och allmänbildande ämne.  

• En majoritet av eleverna uppfattar att deras självförtroende stärks om de 
lyckas i slöjd.

• En majoritet av eleverna upplever arbetsglädje och god stämning under 
slöjdlektionerna. De upplever i liten utsträckning att de jämförs med sina 
kamrater och upplever i hög grad att det är tillåtet att misslyckas. Men 
utvärderingen visar en svag nedåtgång i trivsel jämfört med NU-03.

• En mer än dubbelt så stor andel elever i årskurs 6 har lärare som uppger att 
det inte är någon könsskillnad mellan flickors och pojkars intresse för slöjd, 
jämfört med slöjdlärarna i årskurs 9. Slöjdlärarna i årskurs 9 uppfattar i 
större utsträckning än eleverna själva att elevernas intresse för textilslöjd 
respektive trä- och metallslöjd är knutet till kön.

• Eleverna har en mycket positiv syn på sina slöjdlärare. En majoritet av elev-
erna instämmer i vart och ett av påståendena att deras slöjdlärare undervi-
sar bra, är bra på att förklara, har förmåga att engagera och skapa intresse, 
samt tror på eleverna och deras förmåga att lära sig. Dessutom uppger en 
majoritet av eleverna att vart och ett av följande påståenden stämmer med 
deras slöjdlärare: rättvis, behandlar flickor och pojkar lika, samt sätter 
rättvisa betyg. På ett område får slöjdlärarna sämre omdöme av eleverna, 
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det gäller lärarens förmåga att knyta undervisningen till samhället och livet 
utanför skolan.

• Elevernas slöjdlärare är generellt positiva till slöjdämnets kursplan i Lgr 11. 
En majoritet av eleverna har slöjdlärare som anser att kursplanen blivit tyd-
ligare och att den är ett bättre planeringsinstrument än sin föregångare. En 
övervägande del elever har också lärare som anser att kursplanens centrala 
innehåll är lagom omfattande. Samtidigt har en majoritet av eleverna lärare 
som anger att de förändrat innehållet i sin undervisning lite eller inte alls, 
trots att det centrala innehållet är obligatoriskt.

• En majoritet av eleverna har slöjdlärare som uppfattar att kunskapskraven 
har blivit tydligare och att kraven i Lgr 11 är rimliga. Samtidigt har en stor 
majoritet av eleverna både i årskurs 9 och 6 slöjdlärare som är angelägna 
om att delta i fortbildning om bedömning och betygssättning i slöjd. 
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KAPITEL 5. Undervisningen  
i slöjdämnet
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5. Undervisningen i slöjdämnet

Detta kapitel ger en bild av slöjdundervisningens innehåll och genomförande. 
Först beskrivs utvärderingsresultat kopplade till de fyra kunskapsområdena var 
för sig som tillsammans utgör kursplanens centrala innehåll. Därefter presen-
teras lärares och elevers uppfattningar av hur slöjdlektionerna genomförs och 
disponeras, vilka arbetsformer som används, samt lärares utgångspunkter för 
undervisningen. Kapitlet belyser därefter olika aspekter av elevinflytande samt 
lärares svar om samverkan mellan slöjd och andra ämnen, samt mellan slöjd-
lärare. Avslutningsvis fokuseras elevernas övergripande upplevelser av slöjd-
undervisningen. 

5.1 Undervisningens innehåll
I NU-03 fokuserades i stor utsträckning hur elever och lärare arbetade i 
slöjden, men vad eleverna ägnade sig åt under slöjdundervisningen berördes i 
mindre utsträckning. Undervisningens innehåll fanns inte föreskrivet i kurs-
plan 2000 som gällde vid utvärderingen 2003. I Lgr 11 ingår ett angivet cen-
tralt innehåll i kursplanerna för varje ämne. I denna utvärdering har det därför 
varit väsentligt att ställa frågor om vilket innehåll elever och lärare arbetar med 
i undervisningen. Resultaten visar stor variation där vissa punkter får stort 
utrymme och andra ett mycket begränsat utrymme för vissa av eleverna, i vissa 
fall ingår några av punkterna inte alls i undervisningen. Men det är viktigt att 
poängtera att det centrala innehållet för årskurs 7–9 (liksom för årskurs 1–3 
och årskurs 4–6) beskriver vad slöjdundervisningen ska behandla under en tre-
årsperiod, samtidigt som utvärderingen genomförs efter endast två år med den 
nya läro- och kursplanen. Å andra sidan är det varken föreskrivet eller troligt 
att alla slöjdlärare väljer att ta upp kursplanens centrala innehåll för årskurs 
7–9 i samma ordning. Att vissa delar av kursplanens centrala innehåll generellt 
visar sig vara mycket sparsamt behandlade, eller inte behandlade alls i under-
visningen, kan tyda på att lärarna medvetet avstått från att inkludera dem i 
undervisningen, vilket i sin tur kan bero på exempelvis tidsbrist eller upplevd 
brist på kompetens hos läraren.

Slöjdämnets fyra kunskapsområden
Kursplanens centrala innehåll anger vad som ska behandlas i grundskolans 
slöjdundervisning i årskurserna 1–3, 4–6 respektive 7–9. Det centrala innehål-
let är indelat i fyra kunskapsområden, i kommentarmaterialet till slöjdämnets 
kursplan i Lgr 11 beskrivs det centrala innehållet på följande sätt:
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Det centrala innehållet i kursplanen anger vilket obligatoriskt innehåll som 
ska behandlas i undervisningen. Det är indelat i kunskapsområden som 
tillsammans ringar in centrala delar av ämnet. Kunskapsområdena bör inte 
ses som separata arbetsområden för undervisningen, utan de kan kombine-
ras på de sätt som läraren bedömer som mest lämpliga för att uppnå syftet 
med undervisningen.
Varje kunskapsområde består av ett antal punkter. Dessa ska inte uppfattas 
som att de alltid ska väga lika tungt i undervisningen. Innehållspunkterna 
ska snarare uppfattas som byggstenar som kan kombineras på olika sätt. 
Det centrala innehållet är strukturerat så att det visar på en progression. 
Det innebär att innehållet vidgas och fördjupas upp genom årskurserna. 
(Skolverket, 2011b, s. 10)

I utvärderingen har såväl elever som lärare tillfrågats om det centrala innehål-
let. Eleverna i årskurs 9 har tagit ställning till om och i vilken utsträckning 
de olika innehållspunkterna har behandlats under deras slöjdundervisning på 
högstadiet, och elevernas lärare har uppskattat i vilken utsträckning slöjdele-
verna har ägnat sig åt de olika innehållspunkterna. I det följande presenteras 
svaren uppdelade utifrån kursplanens fyra kunskapsområden. 

Kunskapsområdet slöjdens material, 
redskap och hantverkstekniker
Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker har enligt kursplanens kom-
mentarmaterial tydliga kopplingar till det långsiktiga målet att eleverna ska 
utveckla förmågan att ”formge och framställa föremål i olika material med 
hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”. Genom att i 
slöjdundervisningen möta de föreskrivna punkterna från kursplanens centrala 
innehåll ska eleverna få förutsättningar att utveckla de förmågor slöjdämnet 
syftar till.

I utvärderingen har eleverna fått svara på frågor om i vilken utsträckning de 
arbetat med de olika innehållspunkterna som innefattas i kunskapsområdet, se 
figur 5.1.
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Hur ofta får ni lära er hur
 redskap, verktyg och maskiner

 används på ett säkert sätt?

Hur ofta får ni arbeta med olika
 typer av hantverkstekniker?

Hur ofta får ni
lära er att använda

slöjdspecifika begrepp?

Hur ofta får ni arbeta med att
lära  er om olika slöjdmaterials

 kombinationsmöjligheter?

Hur ofta får ni arbeta med två-
och tredimensionella skisser 
och modeller för slöjdarbete?

Hur ofta får ni arbeta med
matematiska beräkningar?

Hur ofta får ni lära er 
om arbetsmiljö och

 ergonomifrågor?
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Figur 5.1. Frågor om hur ofta ni får arbeta med olika saker på lektionerna i slöjd. Tänk på hur det varit 
under hela högstadiet.
Andel elever årskurs 9

0 20 40

Vet inteAldrig Sällan Ibland Ofta 

Elevernas svar visar att den del av kunskapsområdet slöjdens material, redskap 
och hantverkstekniker de oftast arbetar med är hantverkstekniker, redskap, 
verktyg och maskiner. Mellan var fjärde och var femte elev uppger att de 
”aldrig” arbetar med ”två- och tredimensionella skisser och modeller”, och 
motsvarande andel av eleverna uppger att de ”aldrig” får lära sig om arbetsmil-
jöfrågor eller arbeta med matematiska beräkningar. Att en elev skulle kunna 
undvika att någon gång arbeta med matematiska beräkningar förefaller osan-
nolikt, snarare är nog eleverna inte medvetna om att de ägnar sig åt detta i sina 
slöjdarbeten. Däremot är det anmärkningsvärt att nästan varannan elev uppger 
att de ”sällan” eller ”aldrig” arbetar med två- och tredimensionella skisser och 
modeller, något som torde vara en väsentlig del i ett slöjdarbete om eleven själv 
ska stå för idéutveckling och planering. Men det är möjligt att elever som ofta 
arbetar med skisser på papper men sällan eller aldrig arbetar med modeller eller 
tredimensionella skisser svarat ”aldrig” eller ”sällan” på denna fråga. 

Lärarnas svar (i årskurs 7–9) bekräftar ett stort fokus på hur redskap, 
verktyg och maskiner används på ett säkert sätt. Likaså har sju av tio elever en 
lärare som menar att eleverna i ganska liten utsträckning eller inte alls ägnat 
sig åt arbetsmiljö- och ergonomifrågor. Nästan varannan elev har dessutom en 
lärare som uppger att matematiska beräkningar förekommer i ”liten utsträck-



SLÖJD I GRUNDSKOLAN 95

ning” eller ”inte alls”, vilket ligger i linje med elevernas uppfattning om detta. 
Resultatet förvånar då slöjdlärare och andra ämnesföreträdare ofta framhåller 
just matematikens självklara närvaro i slöjdundervisningen.  

Kunskapsområdet slöjdens arbetsprocesser
Slöjdens arbetsprocesser innehåller och behandlar ett slöjdarbetes olika delar: 
idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. Kunskapsområdet 
har kopplingar till kursplanens alla fyra långsiktiga mål genom att det ringar 
in hela arbetsprocessen. Kursplanens kommentarmaterial betonar vikten av 
att eleverna lär sig både experimentellt utforskande, och mer systematiskt 
undersökande arbetssätt i sin slöjdundervisning. Även gällande detta kunskaps-
område har eleverna besvarat frågor om i vilken utsträckning de arbetat med 
de olika innehållspunkterna som innefattas i kunskapsområdet i kursplanens 
centrala innehåll (figur 5.2).

Hur ofta får ni arbeta med
 undersökande av slöjd-
materials egenskaper,

 form, funktion och
 konstruktionsmöjligheter?

Hur ofta får ni arbeta med
 att lära er om hur delarna i

 slöjdens arbetsprocesser
 samverkar och påverkar

 resultatet?

Hur ofta får ni arbeta med
 dokumentation i ord och
 bild av arbetsprocesser

och resultat?

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20 0 20 40

Figur 5.2. Frågor om hur ofta ni får arbeta med olika saker på lektionerna i slöjd. Tänk på hur det varit 
under hela högstadiet.
Andel elever årskurs 9

Vet inteAldrig Sällan Ibland Ofta 

Anm: Punkterna från kursplanens centrala innehåll är delvis omformulerade. 
Figuren visar frågorna så som de var formulerade i enkäten

Elevernas svar om kunskapsområdet slöjdens arbetsprocesser visar stor sprid-
ning. Det är också anmärkningsvärt att omkring var femte elev har svarat ”vet 
inte” på frågan om hur ofta de arbetar med de olika områden, detta oavsett om 
svaret beror på att eleverna inte förstår begreppet ”arbetsprocesser” som ingår 
i två av de tre frågorna, eller om de inte är medvetna om i vilken utsträckning 
delarna ingår i deras undervisning. Slöjdens arbetsprocesser är ett av slöjdäm-
nets fyra kunskapsområden i kursplanen, därför borde begreppet vara känt av 
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eleverna i slutet av årskurs 9. I inledningen till kursplanens kommentarmate-
rial står det så här:

Elevernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete betonas mer. 
Detta ska inte uppfattas som att slöjdämnet ska teoretiseras, utan som att 
eleverna ska få större möjligheter att observera och reflektera över sin egen 
kunskapsutveckling. (Skolverket, 2011b, s. 6)

Att dokumentera i ord och bild, och även att få arbeta undersökande, torde 
vara väsentligt för att observera och reflektera över sin egen kunskapsutveck-
ling. Även förmågan att ”välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbete”, och 
att ”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat”, som ingår i kurspla-
nens långsiktiga mål för slöjdämnet, har kopplingar till de tre innehållspunk-
terna i figuren ovan. Att mer än var tionde elev uppger att de aldrig arbetar 
med någon av de tre punkterna är därför anmärkningsvärt. Likaså väcks frågor 
om likvärdighet då att omkring var femte elev dokumenterar ”ofta”, en fjärde-
del av eleverna ”ibland”, och var femte elev ”sällan”. Dessa skillnader torde 
påverka elevernas förutsättningar att utveckla de förmågor slöjdundervisningen 
syftar till enligt kursplanen. 

Lärarenkäterna visar att mer än åtta av tio elever har en lärare som uppger 
att eleverna ägnar sig åt ”dokumentation i ord och bild av arbetsprocesser och 
resultat” i ”mycket stor utsträckning” eller ”ganska stor utsträckning”. Att en 
betydligt mindre andel av eleverna uppger att detta sker ”ofta” eller ”ibland” 
(vilket kan anses vara elevenkätens motsvarighet till lärarenkätens ”ganska” 
respektive ”mycket stor utsträckning”) kan bero på att lärarna är medvetna om 
kursplanens betoning på elevernas dokumentation, men att de eventuellt inte 
i samma utsträckning betonar detta i sin undervisning. Om eleverna ägnar sig 
åt slöjdarbeten ”med egen formgivning med hjälp av olika material, färger och 
former” borde både behov av, och motiv för, skisser, modeller och reflektion 
genom egen dokumentation vara självklara och oumbärliga delar i slöjdunder-
visningen.

Kunskapsområdet slöjdens estetiska  
och kulturella uttrycksformer
Kursplanens kommentarmaterial beskriver att kunskapsområdet slöjdens este-
tiska och kulturella uttrycksformer ”behandlar olika områden som kan fungera 
som inspirationskällor och förebilder för eget skapande samt vad olika slöjd-
föremål kommunicerar. Det inrymmer också ett innehåll som handlar om 
vilken funktion föremål kan ha som uttryck för etnisk och kulturell identitet”. 
Kunskapsområdet har tydlig koppling till det långsiktiga målet förmågan att 
tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.



SLÖJD I GRUNDSKOLAN 97

I utvärderingens enkäter har eleverna besvarat frågor om i vilken utsträckning 
de arbetat med innehållspunkterna i slöjdens estetiska och kulturella uttrycks-
former, svaren redovisas i figur 5.3.

Hur ofta får ni arbeta med
att lära er om mode,

 trender och symboler – vad
de signalerar och hur de på-

verkar individen?

Hur ofta får ni arbeta med
 och lära er om hantverk

 som uttryck för etnisk och
kulturell indentitet?

Hur ofta får ni använda
arkitektur, konst och design

som inspirationskällor i
 slöjdarbetet?

Hur ofta får ni arbeta med
egen formgivning med hjälp

av olika material,
färger och former?
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Figur 5.3. Frågor om hur ofta ni får arbeta med olika saker på lektionerna i slöjd. Tänk på hur det varit
under hela högstadiet.
Andel elever årskurs 9

Vet inteAldrig Sällan Ibland Ofta 

Anm: Punkterna från kursplanens centrala innehåll är delvis omformulerade. 
Figuren visar frågorna så som de var formulerade i enkäten

Figur 5.3 visar att var tredje elev ”ofta” arbetar med egen formgivning i slöjd-
arbete, och att sammanlagt två tredjedelar av eleverna gör det ”ofta” eller 
”ibland”. Detta är något eleverna i stor utsträckning har ägnat sig åt i slöjdun-
dervisningen också utifrån tidigare kursplaner för slöjdämnet. De innehålls-
punkter som inte fanns med i tidigare kursplan, exempelvis ”arkitektur, konst 
och design”, samt ”mode, trender och symboler”, är dock något som en stor 
andel av eleverna uppger att de ”sällan” eller ”aldrig” arbetar med i sin slöjdun-
dervisning efter två år med nya kursplanen. Det förefaller dessutom troligt att 
en stor andel av de elever som svarat ”vet inte”, inte heller har arbetat med de 
punkterna.

Lärarnas svar kring i vilken utsträckning eleverna ägnar sig åt punkterna i 
detta kunskapsområde bekräftar i stora delar elevernas enkätsvar. För tre av de 
fyra punkterna i detta kunskapsområdes innehåll har en majoritet av eleverna 
i årskurs 9 en lärare som uppger att dennes elever i ”ganska liten utsträckning” 
eller ”inte alls” ägnar sig åt detta. Den fjärde punkten, ”egen formgivning med 
hjälp av olika material, färger och former”, har 95 procent av eleverna en lärare 
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som svarar att eleverna ägnar sig åt i ”ganska stor utsträckning” eller ”mycket 
stor utsträckning”. Svaren från lärare och elever för detta kunskapsområde 
visar samstämmigt att de delar som inte känns igen från tidigare kursplan, inte 
har fått det genomslag i slöjdundervisningen som kan förväntas för ett obliga-
toriskt innehåll, två år efter den nya kursplanens införande. Detta borde i sin 
tur innebära dåliga förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. 

Kunskapsområdet slöjden i samhället
Det fjärde och sista kunskapsområdet i slöjdämnets kursplan i Lgr 11 benämns 
slöjden i samhället. Enligt kursplanens kommentarmaterial har kunskapsom-
rådet tillkommit för att förtydliga slöjdens betydelse för företeelser utanför 
skolan. Detta kan man se som en markering mot att elevernas skapande i olika 
material främst uppfattas som en privat eller individuell angelägenhet, vilket 
framhålls i kommentarmaterialet. Kunskapsområdet innefattar dels slöjd-
verksamhet utanför skolan, dels ett hållbarhetsperspektiv med kopplingar till 
miljö-, resurs-, samhälls-, och utvecklingsfrågor.

Även för detta fjärde kunskapsområde har eleverna fått ange i vilken omfatt-
ning de mött de olika innehållspunkterna i sin undervisning: 

Hur ofta får ni arbeta med
att lära er om design,

 konsthantverk, hemslöjd
och andra slöjdformer i
 det offentliga rummet?

Hur ofta får ni arbeta
med och lära er om olika

 material och hur de
 produceras utifrån ett
hållbarhetsperspektiv?
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Figur 5.4. Frågor om hur ofta ni får arbeta med olika saker på lektionerna i slöjd. Tänk på hur det varit
under hela högstadiet.
Andel elever årskurs 9

Vet inteAldrig Sällan Ibland Ofta 

Anm: Punkterna från kursplanens centrala innehåll är delvis omformulerade. 
Figuren ovan visar frågorna så som de var formulerade i enkäten

Elevernas svar om punkterna i kursplanens centrala innehåll inom kunskaps-
området slöjden i samhället visar också de stor spridning. Figur 5.4 visar att 
omkring en tredjedel av eleverna är vana vid att arbeta med ”slöjden i samhäl-
let” (svarar ”ofta” eller ”ibland”), medan drygt fyra av tio elever inte är det 
(svarar ”sällan” eller ”aldrig”). En femtedel av eleverna svarar ”vet inte” på 
frågan om hur ofta de har fått arbeta med området. Lärarnas svar bekräftar att 
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kunskapsområdet inte har någon framträdande plats i undervisningen. Mer än 
hälften av eleverna har lärare som svarat att ”olika material och hur de produ-
ceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv” förekommer i ”ganska liten utsträck-
ning” i undervisningen. När det gäller ”design, konsthantverk, hemslöjd och 
andra slöjdformer i det offentliga rummet” har mer än var tionde elev en lärare 
som uppger att eleverna ”aldrig” ägnar sig åt detta.  

Som tidigare nämnts anser var tredje elev att det ”stämmer dåligt” att deras 
slöjdlärare är bra på att knyta slöjdundervisningen till samhället och livet 
utanför skolan. Detta resultat är värt att uppmärksamma då avsikten med kun-
skapsområdet är att förtydliga slöjdens betydelse för företeelser utanför skolan 
och slöjdundervisningen, det här var den enda där slöjdlärarna inte fick ”bra 
betyg” av sina elever. Beror det svaga genomslaget för samhälleliga aspekter av 
slöjdverksamhet och slöjdens betydelse utanför skolan, på att det är nya inslag 
i slöjdämnets kursplan? Kommer slöjdlärarna att öka betoningen på detta i sin 
undervisning vartefter den nya kursplanen blir mer integrerad i deras arbete, 
eller finns det otydligheter i kursplaneskrivningarna och därmed behov av 
fortbildning för att slöjdundervisningen tydligare ska knytas till samhället och 
livet utanför skolan? 

I kunskapsområdet ”Slöjden i samhället” ingår också resurshushållning, 
exempelvis genom ”återanvändning av material” i det centrala innehållet för 
årskurs 4–6, och för årskurs 7–9 hur olika material produceras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Då återbruk är något som fått stort genomslag i slöjd-
undervisningen på senare år, visat exempelvis i fördjupningsstudien och i 
slöjdlärardiskussioner på sociala medier, är det inte helt korrekt att påstå att 
slöjden i samhället allt igenom har dåligt utrymme i slöjdundervisningen. 
Möjligen pekar utvärderingen på att slöjdlärarna inte tillräckligt lyckas tydlig-
göra kopplingen mellan att arbeta med återbruk och ”samhälleliga aspekter 
av slöjdverksamhet”. Som tidigare redovisats (kap. 3.2) har åtta av tio elever 
slöjdlärare som är ”mycket angelägna” eller ”ganska angelägna” om att delta i 
kompetensutveckling kring kunskapsområdet slöjden i samhället. I väntan på 
sådana möjligheter förefaller det motiverat att slöjdlärare själva strävar efter att 
i större utsträckning tydliggöra slöjdens betydelse för företeelser utanför skolan 
i sin undervisning. 

De nya delarna i kursplanens centrala  
innehåll har ännu inte slagit igenom
Sammantaget ger svaren på frågor om kursplanens centrala innehåll till elever 
och lärare en relativt entydig bild. Det som traditionellt har ingått i slöjdun-
dervisningen innan Lgr 11 infördes har fortfarande stort utrymme och de nya 
inslagen har ännu inte fått någon framträdande roll. Även om den bilden del-
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vis beror på svårigheter för eleverna att förstå begreppen i kursplanens centrala 
innehåll och i enkätfrågorna, visar det likväl på brister. Förmågan att förstå och 
använda sig av olika slöjdspecifika begrepp ingår i kursplanens mål och bland 
de förmågor eleverna ska utveckla i och genom slöjdundervisningen.

Att nytt ämnesinnehåll i en kursplan inte fullt ut slagit igenom efter bara 
två år är kanske inte överraskande, men likväl allvarligt och värt att uppmärk-
samma. Många av punkterna i det centrala innehållet har inte ingått i slöjd-
lärarnas lärarutbildning och i vissa fall kan slöjdsalarnas material och utrust-
ning ha brister i relation till det nya innehållet. Slöjdundervisningen bygger 
i jämförelse med andra skolämnen i relativt liten utsträckning på läromedel, 
även om digitala läromedel exempelvis i form av instruktions- och dokumen-
tationsprogram blir allt vanligare. En kombination av att delar av innehållet i 
nuvarande kursplan saknats i tidigare slöjdlärarutbildning, brister i utrustning 
samt avsaknad av läromedel, kan förmodligen förklara utvärderingens bild av 
att det gamla finns kvar, och att det nya har ännu inte slagit igenom. 

Men det är också ett faktum att var tionde elev i årskurs 9 uppger att res-
pektive del av såväl det nya som det igenkända innehållet har behandlats och i 
deras slöjdundervisning.  

Olika möjligheter att hantera det centrala innehållet
Tre fjärdedelar av slöjdeleverna undervisas av lärare som inte delar upp kurspla-
nens centrala innehåll mellan sig i någon större utsträckning, (se kap 5.2). När 
eleverna får välja mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd i årskurs 7–9 (gäl-
ler för tre av fyra elever i årskurs 9) ansvarar därmed lärarna tillsammans för att 
alla elever möter alla delar av kursplanens centrala innehåll i undervisningen. 
Om eleverna inte får välja materialinriktning finns möjligheten att två slöjd-
lärare i varsin materialinriktning att i stället delar upp kursplanens centrala 
innehåll mellan sig. Detta är en följd av en ny situation med den nya kurspla-
nens obligatoriska centrala innehåll. Det finns inga riktlinjer för hur lärare ska 
förhålla sig till ett gemensamt ämnesinnehåll i de fall där undervisningen är 
fördelad på olika lärare.

Svagt genomslag för det nya innehållet även i årskurs 4–6
Även elever och lärare i årskurs 6 har fått svara på frågor kring det centrala 
innehållet i sin undervisning i årskurs 4–6, ett innehåll som alltså skiljer sig 
från årskurs 7–9. I stora delar är förhållandet detsamma för årskurs 6 som för 
årskurs 9. De nya delarna i kursplanen har ännu ett litet utrymme i undervis-
ningen, medan det mer traditionella innehållet får stort utrymme. Men några 
förhållanden sticker ut i svaren från årskurs 6 och det centrala innehållet. 
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”Metall – egenskaper och hur metall kan användas i slöjd” är ett sådant 
område. Åtta av tio elever har slöjdlärare som svarar att detta är något deras 
elever ägnar sig åt i liten utsträckning eller inte alls. Omkring hälften av de 
svarande lärarna undervisar i textilslöjd, men svaren visar ändå att metall är 
ett inslag som förekommer sparsamt i slöjdundervisningen jämfört med ”trä – 
egenskaper och hur trä kan användas i slöjd”. Omkring 50 procent av eleverna 
har lärare (rimligen alla de lärare i enkäten som inte undervisar i textilslöjd) 
som svarar att trä ingår i mycket stor utsträckning i deras undervisning, 
motsvarande andel för metall är två procent. Omkring sju av tio elever har en 
lärare som uppger att eleverna i hans eller hennes undervisning ägnar sig åt 
”Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer” i liten 
utsträckning eller inte alls. Det förefaller därmed som om en betydande andel 
elever inte får möjlighet att möta den delen av ämnets obligatoriska innehåll 
i årskurs 4–6, ett innehåll som dessutom kommer igen i årskurs 7–9 genom 
”Mode, trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen”. 
Risken är att elever som inte möter det föreskrivna innehållet i årskurs 4–6, 
får svårare i undervisningen i årskurs 7–9 där innehållet är tänkt att komma 
tillbaka med progression från tidigare. Det ska dock påpekas att två slöjdlärare 
kan dela upp kursplanens centrala innehåll mellan sig. Då kan ”inte alls” som 
svar från en lärare uppvägas av att kollegan i den andra materialinriktningen i 
stället tar ansvar för denna del av innehållet. Gällande trä och metall respektive 
textil är en sådan uppdelning uppenbar, men utvärderingen visar att en gene-
rell uppdelning av det centrala innehållet endast görs av omkring var fjärde 
lärare i såväl årskurs 6 som årskurs 9.

Bland svaren från eleverna i årskurs 6 om det centrala innehållet för årskurs 
4–6 kan noteras att andelen som svarat ”vet inte” är relativt stor, ofta 20–25 
procent för flera av de nya delarna. Detta gäller speciellt för de punkter som 
innehåller begrepp som kan vara svårtolkade, exempelvis ”barn- och ung-
domskultur” och ”olika kulturer”. Däremot svarar två tredjedelar av eleverna 
i årskurs 6 att de ofta gör ”modeller och skisser inför ett slöjdarbete”. Det var 
bara 14 procent av eleverna i årskurs 9 som uppgav att de ”ofta” arbetade ”med 
två- eller tredimensionella skisser och modeller för slöjdarbete”. Kanske kom-
mer dessa elever i årskurs 6 att i större utsträckning fortsätta arbeta med hjälp 
av skisser och modeller i sin slöjdundervisning i årskurs 7–9? 

Vad används lektionstiden i slöjd till?
Slöjdlärarna i årskurs 9 ombads i utvärderingen att ange hur stor del av 
undervisningstiden som används till olika moment. Utifrån lärarnas svar har 
en genomsnittlig tidsanvändning räknats fram. Den visar att enligt lärarnas 
uppskattning används mer än hälften av undervisningstiden till ”framställ-
ning” – det vill säga till elevernas konkreta slöjdande. 
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Figur 5.5. Uppskatta hur stor del av undervisningstiden i slöjd (för den utvalda undervisningsgruppen) 
som används till följande. Genomsnittlig uppskattning av fördelningen av undervisningstid enligt lärare 
i årskurs 9.
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I NU-03 konstaterades, både utifrån elevers och lärares svar, att slöjdundervis-
ningen hade ett stort fokus på ”görandet” och mindre på ”lärandet”. Ovanstå-
ende svar från lärarna angående tidsanvändningen är naturligtvis svårtolkat, 
exempelvis är elevernas reflektion och värdering troligen i stor utsträckning 
integrerad i deras konkreta arbete med framställning. I slöjdämnets processin-
riktade arbetssätt är lärandet inte skilt från görandet. Däremot kan, vilket var 
bilden från NU-03, görandet prioriteras på bekostnad av lärandet, exempelvis 
genom utebliven dokumentation, redovisning och utrymme för reflektion. 
Men svaren i figuren kan tolkas som att utrymme för en kombination av gö-
rande och lärande finns i slöjdundervisningen 2013. Reflektion, dokumenta-
tion och redovisning ges drygt fem procent vardera av lektionstiden. Vid en 
lektionstid på 80 minuter innebär detta knappt fem minuter per område och 
lektion i snitt. Med samma lektionstid har lärarledda genomgångar i genom-
snitt omkring sju minuter per lektion. Idéutveckling och olika inspirations-
källor för slöjdarbete betonas mer i nuvarande kursplan vilket innebär att ett 
utrymme på drygt 20 minuter av en 80-minuterslektion kan uppfattas vara 
i linje med den nya kursplanen. Svaren om tidsanvändningen i årskurs 6 är 
mycket lika de för årskurs 9, men de lärarledda genomgångarna har något 
större utrymme i årskurs 6.

Skillnader mellan lärares och  
elevers uppfattning om tidsanvändningen
I utvärderingens enkätstudie ombads också elever i årskurs 9 att skatta fördel-
ningen av undervisningstiden (figur 5.6), men eleverna hade något färre svars-
alternativ än lärarna vilket försvårar en jämförelse. Trots detta framträder vissa 
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skillnader – elever upplever att relativt mycket tid ägnas åt de förberedande 
delarna av arbetet i slöjden (inspiration plus idéutveckling). Medan lärarna 
menar att knappt 20 procent av tiden används till detta, upplever eleverna att 
nästan 35 procent av tiden används till idéutveckling och planering. Eleverna 
upplever också i högre grad än sina lärare att mycket tid används till dokumen-
tation respektive redovisning av elevarbeten. Eleverna uppfattar därmed att de 
lägger mindre tid på framställning än vad lärarna anser att de gör.

Figur 5.6. Hur många procent av undervisningstiden i slöjd (vårterminen i nian) uppskattar du har 
använts till följande? Genomsnittlig uppskattning av fördelningen av undervisningstid enligt elever 
i årskurs 9.
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Det kan noteras att enligt både lärares och elevers enkätsvar används en relativt 
liten andel av tiden åt redovisningar av elevernas arbeten. Å andra sidan är det 
inte säkert att redovisning göras separat eller som ett sammanhängande avslu-
tande moment. Elevers överväganden, val, analyser och värderingar är enligt 
kursplanens kommentarmaterial delar som ingår i en ständig växelverkan med 
andra delar av arbetsprocessen. Om så sker är det en svår uppgift för både lä-
rare och elever att ange hur stor tids som ägnas åt detta.

Sammantaget ger frågorna till lärare och elever om tidsanvändningen en 
bild som förefaller rimlig i förhållande till gällande kursplan. Utrymmet för 
inspiration och idéutveckling tycks ha ökat, genomförandet får omkring halva 
lektionstiden, lärarledda genomgångar har en knapp tiondel av lektionstiden, 
mer i årskurs 6 än i årskurs 9, och tiden för dokumentation och redovis-
ning upptar omkring en femtedel av tiden. En sådan tidfördelning förefal-
ler stämma väl med kursplanens och kommentarmaterialets beskrivning av 
slöjdens arbetsprocesser, och bör därmed ge eleverna goda förutsättningar att 
utveckla de förmågor slöjdundervisningen syftar till. 

Disponeringen av lektionstiden varierar
Enkätresultaten kring användningen av lektionstiden har redovisats ovan i 
form av genomsnittliga värden. Fördjupningsstudien visar på stora variationer, 



104 SLÖJD I GRUNDSKOLAN

dels mellan olika slöjdgrupper, dels mellan olika lektioner inom ett arbets-
område. I fördjupningsstudien finns exempel på lärare som tydligt uttalar för 
hela gruppen att det är dags för dokumentation och i andra grupper sköter 
eleverna detta individuellt utifrån direktiv vid arbetsområdets presentation 
eller utifrån att så alltid ska ske som en del av slöjdundervisningen. Det finns 
också exempel där eleverna inte alls dokumenterar som en del av sin slöjdun-
dervisning. Vid många av de observerade lektionerna går flera minuter åt för 
att invänta alla elevers ankomst, ofta kontrollerar läraren sedan närvaro och 
eleverna får därefter fortsätta med sina pågående slöjdarbeten. Detta utmyn-
nar i trängsel för att hämta pågående arbeten och att många elever samtidigt 
behöver lärarens hjälp för att komma igång. Vid andra lektioner går eleverna 
och hämtar sina slöjdarbeten vartefter de kommer till lektionen och fortsätter 
direkt arbetet med dessa. Det är också vanligt att läraren samlar gruppen och 
ger gemensam information eller håller en gemensam genomgång som start på 
lektionen. 

Intrycken är att de flesta lärare har ett eget sätt att inleda sina lektioner, ett 
sätt som då gäller vid de flesta slöjdlektioner med samma elevgrupp. Förmod-
ligen skulle elevernas tid för individuellt slöjdarbete kunna ökas genom att 
man som lärare anpassar lektionsstarten till var i det pågående arbetsområde 
man befinner sig, snarar än alltid har samma rutin. Samtidigt varierar också 
lärarnas förutsättningar mellan grupperna. I studien finns elevgrupper där en 
betydande del av lektionstiden går åt för att samla och lugna ner eleverna, och 
att få dem fokuserade på lektionen. Det är förmodligen en klok prioritering av 
läraren, men innebär att den tid eleverna faktiskt får till slöjdundervisningen 
varierar från elevgrupp till elevgrupp. Motsvarande resonemang kan också 
föras i relation till slöjdlektionernas avslutning som också de varierar stort mel-
lan de olika slöjdgrupperna i fördjupningsstudien.

5.2 Undervisningens genomförande
I detta avsnitt redovisas utvärderingsresultat för slöjdundervisningens genom-
förande. När elever och deras lärare får samma enkätfråga visar svaren att grup-
perna ofta har olika uppfattningar trots att de rimligen refererar till samma 
undervisning. 

Lärare informerar om kursplanen,  
men alla elever känner sig inte informerade
Utgångspunkt för undervisningen i grundskolans ämnen ska naturligtvis vara 
läroplanen tillsammans med ämnets kursplan. Lärare i slöjd uppger i stor 
utsträckning att de informerar sina elever om vad som står i slöjdämnets kurs-
plan (figur 5.7).  
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Figur 5.7. Ta ställning till följande påståenden om hur du arbetar med eleverna (i den utvalda
undervisningsgruppen) i slöjd.
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ samt andel elever årskurs 9*
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Nio av tio elever i både årskurs 9 och årskurs 6 undervisas av en lärare som 
uppger att de talar om för eleverna vad som står i slöjdämnets kursplan. Frågar 
man i stället eleverna i årskurs 9 menar en femtedel att det stämmer mycket el-
ler ganska dåligt att de får reda på vad de ska lära sig enligt kursplanen i slöjd. 
I relation till utvärderingens uppgift, att ge en bild av förutsättningarna för 
måluppfyllelse i relation till läro- och kursplan, är frågan om hur väl eleverna 
känner till ämnets mål central. Det är därför anmärkningsvärt att information 
som vad undervisningen i slöjdämnet syftar till, inte med självklarhet når alla 
elever enligt lärarna själva. Att det endast är en av tio elever som inte får infor-
mation om vad de ska lära sig enligt slöjdämnets kursplan kan uppfattas som 
en liten andel. Men med tanke på hur central denna information är för elever-
nas möjlighet att utveckla de kompetenser som ämnet syftar till är detta ändå 
ett anmärkningsvärt resultat. 

Det är grundläggande att alla elever, inte bara en tredjedel, på sikt upplever 
att det stämmer mycket bra att de får veta vad de enligt kursplanen ska lära sig 
i och genom slöjdundervisningen. Som lärare är det väsentligt att vara med-
veten om att även om man gett information, är det inte säkert att alla elever 
upplever sig ha fått informationen. 

Ett ämne och två lärare, men samarbete inte självklart
Lärare i slöjd planerar i stor utsträckning sin undervisning ensamma – mer än 
sju av tio eleverna i både årskurs 9 och i årskurs 6 har en lärare som menar att 
detta stämmer mycket eller ganska bra. Omkring hälften av eleverna i såväl 
årskurs 9 som i årskurs 6 har lärare som uppger att det stämmer mycket eller 
ganska bra att de planerar sin undervisning med kollegan i ”den andra slöjdar-
ten”. Fyra av tio elever i årskurs 9, och tre av tio i årskurs 6, har lärare som pla-
nerar med kollegor i samma ”slöjdart” (sammantaget indikerar svaren att vissa 
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lärare planerar på flera olika sätt). Av enkäterna framgår också att omkring 
två tredjedelar av eleverna i både årskurs 6 och årskurs 9 har slöjdlärare som 
inte samarbetar med ”kollegan i den andra slöjdarten” om undervisningen. En 
tredjedel av eleverna har slöjdlärare som uppger att de har ett sådant samar-
bete. 

Det finns inget formellt krav på att lärare som undervisar samma elever 
men i olika materialinriktningar ska planera undervisningen tillsammans eller 
samarbeta i undervisningen. Men det är svårt att finna motiv till att slöjdlärare 
med gemensamt ansvar för slöjdämnets mål, centrala innehåll samt bedöm-
ning och betygssättning, inte bör eller väljer att planera undervisningen till-
sammans. I de fall då elever har sin slöjdundervisning i samma materialinrikt-
ning under högstadiets alla sex terminer minskar behovet av att samarbete om 
just dessa elever. Om eleverna får välja mellan materialinriktningarna (gäller 
åtta av tio elever i årskurs 7–9), och följden av sådana val blir att vissa elever 
har båda materialinriktningarna under sin högstadietid, medan andra elever 
har samma alla sex terminerna, behöver de båda lärarna samarbeta. Om en elev 
mött flera lärare i sin slöjdundervisning, har dessa lärare ett gemensamt ansvar 
vid betygssättningen.

Alla elever ska möta alla delar av kursplanens centrala innehåll
Ett föreskrivet obligatoriskt innehåll i slöjdundervisningen är nytt jämfört 
med föregående kursplan genom Lgr 11:s införande. I relation till varje lärares 
ansvar för kursplanens centrala innehåll kan en slöjdlärare i den ena material-
inriktningen uppfylla kursplanens krav genom att behandla alla delar i sin 
undervisning – liksom denne lärares kollega kan göra i den andra material-
inriktningen, utan att lärarna samarbetar. En annan möjlighet är att lärarna 
delar upp kursplanens centrala innehåll mellan sig, under förutsättning att 
eleverna inte får välja mellan materialinriktningarna. I utvärderingens enkäter 
har lärarna tillfrågats om hur de hanterar det centrala innehållet i relation till 
ovanstående.
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Figur 5.8. Ta ställning till följande påståenden gällande ditt samarbete i, och din planering av, 
slöjdundervisningen.
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ

Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska bra

Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket bra

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Jag och min kollega i den andra 
”slöjdarten” delar upp kursplanens 

centrala innehåll mellan oss

Min sammantagna slöjdundervisning 
i åk 7-9/4-6 inkluderar alla delar av 

kursplanens centrala innehåll

Åk 6

Åk 9

Åk 6

Åk 9

Figuren visar att tre av fyra slöjdlärare inte delar upp kursplanens centrala 
innehåll mellan sig, samtidigt som omkring var tionde slöjdlärare uppger att 
det stämmer ganska eller mycket dåligt att hans eller hennes undervisning in-
kluderar det centrala innehållets alla delar. Om två lärare delar upp det centrala 
innehållet mellan sig, och eleverna möter båda lärarnas undervisning, behöver 
inte båda lärarna behandla alla innehållspunkterna. Utvärderingen visar att 
en sådan uppdelning sker i liten utsträckning, vilket knappast är förvånande 
då ett obligatoriska centralt innehåll för slöjdämnet endast hade funnits i två 
år när utvärderingen genomfördes. Då eleverna i årskurs 9 på en majoritet av 
skolorna får välja mellan textilslöjd respektive trä- och metallslöjd är det ju 
heller inte relevant att göra en sådan uppdelning av innehållet om alla elever 
ska möta alla delar. Oavsett hur undervisningen organiseras förefaller det vara 
angeläget att de slöjdlärare som tillsammans ansvarar för slöjdundervisningen 
på varje skola diskuterar hur man bäst hanterar det obligatoriska centrala inne-
hållet om eleverna får välja mellan materialinriktningarna. 

Ytterligare en aspekt att ta med i sådana diskussioner är att alla elever, som 
del av kursplanens centrala innehåll, ska möta ”metall, textil och trä, deras 
kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel 
nyproducerade och återanvända material” (Skolverket, 2011, s. 215) i sin 
slöjdundervisning under årskurs 7–9. Men kursplanen föreskriver inte i vilken 
omfattning de olika delarna i det centrala innehållet ska ingå i undervisningens 
genomförande, vilket innebär att eleverna kan få kombinera materialen under 
varenda slöjdlektion, eller vid något enstaka arbetsområde under varje stadium 
(materialens kombinationsmöjligheter gäller också för årskurs 4–6). Det mest 
väsentliga torde vara att diskutera hur elevernas förutsättningar att utveckla de 
förmågor slöjdämnet syftar till påverkas av hur slöjdlärare i olika materialin-
riktningar samarbetar om kursplanens centrala innehåll och undervisningens 
planering och genomförande.
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Hälften av eleverna utvärderar undervisningen med sin lärare
Lärarna har i undersökningen tagit ställning till påståendena ”Jag utvärderar 
regelbundet undervisningen tillsammans med eleverna”, och ”Jag tar reda på 
vad varje elev kan när vi ska börja med något nytt”, Två frågor som är svåra 
att tolka – regelbundet kan ju vara varje vecka eller varje termin, och vad varje 
elev kan bör ju läraren ha en rimlig bild av om hon eller han har undervisat 
eleven tidigare än i årskurs 9. Men hälften av eleverna i årskurs 9 har en lärare 
som uppger att det stämmer (”mycket bra” eller ”ganska bra”) att hon eller han 
regelbundet utvärderar undervisningen med sina elever, hälften av eleverna har 
en lärare som uppger att det stämmer dåligt. Oavsett hur ofta eller regelbundet 
en sådan utvärdering sker borde den utgöra en väsentlig del av undervisningen 
för såväl lärare som elever. Som diskuterats tidigare tycks de nya delarna av 
kursplanens centrala innehåll ha svårt att få genomslag i slöjdundervisningen. 
Om undervisningens innehåll är nytt för bägge parter borde det vara väsentligt 
att diskutera och utvärdera såväl inför och under, som efter undervisningens 
genomförande.  

En angiven hantverksteknik är ofta  
utgångspunkt för undervisningen
I NU-03 konstaterades ett stort fokus på görandet, och ett mindre fokus på 
elevernas lärande, det vill säga det lärande läraren avsett att eleverna skulle 
uppnå genom sitt görande. I denna utvärdering tillfrågades därför lärarna om 
olika utgångspunkter för sin slöjdundervisning (figur 5.9).

Figur 5.9. Hur ofta har du följande utgångspunkter för din slöjdundervisning i åk 7–9/åk 4–6?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Tidigare kursplan saknade ett föreskrivet obligatoriskt innehåll i slöjdun-
dervisningen. Nu efter två år med Lgr 11 har sex av tio elever i årskurs 9 en 
slöjdlärare som ofta utgår från någon av punkterna i det centrala innehållet, 
och mindre än var tionde elev har en slöjdlärare som sällan eller aldrig gör det. 
Cirka hälften av eleverna har en lärare som ”ofta” utgår från något av kurspla-
nens långsiktiga mål, och var tionde elever har en lärare som gör det ”sällan” 
eller ”aldrig”, liknande siffror gäller också för en angiven hantverksteknik som 
utgångspunkt. Något mindre vanligt förefaller det att vara att ha ett föremål 
eller ett produktionsområde som utgångspunkt för undervisningen, ungefär en 
tredjedel av eleverna i årskurs 9 har lärare som menar att deras undervisning 
”ofta” har detta som utgångspunkt. Svaren från lärarna i årskurs 6 i figur 5.9 
skiljer sig inte så mycket åt från svaren från lärarna i årskurs 9. Samtliga av de 
omfrågade utgångspunkterna, utom kursplanens centrala innehåll, är dock 
oftare utgångspunkt för undervisningen i årskurs 4–6 än i årskurs 7–9, utifrån 
lärarnas svar för årskurs 6. 

Att nio av tio slöjdlärare svarar att de ofta eller ibland utgår från ett av 
kursplanens långsiktiga mål är positivt, det talar för att den nya kursplanen 
är väl införd. Dock måste bilden tolkas med reservation då lärarna inte anger 
vilket av de fyra långsiktiga målen som utgör utgångspunkt. Parallellt har 
cirka hälften av eleverna lärare som anger att de ofta utgår från någon hant-
verksteknik, och dessutom att de nya delarna i kursplanens centrala innehåll 
behandlas sparsamt eller inte alls. Eleverna ser hantverkstekniker som kärnan 
i slöjdämnet (kap. 3.3), så det ligger nära till hands att tro att lärarna har 
som utgångspunkt i sin undervisning det som inbegrips i kursplanens första 
långsiktiga mål ”förmågan att formge och framställa slöjdföremål med hjälp av 
lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”, och det centrala innehållets 
kunskapsområde slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. 

Slöjduppgiftens koppling till avsett lärande
Att mer än 90 procent av eleverna har en slöjdlärare vars undervisning utgår 
från ett av kursplanens långsiktiga mål är mycket positivt i ljuset av tidigare 
diskussion om vikten av att eleverna får veta vilka lärandemål en uppgift eller 
ett arbetsområde syftar till. Om exempelvis målsättningen med en uppgift 
beskrivs som ”att utveckla elevernas förmåga att formge och framställa slöjd-
föremål med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker”, i stället för 
exempelvis ”tovning” eller ”svep”. Då bidrar ju redan själva beskrivningen 
till en medvetenhet om vad som ska läras, oavsett om uppgiften därefter 
genomförs med tovning eller svep som hantverksteknik. Det framgår inte om 
lärarnas enkätsvar (att 90 procent ofta har ett av kursplanens långsiktiga mål 
som utgångspunkt) innebär att kursplanens fyra långsiktiga mål växelvis utgör 
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utgångspunkt för deras undervisning. I så fall borde elevernas medvetenhet om 
samtliga förmågor som slöjdämnet syftar till att utveckla hos dem successivt 
öka, och ge eleverna goda förutsättningar att rikta sitt görande mot det lärande 
som kursplanen föreskriver. 

Nivå- eller intressegrupperingar ovanligt i slöjdundervisningen
För nästan alla elever är slöjdundervisningen indelad i textilslöjd respektive trä- 
och metallslöjd, men det finns också andra sätt att dela undervisningsgruppen. 
Till exempel skulle en gruppindelning kunna göras utifrån elevernas kunskaps-
nivå inom en textilslöjdsgrupp. Som framgår av figur 5.10 sker en uppdelning 
i kunskapsnivåer i mycket liten utsträckning enligt lärarnas svar. 

Aldrig Vid enstaka tillfällen Ofta

Figur 5.10. Hur ofta händer det att du delar upp eleverna inom slöjdundervisningen?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ 
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Att bara en liten andel elever har en lärare som uppgett att de vid enstaka 
tillfällen delar in sina slöjdgrupper i flick- respektive pojkgrupper bör sättas i 
relation till att eleverna oftast väljer textilslöjd och trä- och metallslöjd efter 
traditionellt könsmönster. Lite tillspetsat innebär det att lärarna inte behöver 
dela grupperna efter kön eftersom eleverna redan har gjort det.

För den som inte är insatt i hur slöjdundervisning vanligtvis genomförs kan 
ovanstående ge intryck av att slöjdundervisningen oftast bedrivs riktad mot 
hela undervisningsgruppen. I själv verket är slöjdundervisningen ofta tydligt 
individualiserad, i vart fall i betydelsen att eleverna arbetar med framställning 
av helt olika slöjdarbeten. Ett sådant upplägg utesluter inte samarbete mellan 
elever, men det absolut vanligaste är ändå att eleverna arbetar enskilt med egna 
slöjdarbeten (figur 5.10) utifrån en uppgift som ger stort utrymme för varje 
elevs egna val. De nio slöjdgrupper som följts i fördjupningsstudien bekräftar 
denna bild. Undantaget utgörs ofta av att ett par eller möjligen tre elever arbe-
tar tillsammans, men då ändå oftast med sina egna slöjdarbeten. 
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Vanligast att eleverna arbetar var för sig
Samtliga lärare i både årskurs 6 och årskurs 9, samt elever i årskurs 9 har fått 
ange hur ofta olika arbetssätt eller undervisningsformer förekommer i slöjd-
undervisningen. Utifrån åtta påståenden17 om hur arbetet i slöjden organiseras 
har lärare och elever angett om arbetssättet förekommer varje lektion eller 
nästan varje lektion, ibland, sällan eller aldrig (figur 5.11 och 5.12). 

Figur 5.11. Hur ofta händer det att du och den utvalda undervisningsgruppen 
arbetar på följande sätt i slöjd?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Figur 5.12. Hur ofta händer det att du och den utvalda undervisningsgruppen
arbetar på följande sätt i slöjd?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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17.  Formuleringarna av påståendena skiljde sig lite åt mellan elevenkäten och lärarenkäten. I lärarenkäten 
benämns tex lärarrollen med ”jag” medan denna för eleverna benämns som ”läraren”. Påståendena är 
dock så pass lika att svaren bedömts vara jämförbara.
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Figur 5.13. Hur ofta har ni i slöjd arbetat på det sätt som anges här?
Andel elever årskurs 9
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Figuren visar att undervisningen i slöjd till stor del präglas av att eleverna arbe-
tar var för sig och lärare handleder eleverna individuellt. Var femte elev i års-
kurs 9 har en lärare som anger sig prata medan eleverna lyssnar vid varje eller 
nästan varje lektion. Fördjupningsstudien visar att detta arbetssätt ofta sker i 
början och slutet av lektionerna i de fall det förekommer. Det är intressant att 
jämföra svaren från lärarna i årskurs 9 med svaren från deras elever om hur ofta 
olika arbetssätt förekommer. Lärarna uppger i betydligt större utsträckning än 
eleverna att lärare och elever diskuterar tillsammans, och att eleverna handleds 
enskilt. Eleverna upplever också att de arbetar tillsammans i par eller mindre 
grupper betydligt mer sällan än vad deras lärare gör. Eleverna upplever inte 
heller att läraren pratar och ställer frågor som enskilda elever besvarar i samma 
utsträckning som lärarna. Det lärare och elever är samstämmiga om är att ar-
bete i hela gruppen tillsammans är sparsamt förekommande. Eleverna är också 
eniga med sina lärare om hur ofta de genomför större arbeten eller projekt. 

En jämförelse av lärarsvaren från årskurs 9 och årskurs 6 indikerar att 
undervisning i form av att läraren talar och elever lyssnar eller svarar på 
lärarens frågor är vanligare i årskurs 6 än i årskurs 9. Det verkar heller inte 
förekomma lika ofta att elever genomför större arbeten eller projekt i årskurs 6 
som i årskurs 9. Svaren är uttryck för lärares och elevers uppfattningar, vil-
ket inte säkert överensstämmer med hur det faktiskt är. Det kan till exempel 
vara så att eleverna inte uppfattar det som diskussion mellan elev och lärare 
när läraren går runt och pratar med eller hjälper enskilda elever. Det är ändå 
förvånande att nästan var femte elev uppger att hon eller han sällan eller aldrig 
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diskuterar tillsammans med läraren och klassen respektive sällan eller aldrig 
handleds enskilt, samtidigt som nästan alla elever har en lärare som uppger 
detta förhållande. 

Individuellt arbete men också utbrett samarbete
Enligt eleverna är det vanligt att de diskuterar sina slöjdarbeten och att de sam-
arbetar och hjälper varandra. Över 30 procent av eleverna i årskurs 9 menar 
att detta inträffar vid varje eller nästan varje lektion, ytterligare nästan 40 
procent menar att det sker ibland. Elevernas svar visar vidare att nästan tre av 
fyra elever tycker att det stämmer mycket eller ganska bra att ”slöjd är ett ämne 
där vi elever hjälper varandra”. En positiv och inte orimlig tolkning, stödd av 
forskning (exempelvis Johansson, 2002), är att elever samarbetar i slöjd utifrån 
genuina situationer och behov. Eleverna delas inte in i grupper där gruppar-
betsformen är utgångspunkt, i stället samarbetar eleverna tyst eller i dialog 
med varandra om sina pågående arbeten. Detta är en typ av elevsamarbete 
som borde kunna uppmärksammas och uppmuntras mer så att gemensamma 
diskussioner och reflektion under pågående slöjdarbete ges utrymme inte bara 
i samband med elevernas redovisning av genomförda arbeten.

Eleverna får den lärarhjälp de behöver
Lärare i slöjd upplever generellt att de har tid för sina elever. 40 procent av 
eleverna i årskurs 9 och 37 procent av eleverna i årskurs 6 undervisas av en 
lärare som anser att det stämmer mycket bra att de har tid för varje elev när 
denne undrar över något, runt 50 procent av eleverna i både årskurs 9 och 
årskurs 6 (en något mindre andel i årskurs 6 än i årskurs 9) har en lärare som 
menar att det stämmer ganska bra. 

Också utifrån elevernas eget perspektiv får de den hjälp de behöver av sin 
slöjdlärare. Nästan 90 procent av eleverna i årskurs 9 upplever att det stäm-
mer mycket eller ganska bra att de får den hjälp de behöver i slöjd och över 
80 procent upplever att det stämmer mycket eller ganska bra att läraren har 
tid för dem när de undrar över något i slöjd. Eleverna uppfattar också att 
deras slöjdlärare uppmuntrar dem i undervisningen. 30 procent av eleverna 
i årskurs 9 menar att det stämmer mycket bra att slöjd är ett ämne där de får 
uppmuntran av läraren och nästan 50 procent menar att det stämmer ganska 
bra. Att slöjdlärare har tid för sina elever samt uppmuntrar dem är lärarstyrkor 
som är värda att framhålla. Samtidigt kan man anta att lärarnas förmåga och 
möjlighet att ge elever tid, stöd och uppmuntran även beror på att elevgrup-
perna inte har växt sedan utvärderingen 2003 (Skolverket, 2005) utan fortsatt 
att vara omkring 15 elever. Att omkring hälften av eleverna i årskurs 9 uppger 
att de inte behöver så mycket stöd av sin lärare i slöjden är svårtolkat. Det 
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kan exempelvis bero på en tidigare undervisning av hög kvalitet, att eleverna 
samarbetar med varandra, att svårighetsgraden på elevernas arbete är låg, eller 
hänföras till att eleverna ges uppgifter som ligger på en väl avvägd nivå och 
introduceras med tydliga arbetsbeskrivningar. 

Stort elevinflytande, men över vad?
En majoritet av Sveriges elever i årskurs 9 har en slöjdlärare som menar att de 
planerar de olika inslagen i slöjden tillsammans med sina elever. Tre av fyra 
elever i årskurs 9 har en lärare som menar att detta stämmer mycket eller gan-
ska bra och för årskurs 6 gäller det för lite mer än varannan elev.  

Också eleverna upplever att de har ett stort mått av delaktighet och infly-
tande i sin slöjdundervisning. Elever upplever i stor utsträckning att de får 
komma med egna idéer och att de dessutom kan förverkliga dessa idéer i 
undervisningen. Omkring nio av tio elever i årskurs 9 och åtta av tio i års-
kurs 6 upplever att det stämmer mycket eller ganska bra att de i slöjden får 
komma med egna idéer. När det gäller att förverkliga egna idéer menar tre av 
fyra elever att det stämmer mycket bra eller ganska bra att de kan göra det i 
slöjden. Elever upplever också generellt att slöjd är ett ämne där de kan skapa 
fritt – ungefär åtta av tio elever i såväl årskurs 9 som i årskurs 6 menar att detta 
stämmer mycket eller ganska bra.

En viktig fråga är vad det är eleverna får inflytande över i slöjdundervis-
ningen, och vad detta inflytande leder till. Inflytande kan kopplas till elevers 
lust, engagemang och överlag positiva syn på slöjdämnet – och kanske posi-
tiva inställning till sina slöjdlärare. Inflytande kan också tolkas som ett stort 
utrymme för att ”göra vad man vill”, och därmed i förlängningen också över 
vad man kan lära. I relation till förutsättningar för måluppfyllelse är det 
motiverat att eleverna ges inflytande över hur och med vad de vill arbeta för att 
utveckla de förmågor och uppnå de mål som slöjdämnet syftar till. 

Elevinflytande kontra läroplanen och likvärdighet
Mer än åtta av tio elever i såväl årskurs 6 som årskurs 9 menar att det stäm-
mer mycket eller ganska bra att de i slöjden får skapa fritt. Att få komma med 
”egna idéer” och att få ”skapa fritt” är två inte helt lättolkade uttryck. På en 
mer övergripande nivå kan frågan ställas om vad det är eleverna får ha egna 
idéer om i sin slöjdundervisning – vad de vill göra, hur de vill arbeta, eller 
vad de vill lära sig? Elevers inflytande kan också ställas i relation till frågan om 
likvärdighet.



SLÖJD I GRUNDSKOLAN 115

Läroplanen anger under ”Skolans värdegrund och uppdrag” att:

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En lik-
värdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. (Skolverket, 2011a, s. 8)

Vidare sägs under 2.2 ”Kunskaper” att:

Läraren ska 
– ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande 
[…]
– ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika ut-
trycksmedel (Skolverket, 2011a, s. 14)

Det är alltså målen, uttryckta i kursplanens långsiktiga mål i form av förmå-
gor som eleven ska utveckla, som säkerställer likvärdigheten. Hur eleverna 
ska arbeta för att utveckla dessa förmågor ska enligt läroplanen bestämmas 
utifrån olika elevers förutsättningar och behov. Slutsatsen om utrymmet för 
elevernas egna idéer och möjlighet att få skapa fritt i slöjdundervisningen blir 
då att slöjduppgifter som fokuserar på kursplanens förmågor och har utrymme 
för varje elevs egna idéer och fria skapande för att utveckla dessa förmågor är 
i linje med läroplanen. Om eleven önskar framställa ett slöjdföremål främst 
utifrån egna önskningar och individuella behov, utan relation till de nationella 
målen – då är det inte den typ av inflytande som föreskrivs i läroplanen. För 
att säkerställa ett elevinflytande i linje med det som föreskrivs krävs en lärare 
som styr undervisningens planering, genomförande och uppföljning i relation 
till läro- och kursplan.  

Elevinflytande samvarierar med betyg och skolhuvudman
I analyser av enkätsvar om elevinflytande, där hänsyn har tagits till elevens 
bakgrundsfaktorer och svar på vissa enkätfrågor, framstår elevinflytandet i 
särskilt hög grad gälla för elever med betyg A och i särskilt låg grad för elever 
med betyg E eller F. Elever med betyg A anger i högre grad än elever som inte 
fått A, att de får komma med egna idéer i slöjden och att de får arbeta i sin 
egen takt, och elever med betyg E eller F håller med om påståendena i lägre 
grad än de som inte fått E eller F. Elever med betyg E och F anser dessutom 
i lägre grad att de får ta eget ansvar i slöjden, att de kan skapa fritt och att de 
kan förverkliga egna idéer. Det är svårt att dra slutsatser utifrån resultatet men 
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en relevant fråga gäller kopplingen mellan inflytande och betyg: får elever som 
ges inflytande högre betyg, eller ges ”A-elever” mer inflytande.

I utvärderingens jämförande analyser framkommer också att elever i skolor 
med enskild huvudman i lägre grad anser att de får komma med egna idéer 
och att de kan förverkliga egna idéer i slöjden, jämfört med elever i kommu-
nala skolor. Elever i skolor med enskild huvudman håller dessutom i lägre grad 
med om att det är tillåtet att misslyckas i slöjden. Både frågan om samband 
mellan elevinflytande och betyg, och sambandet mellan elevinflytande och 
skolhuvudman, motiverar fortsatta diskussioner om kopplingen mellan elevin-
flytande (när, hur och över vad?) och förutsättningar att utveckla de förmågor 
som slöjdämnet syftar till att utveckla. 

5.3 Samarbete och ämnesövergripande arbete
Lärarenkäten indikerar att ämnesövergripande samarbete mellan slöjd och 
andra skolämnen är ovanligt. Omkring var fjärde elev i årskurs 9 har en 
slöjdlärare som uppger att samarbete mellan slöjd och andra praktiskt-estetiska 
ämnen sker i mycket eller ganska stor utsträckning. Ungefär var sjunde elev 
i årskurs 9 har en lärare som menar att samverkan med naturorienterande 
ämnen och teknik sker i motsvarande utsträckning. Samverkan mellan slöjd 
och svenska, svenska som andraspråk, samhällsorienterande ämnen och mate-
matik är ovanlig. För dessa ämnen har drygt nio av tio elever slöjdlärare som 
uppger att sådant samarbete förekommer i ganska liten utsträckning eller inte 
alls. Svaren skiljer sig inte nämnvärt mellan årskurs 9 och årskurs 6. 

Slöjdlärare önskar samarbeta med  
andra ämnen, men gör det sparsamt
Bilden av samarbetet mellan slöjd och andra ämnen påminner om den som 
presenterades i ämnesrapporten från NU-03: samverkan mellan slöjd och 
andra ämnen är ovanlig, men slöjdlärarna skulle önska en större samverkan. 
Drygt två tredjedelar av eleverna har slöjdlärare som uppger att det stämmer 
ganska eller mycket dåligt att andra lärare och ämnen gärna samarbetar med 
slöjdämnet. Ändå är det färre än hälften av lärarna i årskurs 9 som arbetar 
aktivt för att få till stånd ett sådant samarbete. En tredjedel av eleverna har 
lärare som upplever att skolledningen ger dem förutsättningar för att arbeta 
ämnesövergripande. Tidsbrist, schema och andra organisatoriska faktorer, ett 
omfattande innehåll i respektive ämne, eller dålig kunskap om andra ämnens 
innehåll och mål är tänkbara orsaker till att samarbete inte kommer till stånd. 
Det är intressant att nästan var tionde elev i årskurs 6 har en slöjdlärare som 
uppger att det stämmer mycket bra att andra lärare och ämnen gärna samarbe-
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tar med slöjdämnet, och att en ungefär lika stor andel uppger att det stämmer 
mycket dåligt. 

Tematisk undervisning kan vara sådant samarbete som diskuterats ovan eller 
syfta på en mer övergripande samverkan där flera eller alla skolämnen ingår. 
Omkring hälften av eleverna i såväl årskurs 9 som årskurs 6 har en slöjdlärare 
som uppger att det stämmer mycket eller ganska bra att tematisk undervisning 
ger slöjdämnet mer utrymme, medan den andra hälften menar att det stäm-
mer ganska eller mycket dåligt. Sammantaget visar utvärderingens lärarenkäter 
på en önskan om mer samarbete eller tematisk undervisning som inkluderar 
slöjdämnet. Mer än hälften av elevernas lärare är positiva till samverkan mellan 
ämnen och en mindre del av lärarna arbetar också själva aktivt för att sådan 
samverkan ska bli möjlig. Frågan är vad samarbetet innebär, gynnar det exem-
pelvis förutsättningarna för måluppfyllelse i alla ingående ämnen, eller blir 
slöjd ett hjälpämne för andra ämnens måluppfyllelse? 

Ämnesgrupper utgör ett stöd för många slöjdlärare
Samverkan mellan slöjdlärare är avsevärt vanligare än samarbete mellan lärare 
i slöjd och andra ämnen. Ungefär 85 procent av eleverna i både årskurs 6 och 
årskurs 9 har lärare som ingår i en ämnesgrupp för slöjd. I figur 5.14, som 
visar resultat för årskurs 9, åskådliggörs vad som tas upp i ämnesgrupperna:

Figur 5.14. I min ämnesgrupp/mina ämnesgrupper i slöjd…
Andel elever i årskurs 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

...stödjer vi kollegor varandra

...för vi ofta samtal med varandra för att 
fördjupa förståelsen av vårt läraruppdrag 
som det beskrivs i läroplan och kursplan

...informerar vi varandra om vad 
vi arbetar med

...arbetar vi gemensamt med 
betyg och bedömning

...utvärderar vi regelbundet vår verksamhet

...sker den pedagogiska planeringen 
inom ämnesgruppens ram

...samarbetar vi i den direkta 
undervisningssituationen

Stämmer inte alls Stämmer ganska bra
Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket bra

Lärarnas ämnesgrupper i slöjd används i första hand som stöd kollegor emel-
lan och som ett sätt att informera varandra om den pågående undervisningen, 
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men också för att diskutera mer övergripande frågor relaterade till lärarupp-
draget. Ämnesgrupperna används också i stor uträckning för att arbeta gemen-
samt med betyg och bedömning. Ämnesgrupperna används i viss utsträckning 
för att regelbundet utvärdera verksamheten. I mindre utsträckning samarbetar 
man i den direkta undervisningssituationen och med pedagogisk planering 
i slöjdens ämnesgrupper. Svaren från slöjdlärarna i årskurs 6 skiljer sig inte 
mycket från de för årskurs 9 vilket är naturligt då ämnesgrupper på lokal nivå i 
stor utsträckning torde bestå av slöjdlärare från alla stadier.

5.4 Upplevelser av slöjdundervisningen 
Enligt eleverna i den svenska grundskolan är slöjd ett ämne där man i mycket 
stor utsträckning tar eget ansvar. Omkring nio av tio elever i såväl årskurs 6 
som 9 menar att detta stämmer mycket eller ganska bra. I årskurs 9 menar 
över hälften av eleverna av det stämmer mycket bra att de anstränger sig för 
att göra sitt bästa i slöjden och ytterligare fyra av tio menar att detta stämmer 
ganska bra. Eleverna upplever också i hög grad att de i slöjden får arbeta i sin 
egen takt, detta stämmer mycket eller ganska bra för nio av tio elever i både 
årskurs 9 och årskurs 6. I kombination med tidigare redovisade resultat, att det 
är tillåtet att misslyckas och att man inte jämförs med sina kamrater i slöjdun-
dervisningen, är elevernas upplevelse av slöjdundervisningen uppseendeväck-
ande positiv. På frågorna om eleverna anstränger sig för att göra sitt bästa, och 
om eleverna tycker att de tar ansvar för sitt arbete i slöjd, påvisar utvärderingen 
skillnader mellan elever med olika materialinriktningar genom att elever med 
textilslöjd håller med i lägre utsträckning.

I jämförelser mellan elever med olika betyg i slöjd framkommer, föga förvå-
nande, att elever med betyg A i högre grad än genomsnittet håller med om att 
de anstränger sig för att få bra betyg i slöjd, att de gör sitt bästa i slöjden och 
att de tar ansvar för sitt arbete i slöjd. Elever med betyg E eller F håller i lägre 
grad än genomsnittet med om dessa påståenden. Elever med betyg E eller F 
håller i högre grad med om att de är borta ofta från slöjdlektionerna medan 
elever med betyg A håller med om detta i lägre grad. I jämförelser mellan 
elever som valt textilslöjd och elever som valt trä- och metallslöjd håller elever 
som valt textilslöjd i lägre grad med om att de gör sitt bästa och att de tar sitt 
ansvar i slöjden.

God stämning i slöjdsalarna
Slöjdundervisning präglas enligt eleverna av en god stämning. Mer än nio av 
tio elever i årskurs 9 anser att det stämmer mycket eller ganska bra att de har 
en bra stämning i slöjden, sju av tio menar att en trevlig och positiv stämning 
kännetecknar undervisningen vid varje eller nästan varje lektion. Också elever 
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i årskurs 6 upplever en god stämning under slöjdundervisningen, här uppger 
åtta av tio elever att det stämmer mycket eller ganska bra att de har en bra 
stämning när de arbetar med slöjd. Sju av tio elever i årskurs 9 menar dess-
utom att det sällan eller aldrig är störande oljud eller dålig ordning på slöjden 
respektive att eleverna inte lyssnar när läraren pratar. Det är enligt eleverna 
också ovanligt att arbetet i slöjden kommer igång långt efter att lektionerna 
börjat, två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 menar att detta händer sällan eller 
aldrig.

Bilden av en övervägande positiv stämning i slöjden bekräftas av slöjdlä-
rarna. Mer än åtta av tio elever i både årskurs 9 och 6 undervisas av lärare 
som upplever att det är en trevlig, positiv stämning på slöjdlektionerna varje 
lektion. På frågan om det är störande oljud och dålig ordning skiljer sig lärar-
nas svar åt mellan årskurs 9 och årskurs 6. Medan elever i årskurs 9 endast i 
undantagsfall undervisas av lärare som upplever att det är störande oljud och 
dålig ordning vid varje lektion (4 procent) eller ibland (28 procent), undervisas 
var tionde elev i årskurs 6 av en lärare som upplever denna typ av oordning vid 
varje lektion och nästan varannan elev av en lärare som svarar ”ibland”. Svaren 
från elever och lärare om ”störande oljud och dålig ordning” är värda att upp-
märksamma i relation till arbetsmiljön i framför allt trä- och metallslöjdssa-
larna där man ofta använder maskiner och verktyg vid bearbetning av material. 
En hög ljudnivå tycks inte upplevas som störande.

Engagemang och god stämning  
framträdande i fördjupningsstudien
Intrycken från fördjupningsstudien bekräftar att stämningen generellt är 
mycket god och att elevernas engagemang är stort under slöjdlektionerna. 
Uppfattningen är att ett flertal faktorer som framträder i observationerna 
tillsammans bidrar till detta: Utifrån en gemensam uppgift arbetar eleverna 
individuellt i sin egen takt och utifrån egna idéer, överväganden och sin egen 
förmåga. Det finns oftast inte ett givet svar, en given lösning eller ett speci-
fikt utförande som eleverna ska identifiera. I stället driver eleverna själva sina 
unika, påtagliga och konkreta slöjdarbeten framåt. Läraren uppträder i stor 
utsträckning som en handledare och bidrar till förverkligande utifrån elevens 
önskningar och beslut. Uppfattningen att ”i slöjden kan man arbeta och prata 
samtidigt” (bland annat från NU-03) bekräftas i studien. Att eleverna talar om 
mycket annat än lärandemål och sina pågående slöjdarbeten kan antas bidra 
till god stämning och trivsel, något som i sin tur torde innebära goda förutsätt-
ningar för just lärande.
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Större andel elever som trivs mycket bra med slöjd än som trivs 
mycket bra med skolarbetet i stort
Mer än hälften av eleverna i såväl årskurs 9 som årskurs 6 trivs mycket bra med 
lektionerna i slöjd (vilket delvis redan redovisats i kapitel 4.2).  

...med andra elever?

...i din skola?

...med lärarna?

...med lektionerna i slöjd?

...med skolarbetet som helhet?

Figur 5.15. Hur trivs du…
Andel elever årskurs 9  

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Ganska dåligt

Mycket dåligt Ganska bra

Mycket bra

Mer än nio av tio elever trivs mycket eller ganska bra med slöjdlektionerna. 
Om man jämför med hur eleverna trivs med skolarbetet som helhet är det en 
större andel elever som trivs mycket bra med lektionerna i slöjd. Också trivseln 
i den egna skolan och med de andra eleverna är mycket bra enligt en majo-
ritet av eleverna. Ovanstående resultat gäller i stort sett lika för årskurs 6 och 
årskurs 9. Elever på skolor med enskild huvudman trivs i lägre grad både med 
lektionerna i slöjd och med skolarbetet som helhet än elever på kommunala 
skolor. 

5.5 Skillnader mellan fristående  
och kommunala skolor 
I urvalet till utvärderingen ingick oproportionerligt många skolor med enskild 
huvudman. Avsikten har varit att få ett urval stort nog för att kunna göra 
analyser och presentera resultat som gäller generellt för fristående skolor som 
grupp. De resultat som presenteras här bygger på analyser där signifikanta 
skillnader mellan skolor med enskild huvudman och kommunala skolor har 
konstaterats. Resultaten gäller för elever i årskurs 9 där inte annat anges.

Elever på fristående skolor håller i lägre grad med om att de får veta vad 
de ska lära sig enligt kursplanen i slöjd (gäller även årskurs 6). De instämmer 
också i lägre utsträckning i att ”jag får komma med egna idéer”. Gruppen trivs 
i lägre grad med lektionerna i slöjd än elever på kommunala skolor och elev-
erna håller i högre grad med om att arbetet kommer igång först långt efter att 
lektionen börjat. Elever på skolor med en enskild huvudman får oftare arbeta i 
grupp och får också oftare redovisa muntligt för klassen eller slöjdgruppen.
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Att ”trä- och metallslöjd är mest för pojkar” och ”textilslöjd är mest för 
flickor” är två påstående som elever på fristående skolor håller med om i lägre 
grad än elever på kommunala skolor (gäller även årskurs 6), men elever på fri-
stående kolor instämmer också i lägre grad i att ”läraren behandlar pojkar och 
flickor lika”. De håller också i lägre grad med om att läraren ger rättvisa betyg 
i slöjd. Andra faktorer denna elevgrupp håller med om i lägre grad är i vilken 
utsträckning deras slöjdbetyg påverkas av ”hur mycket nytt du lärt dig”, om 
”ditt arbete har en hög svårighetsgrad”, ”din förmåga att själv utveckla idéer”, 
och ”om du tar egna initiativ och är kreativ”. 

Det är tveksamt om skolor med en enskild huvudman som grupp kan och 
bör ställas mot kommunala skolor som i ovanstående jämförelse. En fristående 
skola kan exempelvis kännetecknas av en specifik pedagogisk inriktning eller 
en uttalad ämnesprofil, en fristående skola kan också drivas som personal-
kooperativ eller ingå i en koncern. Slöjdundervisning i skolor med en enskild 
huvudman har lyfts i diskussioner bland slöjdlärare och i olika medier, exem-
pelvis om koncentrationsläsning, estetisk profilering, slöjdsalars utformning 
och utrustning, samt lärarbehörighet. Dessutom är andelen fristående skolor 
betydligt större i dag än exempelvis vid tillfället för föregående utvärdering. 
Det har därför bedömts motiverat att genom utvärderingen bidra till bättre 
kännedom om slöjdundervisningen på skolor med enskild huvudman. Men 
resultaten för fristående skolor som grupp gäller inte för varje enskild skola 
med enskild huvudman. Det finns anledning att tro att skillnaderna mellan 
olika fristående skolor, med exempelvis olika profil, pedagogisk inriktning 
eller huvudman, är större än skillnaderna mellan olika kommunala skolor. Till 
exempel skiljer sig den skola med enskild huvudman som ingått i utvärdering-
ens fördjupningsstudie från flera av de resultat som presenterats ovan. 

5.6 Sammanfattande bild av undervisningen 
i slöjdämnet

• De delar av slöjdämnets centrala innehåll som är nya sedan tidigare kurs-
plan har två år efter införandet av Lgr 11 inte fått någon framträdande roll 
i undervisningen. Bilden bekräftas av både elevers och lärares enkätsvar, och 
gäller för både årskurs 6 och 9. 

• Den tidsfördelning som enligt både elever och lärare gäller på slöjdlektio-
nerna mellan inspiration och idéutveckling; elevers framställning; lärar-
ledda genomgångar samt dokumentation och redovisning stämmer väl med 
kursplanens och kommentarmaterialens beskrivning av slöjdens arbetspro-
cesser. 
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• Att bara hälften av eleverna i årskurs 9 uppger att de arbetar med doku-
mentation i ord och bild av arbetsprocess och resultat i slöjd är anmärk-
ningsvärt och något som bör uppmärksammas på alla ansvarsnivåer.  

• Slöjdlärare planerar i liten utsträckning sin undervisning tillsammans med 
lärare i andra ämnen. Utvärderingen indikerar också att slöjdlärare inte 
heller samplanerar med slöjdlärarkollegor på samma skola utan mestadels 
planerar helt ensamma.

• En stor majoritet av eleverna har slöjdlärare som upplever att de utgår från 
kursplanens långsiktiga mål och centrala innehåll i sin undervisning. Sam-
tidigt har mer än hälften av eleverna lärare som anger att de ofta utgår från 
någon hantverksteknik. Det är inte självklart en motsägelse mellan dessa 
utvärderingsresultat eftersom hantverkstekniker ju ingår i både kursplanens 
mål och innehåll, men i kombination med indikationerna om att de nyaste 
delarna i det centrala innehållet behandlas sparsamt eller inte alls och elev-
ernas svar som pekar på att de ser hantverksteknik som kärnan i slöjdämnet 
skulle svaren kunna tolkas som att alla de långsiktiga målen inte är utgångs-
punkt för undervisningen i samma utsträckning.

• Det dominerande arbetssättet under slöjdlektionerna är att eleverna arbetar 
individuellt med enskild handledning av läraren. Lärare och elever är 
samstämmiga om att arbete i hela gruppen tillsammans sällan förekommer. 
Utvärderingsresultaten indikerar att lärare i större utsträckning än elever 
anser att lärare och elever diskuterar tillsammans. Likaså förefaller lärare i 
högre grad än elever anse att eleverna arbetar tillsammans i par eller mindre 
grupper.

• De flesta elever uppger att de får den hjälp de önskar under slöjdlektio-
nerna och att deras slöjdlärare har tid för dem när de undrar över något. 
De flesta elever uppfattar också att deras slöjdlärare uppmuntrar dem i 
undervisningen. Detta är styrkor hos slöjdlärarna som är värda att upp-
märksamma. Lärarnas möjligheter att ge elever individuell handledning och 
uppmuntran kan kopplas till elevgruppernas storlek. En jämförelse med 
bilden från utvärderingen 2003 visar att elevgrupperna i slöjd inte har växt 
under de senaste tio åren, omkring 15 elever per slöjdgrupp är fortfarande 
vanligast. 

• Elevinflytandet är stort i slöjdundervisningen enligt både elever och lärare. 
Eleverna upplever i stor utsträckning att de får komma med egna idéer och 
att de dessutom kan förverkliga dem i undervisningen. Men det är avsevärt 
vanligare att eleverna själva bestämmer vad de ska göra i slöjden i årskurs 
9 än i årskurs 6. Eleverna upplever också att slöjd är ett ämne där de kan 
skapa fritt. 
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• De flesta elever har slöjdlärare som ingår i en ämnesgrupp, endast ungefär 
15 procent av eleverna har en lärare som saknar ett sådant nätverk. Ämnes-
grupperna ger i första hand stöd och information kollegor emellan. De 
används också i stor uträckning för att arbeta gemensamt med betyg och 
bedömning. Samarbete i den direkta undervisningssituationen och pedago-
gisk planering förekommer i mindre utsträckning.

• Enkätundersökningen visar att elevernas upplevelse av slöjdundervisningen 
generellt är mycket positiv. Eleverna upplever att de får ta eget ansvar, får 
arbeta i sin egen takt, och uppger att de anstränger sig för att göra sitt 
bästa. Slöjdundervisningen kännetecknas också av god stämning enligt 
både elever och lärare. Trots slöjdarbetets karaktär, framför allt i trä- och 
metallslöjd, uppfattar eleverna inte att det förkommer störande oljud eller 
oordning på lektionerna. Nio av tio elever uppger att det stämmer mycket 
eller ganska bra att de trivs med lektionerna i slöjd. 
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KAPITEL 6. Bedömning, betyg och 
resultat i slöjdämnet
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6. Bedömning, betyg  
och resultat i slöjdämnet

Bedömning och betyg tillskrivs stor vikt och har generellt varit föremål för 
omfattande studier. Men i slöjdämnet har detta område hittills inte varit 
prioriterat och de studier som gjorts bygger oftast på ett begränsat underlag 
(ex. Borg, 2007, 2008). Mycket av den kunskap som finns om bedömning och 
betyg i slöjdämnet kommer från NU-03. Där konstaterades bland annat att 
bedömning och värdering av elevernas arbetsprocess och slöjdprodukter sällan 
inkluderades i undervisningen. De värderingar som gjordes av eleverna själva 
hade oftast formen av enskilda redovisningar för läraren, men det förekom 
också att värderingen helt uteblev. En övervägande del av eleverna i NU-03 
angav att de så sällan som en gång per termin diskuterade sina arbetsinsatser 
och hur de låg till i slöjdämnet med sin lärare. I stället föreföll betygssättning i 
stor utsträckning vara en enskild angelägenhet för läraren, detta visades bland 
annat genom de dagböcker som samlades in genom processtudien i NU-03 
(Hasselskog, 2010). 

I detta kapitel redovisas och diskuteras utvärderingens frågor om bedöm-
ning och betygssättning i slöjden. Därmed blir också frågor som berör elevers 
kunskaper och resultat i slöjdämnet relevanta. Kapitlet är uppdelat i fyra 
huvudavsnitt som berör 1) elevers redovisning och lärarnas bedömning utifrån 
kunskapskraven, 2) respons och återkoppling, 3) betyg och betygssättning 
samt 4) elevernas resultat i slöjdämnet. Dessa områden är olika aspekter av 
lärares arbete med bedömning och betyg i slöjdundervisningen.

6.1 Elevers redovisning och lärares bedömning
Eleverna upplever generellt att de får möjlighet att visa sina kunskaper – näs-
tan 90 procent av eleverna i årskurs 9 menar att det stämmer mycket eller 
ganska bra att de får visa vad de kan i slöjd. Generellt förefaller det positivt 
att eleverna i så hög utsträckning upplever att de har möjligheter att visa sina 
kunskaper i slöjdundervisningen, men hur får eleverna visa sina kunskaper och 
i relation till vad? Dessa frågor behandlas här. 

Var tionde elev får inte information om kunskapskraven
Nio av tio elever har en slöjdlärare som uppger att det stämmer mycket eller 
ganska bra att hon eller han talar om för eleverna vad som står i slöjdämnets 
kursplan och att eleverna informeras om vad de ska klara för att få olika betyg. 
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Tar man lärarnas enkätsvar som utgångspunkt undervisas alltså var tionde elev 
av en lärare som menar att det stämmer ganska eller mycket dåligt att de ger 
sina elever denna information. Det är varje elevs rättighet att inför en kom-
mande bedömning och betygssättning få information om vad som förväntas 
och vad man ska kunna för att få ett visst betyg. Elevers rätt att få information 
om grunderna för betygssättning regleras i skollagen (SFS 2010:800, kap. 3 
15). Att en så pass stor andel elever har lärare som själva uppger att de inte ger 
sina elever den här informationen är i allra högsta grad anmärkningsvärt. 

Eleverna uppger i ännu högre grad än lärarna att de inte får information 
om vad de ska klara för att få olika betyg i slöjdämnet. Var tredje elev i årskurs 
9 menar att det stämmer dåligt att de får reda på vad de ska klara för att få 
olika betyg i slöjd. Att elever inte upplever att de fått information om kurspla-
nens kunskapskrav innebär naturligtvis inte alltid att läraren inte gett denna 
information, men elevernas svar bör ändå tas på allvar. Om eleverna inte 
upplever att de får information trots att läraren ger denna finns det anledning 
att fundera över om sättet att informera är optimalt och hitta andra sätt som är 
mer fruktbara. 

Även i fördjupningsstudiens elevintervjuer tillfrågades eleverna om de kän-
ner till på vilka grunder de får betyg och nedanstående citat ger exempel på 
hur eleverna resonerar. Flera av eleverna anger i intervjuerna att betyget beror 
på ”hur man jobbar” och ”att man gör det man ska”, men det förekommer 
också svar som är mer utförliga och som tar upp att betygen beror på i vil-
ken grad eleverna arbetar självständigt, om de tar egna initiativ och om de är 
kreativa:

I: Vet ni på vilka grunder ni får betyg då? Vad är det som avgör vilket betyg 
ni får i slöjd.
E1: Det är väl hur bra man arbetar, om man tar eget initiativ eller om man 
bara frågar läraren hela tiden, man kan ju sitta och fundera själv och inte gå 
direkt till läraren för det har jag fått på mitt betyg att jag ska börja fundera 
mer själv och inte gå direkt till läraren så det är ju typ det och sen är det väl 
hur bra man arbetar, hur bra resultaten blir är det väl också.

Andra aspekter som nämns vid samma diskussion är vikten av att reflekterar 
över sitt arbete och resonera om hur arbetet har gått:

E2: Det är väl den delen man ska skriva också, resonera om hur arbetet går. 
Och hur man gjort det, hur man arbetat på lektionen, så man inte bara sit-
ter och slösar bort tiden.
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Eleverna nämner i mindre utsträckning aspekter som relaterar direkt till pro-
dukterna och arbetets resultat, men några elever menar att det är viktigt att 
göra större och fler arbeten för att få högre betyg, samt att utmana sig själv 
med svårare uppgifter. Under intervjuerna resonerar eleverna ofta med varan-
dra och kom gemensamt fram till svar på frågorna. Nedan följer ett utdrag från 
ett resonemang från en av elevgrupperna.

I: Känner ni till på vilka grunder ni får betyg i slöjd?
E1: om man gör det bra
E2: man gör det man ska 
E3: läraren kollar på de här målen och om man gör det bra bättre eller 
E1: men det finns ju inte så mycket man kan göra fel om man gör rätt blir 
det ju bra 
E3: men det står ju så här att man ska följa sin planering 
E1: men då gör man det ju bra
E4: om man tittar på ”E3:s” mål så var det ju inte att man skulle göra nåt 
perfekt
E3: jo men det står också att man ska kunna göra det med god teknik
E2: det behöver ju inte alltid bli som man planerat utan att man i stället 
löser ett problem bra på ett annat sätt än det man tänkte från början i stäl-
let för att det man tänkte från början blir dåligt
E3: att man typ reflekterar, varför
I: Om det är så, borde man inte då välja en väldigt enkel uppgift för att få 
ett bra betyg i slöjd?
E2: men alltså det är ju hur man jobbar 
E5: ja hur man jobbar

Även om eleverna i fördjupningsstudien nämner många aspekter som är re-
levanta för bedömningen inom slöjdämnet kvarstår enkätstudiens bild av att 
eleverna inte får tillräcklig information om vad som krävs av dem för de olika 
betygsstegen i slöjdämnet och därför har svårt att konkretisera. Utan känne-
dom om kunskapskraven minskar elevernas möjligheter att nå ett så högt betyg 
som möjligt. Då utvärderingen blottlagt så pass stora skillnader mellan lärares 
och elevers uppfattningar om informationen om kursplanens kunskapskrav 
bör lärare reflekterar över hur de ger informationen och försäkra sig om av att 
eleverna faktiskt har förstått informationen. 
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Lärarens observation vanligaste  
bedömningsmetoden enligt eleverna 
Eleverna har i utvärderingen svarat på enkätfrågor om på vilket sätt deras lärare 
tar reda på vad de kan i slöjd (figur 6.1). 

...genom din dokumentation?

...genom att de vad du gör?

...genom dina redovisningar
av ditt eget arbete?

...genom enskilt samtal med dig?

...genom samtal i klassen?

...genom dina redovisningar
av grupparbeten?

...genom prov?

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20

Figur 6.1. Hur ofta tar läraren reda på vad du kan i slöjd...
Andel elever årskurs 9

0 20 40

Vet inteAldrig Sällan Ibland Ofta 

Det absolut vanligaste sättet för slöjdlärare att ta reda på vad elever kan i 
slöjden är enligt elever i både årskurs 9 och 6 att läraren ser vad eleverna gör. 
Eleverna verkar alltså främst uppleva att lärarnas bedömning sker kontinuerligt 
under terminens lektioner. En majoritet av eleverna uppger också att lärarna 
använder sig av elevernas dokumentation för att ta reda på vad de kan i slöjd. 
En annan möjlighet är att eleverna enskilt redovisar sina slöjdarbeten för lära-
ren, två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 menar att de ofta eller ibland visar 
läraren vad de kan på detta sätt.  

Som figur 6.1 visar är redovisning av grupparbeten, samtal i klassen och 
prov de alternativ som enligt eleverna är ovanligast (svarsalternativen ”sällan” 
och ”aldrig” överväger). Detta är troligen en följd av att eleverna oftast arbe-
tar individuellt med olika slöjdföremål och det sällan finns grupparbeten att 
redovisa eller gemensamma erfarenheter under arbetet att samtala om i hela 
gruppen. Att bara omkring var tionde elev uppger att läraren tar reda på vad 
de kan genom prov handlar troligen om att kunskapskraven i slöjdämnets 
kursplan är svåra att mäta genom prov. Mest anmärkningsvärt i elevernas svar 
är att en tiondel uppger att läraren aldrig tar reda på vad de kan i slöjd genom 
redovisningar av det egna arbetet. Det är också anmärkningsvärt att det är mel-
lan 9 och 15 procent av eleverna som på respektive delfråga uppger att de inte 
vet om läraren använder sig av det omfrågade sättet att ta reda på vad eleven 
kan i slöjd.  
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Fortsatt brist på samtal mellan lärare och elever
Enkätfrågan om hur läraren tar reda på elevernas kunskap ställdes på olika 
vis till elever i årskurs 9 och 6 och det är därmed inte möjligt att göra direkta 
jämförelser mellan årskurserna. Men för årskurs 6 gäller samma påpekande 
som för årskurs 9, en anmärkningsvärt stor andel (omkring var femte elev på 
respektive delfråga) uppger att hon eller han inte vet om läraren använder sig 
av det omfrågade sättet att ta reda vad eleverna kan (figur 6.2). 

Vet inte

Genom att läraren
ser vad du gör?

Genom lärarens
samtal med dig?

Genom att du redovisar
ditt eget arbete i slöjd?

Genom lärarens och
elevernas samtal i klassen?

Genom prov?

Genom att du redovisar
grupparbeten i slöjd?

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20

Figur 6.2. Hur tar läraren reda på vad du kan i slöjd?
Andel elever årskurs 6 

0 20 40

Nej Ja

Även enligt eleverna i årskurs 6 är lärarens observation det vanligaste sättet för 
läraren att ta reda på vad eleverna kan (alternativet ”Genom att läraren ser vad 
du gör”). 

En stor del av de förmågor eleverna ska utveckla i slöjdundervisningen, 
liksom en stor andel av kunskapskraven för slöjdämnet, är sådant som fram-
träder genom elevernas arbetsprocess. Det finns anledning att anta att slöjdun-
dervisningen – i högre grad än många andra skolämnen – präglas av ett tydligt 
processfokus för både undervisningsorganisation och bedömning. Utan samtal 
mellan lärare och elev förefaller det svårt för läraren att fånga – och svårt för 
eleverna att visa – allt det som sker under slöjdens arbetsprocesser. Även om 
många delar av elevernas arbete och kunskapsutveckling är möjliga att obser-
vera för läraren (jmf. Ekström, 2012), går det inte att ta del av till exempel 
överväganden, reflektioner och beslutsprocesser utan prata med eleverna. 
Att hälften av eleverna i årskurs 6 svarar ”nej” på frågan om läraren genom 
enskilda samtal tar reda på vad eleven kan, och att var fjärde elev svarar ”vet 
inte” indikerar att den brist på samtal mellan lärare och elever som uppmärk-
sammades i NU-03 gäller även tio år senare – såväl i årskurs 6 som i årskurs 9.  



SLÖJD I GRUNDSKOLAN 131

Skriftlig redovisning vanligast 
Lärarnas uppfattningar om hur deras elever brukar redovisa sina slöjdarbeten 
skapar ingen entydig bild (figur 6.3 och 6.4). 

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20

Redovisa muntligt för klassen/gruppen

Redovisa enskilt för mig

Visa arbeten på någon typ av utställning/visning

Utvärdera/dokumentera arbetet skriftligt
(ej på dator)

Utvärdera/dokumentera arbetet på dator

Fotografera arbetet

Genom skriftliga prov

Inte redovisa alls

Figur 6.3. Hur ofta brukar eleverna (i den utvalda undervisningsgruppen) redovisa sina slöjdarbeten
på följande sätt?
Andel elever i årskurs 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ

Aldrig Sällan Ibland Ofta 
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Redovisa muntligt för klassen/gruppen

Redovisa enskilt för mig

Visa arbeten på någon typ av utställning/visning

Utvärdera/dokumentera arbetet skriftligt
(ej på dator)

Utvärdera/dokumentera arbetet på dator

Fotografera arbetet

Genom skriftliga prov

Inte redovisa alls

Figur 6.4. Hur ofta brukar eleverna (i den utvalda undervisningsgruppen) redovisa sina slöjdarbeten 
på följande sätt?
Andel elever i årskurs 6 vars lärare angett respektive svarsalternativ

Aldrig Sällan Ibland Ofta 

Det två vanligaste redovisningssätten är enligt lärarna att eleverna utvärderar 
och dokumenterar sina arbeten skriftligt för hand eller på dator och att de 
redovisar enskilt för läraren. Omkring 15 procent av eleverna i både årskurs 
9 och årskurs 6 undervisas dock av lärare som menar att det ofta eller ibland 
förkommer att eleverna inte redovisar sina arbeten över huvud taget. Detta 
innebär inte nödvändigtvis att läraren inte ser och bedömer elevernas arbe-
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ten, men utan formella redovisningstillfällen finns risken att eleverna inte får 
någon återkoppling – särskilt med tanke på att lärare och elever relativt sällan 
samtalar med varandra om hur det går. När eleverna inte formellt får redovisa 
sina arbeten fråntas de också ett viktigt tillfälle att lära sig beskriva en arbets-
process och att formulera sig kring sina val och överväganden. Figur 6.3 och 
6.4 ovan visar att två tredjedelar av eleverna har en slöjdlärare som sällan eller 
aldrig låter eleverna redovisa sina slöjdarbeten muntligt för hela klassen eller 
gruppen. Att enskilda elevers redovisningar och dokumentationer så sällan blir 
synliga för de övriga eleverna i gruppen innebär rimligen att erfarenheter, kun-
skaper och underlag för diskussioner går förlorade. En annan viktig funktion 
som gemensamma redovisningar kan ha är att eleverna där tillsammans med 
en professionell lärare för samtal om olika föremåls kvaliteter och därmed blir 
medvetna om hur man kan tolka, förstå och bedöma slöjdföremålens estetiska 
och kulturella uttryck (jmf. Ekström, 2008) – något som utvärderingen visar 
att elevernas slöjdlärare uppfattar som ett ”svårt” nytt undervisningsområde.

Utvärderingen visar att skriftliga prov sällan förekommer i slöjdundervis-
ningen. Frågan om nationella prov och andra typer av skriftliga prov i relation 
till slöjdämnet diskuteras alltjämt i olika sammanhang Vanliga argument bland 
slöjdlärare för prov är att det skulle höja ämnets status och öka likvärdigheten. 
Argumenten mot är att det är svårt att fånga och bedöma elevernas arbetspro-
cesser och därmed en stor del av de förmågor som ingår i slöjdämnets kun-
skapskrav genom skriftliga prov. Utifrån gällande krav på att bedöma elevernas 
förmågor i slöjdens arbetsprocesser är det därför inte förvånande att mer än tre 
fjärdedelar av eleverna i årskurs 9 både själva uppger och har lärare som menar 
att eleverna sällan eller aldrig får visa vad de kan genom prov i slöjdundervis-
ningen. Ett prov behöver förstås inte vara textbaserat, men frågan är vad som 
skulle skilja ett praktiskt inriktat prov i slöjd från elevernas ordinarie arbete i 
slöjdsalen.  

God självskattningsförmåga hos eleverna 
– men i relation till vad?
Nio av tio elever menar att de själva kan bedöma vad de är bra och mindre 
bra på i slöjd. Men eleverna skattar själva i en enkätfråga att de endast i viss 
utsträckning tagit hänsyn till kursplanens uttalade mål och kunskapskrav när 
svarat på enkätfrågan om sin egen bedömningskapacitet. Drygt var femte 
elev i årskurs 9 menar att det stämmer mycket bra att de relaterar till kurspla-
nens mål och kunskapskrav när de bedömer sitt arbete och knappt hälften av 
eleverna menar att det stämmer ganska bra. Det är svårt att bedöma om det är 
ett positivt eller negativt resultat att omkring en tredjedel av eleverna relaterar 
bedömningen av sin egen kunskap till annat än kursplanens mål och kun-
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skapskrav. Det är dessutom tveksamt om eleverna faktiskt känner till kurspla-
nens kunskapskrav (se kap. 6.1). Det förefaller också troligt, mot bakgrund 
av både fördjupningsstudiens intervjuer och utvärderingens enkätfrågor, att 
många elever uppfattar hantverksskicklighet och kvaliteten på de färdiga slöjd-
föremålen som prioriterade områden i slöjdundervisningen. 

6.2 Respons och återkoppling
Utifrån elevernas uppfattning handlar slöjdlärares bedömning i stor utsträck-
ning om att följa och bedöma eleverna under pågående arbetsprocess. Betygs-
sättning, som behandlas i nästa avsnitt, föregås av respons och dialog under 
elevernas arbete – en dialog som ger möjligheter till formativ bedömning i 
syfte att bidra till elevernas lärande.

Redovisningar används sällan för återkoppling enligt eleverna
I utvärderingen har eleverna fått ange på vilka sätt de får reda på hur det går 
för dem i slöjden (figur 6.5). 

Genom betygen

Genom samtal med läraren

Genom utvecklingssamtalen

Via webbaserade
 pedagogiska verktyg (t.ex.

Skolportal, Unikum etc)

Genom prov eller redovisningar

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20 0 20 40

Figur 6.5. Hur får du reda på hur det går för dig i slöjd?
Andel elever årskurs 9

Stämmer mycket dåligt

Stämmer ganska dåligt

Vet inte

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Den dominerande kommunikationskanalen från lärare till elev går enligt 
eleverna genom betygen. Nästan nio av tio elever uppger att det stämmer 
mycket eller ganska bra att de får reda på hur det går för dem i slöjden genom 
det betyg de får. Två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 uppger att det stämmer 
mycket eller ganska bra att det är genom samtal med sina lärare de får reda på 
hur det går för dem i slöjd och nästan lika stor andel av eleverna får reda på 
hur det går för dem genom utvecklingssamtalen. Endast en femtedel av elev-
erna menar att de får reda på hur det går för dem genom redovisningar (eller 
prov), vilket är förvånande. En redovisning, oavsett form, bör också innehålla 
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återkoppling kring det arbete som redovisas om den ska vara ett verktyg för 
lärande. Att eleverna i så liten utsträckning upplever att de får information 
om hur det går för dem genom redovisningar ger anledning att fundera över 
hur redovisningar organiseras i slöjdämnet. Är det till exempel vanligast med 
envägskommunikation (eleven redovisar), tvåvägskommunikation (eleven 
redovisar och läraren ger respons), eller flervägskommunikation (den redovi-
sande, läraren och övriga elever är involverade tillsammans)? 

Nära en tredjedel av eleverna uppger att de får reda på hur det går för dem 
i slöjd via webbaserade pedagogiska verktyg. Detta kan å ena sidan vara ett 
utmärkt sätt för läraren att hinna ge varje elev mer personlig respons utanför 
lektionstiden. Å andra sidan kan denna typ av återkoppling bli mer av envägs-
kommunikation än dialog mellan lärare och elev, responsen blir inte säkert 
heller tillgänglig för övriga elever.

En väsentlig aspekt av ovanstående resultat, och främst då att betyget är det 
vanligaste sättet för eleverna att få redan på hur det går för dem i slöjden, är 
möjligheterna till formativ respons. Ett betyg ger eleven ett kvitto på vad redan 
genomförda prestationer är värda. Ett betyg men det ger inte någon informa-
tion om vad som ytterligare kan utvecklas och hur detta kan ske. 

Brister i responsen till eleverna 
Individuella samtal mellan lärare och elever kring kunskapsutvecklingen är ett 
viktigt formativt redskap för att främja lärandet och skapa förutsättningar för 
goda resultat. Elevernas svar på frågan hur ofta de samtalar med sin lärare om 
hur det går för dem i slöjd visar på en stor variation (figur 6.6). 

Figur 6.6. Hur ofta samtalar du och din lärare om hur det går för dig i slöjd?
Andel elever årskurs 9 (jämförelse mellan NÄU-13 och NU-03) 

*Alternativen ”Varannan månad” och ”Vet inte” fanns ej med som svarsalternativ i NU-03

NÄU-13 NU-03
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En gång per termin

Har inte talat om det alls

Vet inte*

Varje månad

Varje vecka

Varannan månad*

En gång per läsår
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Ungefär var tredje elev i årskurs 9 samtalar med sin lärare om hur det går för 
dem i slöjd en gång per termin. Drygt fem procent av eleverna talar med sin 
slöjdlärare om hur det går för dem varje vecka, men lika stor andel elever gör 
det bara en gång per läsår. Omkring var fjärde elev i både årskurs 9 och årskurs 
6 uppger att de inte alls talar med sin slöjdlärare om hur det går för dem i äm-
net, nästan lika många har svarat att de inte vet hur ofta de samtalar med sin 
lärare. Detta resultat är i högsta grad anmärkningsvärt. Även om det finns an-
dra sätt att ge eleverna återkoppling är det individuella samtalet särskilt viktigt 
i slöjdundervisningen med det processinriktade arbetssättet där läraren följer 
och handleder eleverna löpande.

Bilden av brist på samtal mellan elev och lärare om hur det går för eleven 
överensstämmer i stora drag med den bild som visades i NU-03, förutom 
alternativet ”en gång per termin” vars svarsfrekvens i den senaste utvärderingen 
halverats till förmån för det nya alternativet ”vet ej”. 

Den stora spridningen i hur ofta elever och lärare talar om hur det går för 
eleverna i slöjden kan tolkas som att den formativa bedömningen i form av 
respons och återkoppling från lärare till elev endast utnyttjas för en mindre 
andel av eleverna. En annan tolkning är att vissa elever inte räknar in ”hand-
ledningssamtalen” som förekommer i undervisningen när de svarar på frågan 
om hur ofta de talar med sin lärare om hur det går för dem i slöjdämnet. Men 
fördjupningsstudien visar att handledningssamtalen under pågående arbetspro-
cess ofta blir produktionsinriktade (elevens och lärarens gemensamma mål är 
att färdigställa slöjdarbetet) i stället för formativa med fokus på det av läraren 
avsedda lärandet med arbetsområdet.

Viktigt innehåll i samtalen – när de äger rum
Elevernas svar på vad samtalen mellan elev och lärare handlar om när de väl 
äger rum ger en bild av goda förutsättningar för lärande. Att något av svarsal-
ternativen enligt figur 6.7 diskuteras ”varje gång” eller ”ibland” för en majori-
tet av eleverna är mycket positivt. 
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Vad du kan förbättra?

Vad du är bra på?

Kursplanens mål och inne-
håll för slöjdämnet?

Vad du är mindre bra på?

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20 0 20 40

Figur 6.7. När läraren och du samtalar om hur det går för dig i slöjd, vad talar ni om då?
Andel elever årskurs 9

Aldrig Sällan
Vet inte Ska inte svara

Ibland Varje gång

Elevernas svar kan förstås som att deras slöjdlärare genom de individuella sam-
talen ger eleverna förutsättningar att lära (genom svar på frågorna var eleven 
befinner sig, vart eleven ska, och hur eleven når dit), snarare än att lotsar dem 
via instruktioner i framställandet av deras slöjdprodukter. Men det gäller i så 
fall inte för den femtedel av eleverna som inte alls talar med sin slöjdlärare om 
hur det går för dem. Även eleverna i årskurs 6 har fått svara på vad samtalen 
mellan lärare och elev handlar om, och bilden för årskurs 6 påminner om den 
för årskurs 9. 

Ersätts den formativa bedömningen av betyg?
Eleverna i årskurs 9 fick ta ställning till påståendet ”Vi brukar få betyg18 på 
varje genomfört slöjdarbete” och här visar svaren en mycket stor spridning. 
Eleverna svar fördelar sig relativt jämnt mellan fem svarsalternativ: stämmer 
mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer mycket 
dåligt respektive vet inte. Spridningen av elevernas svar väcker frågor om 
likvärdighet – påverkas elevernas förutsättningar att utveckla de förmågor 
undervisningen syftar till och deras utsikter att uppnå ett så högt betyg som 
möjligt av att ofta (ca 20 procent) respektive aldrig (ca 20 procent) få ett 
betygsomdöme efter varje genomfört slöjdarbete? Ett omdöme i form av 
en betygsbeteckning i relation till specifika delar av kunskapskraven kan ge 
eleverna viktig återkoppling om hur de ligger till i ämnet, medan ett betyg som 
inte relateras till preciserade delar av kunskapskraven knappast bidrar till att 
eleverna utvecklar en medvetenhet kring hur de ligger till i förhållande till de 
olika delarna av kraven. 

18.  Här avses egentligen ett ”betygsliknande omdöme” eftersom ett betyg i juridisk mening endast kan sät-
tas när ämnet är avslutat i slutet av terminen. Frågan till eleverna har dock förenklats. 
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En viktig faktor i relation till frågan om lämpligheten i att ge eleverna betyg 
(eller snarare, betygsliknande omdömen) på varje genomfört slöjdarbete är 
uppgiftens utformning. Det är exempelvis troligt att den elev som flera gånger 
fått reda på att arbete motsvarar betyget ”C”, också förväntar sig ett ”C” i 
betyg i slutet av terminen eller läsåret. Men risken är stor att det finns delar 
av kunskapskraven där eleven inte nått lika högt, och då räcker de samlade 
prestationerna inte till ett ”C” i betyg. Om lärare inte handskas tydligt och 
medvetet med frågan är det tveksamt om det kan anses lämpligt att ge eleverna 
respons i form av en betygsbeteckning efter varje genomfört arbete. De krav 
som beskrivs för de olika betygsstegen i kursplanens kunskapskrav innebär att 
samtliga krav ska vara uppfyllda för att eleven ska få ett visst betyg. Om läraren 
då inte klargör vilka delar av kunskapskraven som avses i det betyg som ges för 
ett genomfört arbete är det stor risk att eleverna blir vilseledda. 

Betyg är en summering av elevernas prestationer i efterhand (summativ 
bedömning), till skillnad från respons inför och under elevernas undervis-
ning (formativ bedömning). Detta innebär att information om hur det går för 
eleverna i slöjd som ges enbart via en betygsbeteckning i efterhand inte kan 
antas bidra till elevernas lärande i samma utsträckning som en framåtriktad 
återkoppling under pågående arbete.

6.3 Betyg och betygssättning
Betyg i den svenska grundskolan ges i efterhand genom att elevens kunskaper 
och förmågor relateras till ämnets kunskapskrav och summeras i form av en 
betygsbeteckning. Lärares betygssättning betecknas juridiskt som myndighets-
utövning. Enligt Skolverkets sammanställning av niondeklassares slutbetyg år 
2013 är det en mycket liten andel elever som inte uppnår betyget godkänt i 
slöjd jämfört med andra ämnen (Skolverket, 2013d). 

Speciella förutsättningar för betygssättning i slöjdämnet
Slöjdämnet har haft ett sammanhållet betyg för hela ämnet sedan 1980-talet, 
samtidigt som slöjdundervisningen på de allra flesta skolor är indelad i tex-
tilslöjd respektive trä- och metallslöjd. Att organisera undervisningen i två 
materialinriktningar är självklart på de flesta skolor, exempelvis utifrån lärares 
utbildning och skolans lokaler, och utgör inget problem i sig. När flera lärare 
undervisar samma elever i ett ämne under en termin, behöver dessa lärare 
planera såväl undervisning som bedömning tillsammans. Om en elev har mött 
flera lärare i sin slöjdundervisning under samma termin har dessa lärare ett 
gemensamt ansvar för betygssättningen. De ansvarar tillsammans för att rela-
tera varje elevs kunskaper och förmågor till kursplanens kunskapskrav då betyg 
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sätts. Två slöjdlärare som undervisar samma elever under samma termin, men i 
varsin materialinriktning, behöver alltså samverka kring bedömning. 

Nedanstående citat från Skolverkets bedömningsstöd visar på vikten av att 
lärare, som under en termin undervisat samma elever i slöjd, nogsamt stämmer 
av sina bedömningar vid betygssättningen. Det gäller såväl terminsbetyg som 
slutbetyg.

De lärare som mött eleven i dennes slöjdundervisning måste tillsammans 
bedöma elevens kunskaper i relation till kursplanens mål och kunskapskrav. 
Om en elev exempelvis visat sig uppfylla kraven för betyget C i textilslöjds-
undervisningen, men inte nått längre än till betyget E i samma del av kun-
skapskraven i trä- och metallslöjden, då motsvarar elevens kunskaper bety-
get C i slöjd. En elev behöver alltså inte visa samma kunskaper vid arbete i 
alla material för att uppnå ett visst betyg. (Skolverket, 2013b, s. 16)

Om en lärare ensam ansvarat för terminens undervisning är denne lärare 
ansvarig för betygssättningen. Det är dock viktigt att läraren använder all 
tillgänglig information om elevens kunskaper, även från tidigare terminer, i 
den omfattning som är relevant för betygssättningen. Detta gäller för samtliga 
ämnen i den svenska grundskolan, men blir särskilt relevant för slöjdämnet 
eftersom många elever upprepade gånger byter lärare i ämnet. För att betygs-
sättningen ska ske på ett tillfredsställande sätt krävs alltså att den eller de lärare 
som undervisar en elev, som under tidigare terminer haft en annan/andra lä-
rare i ämnet, vid betygssättningen ser till att ha tillgång till all tillgänglig infor-
mation om elevernas kunskaper, även från tidigare terminer. 

Lärarnas enkätsvar visar på en stor spridning i hur man sätter betyg och stor 
variation i hanteringen av betygssättningen:



SLÖJD I GRUNDSKOLAN 139

0 20 40 60 80 100100 80 60 40 20

Stämmer inte alls

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer mycket bra

Figur 6.8. Tag ställning till följande påståenden gällande ditt samarbete i, och din planering av, 
slöjdundervisningen.
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Både i årskurs 6 och 9 är det vanligt att betyget sätts enkom av den lärare som 
undervisat eleven den aktuella terminen eller den lärare som undervisat eleven 
mest. Även för elever som till övervägande del har haft sin slöjdundervisning 
förlagd till bara den ena materialinriktningen ska ansvarig lärare ta hänsyn till 
all tillgänglig information om elevens kunskaper vid betygssättning inklusive 
information från de lärare som tidigare har undervisat eleven i ämnet. I det 
perspektivet är det inte tillfredsställande att två tredjedelar av eleverna i årskurs 
9 har lärare som uppger att det stämmer att slutbetyget sätts av den lärare som 
undervisat eleven mest alternativt av läraren som undervisat eleven den sista 
terminen. Förutsättningarna för rättvisa och säkra betyg stärks om lärare som 
undervisat samma elever gemensamt diskuterar elevernas utveckling och pre-
stationer inför betygssättningen jämfört med om en lärare ensam sätter betyg 
utifrån en kunskapsavstämning vid terminsstart eller en skriftlig sammanfatt-
ning från tidigare lärare.  
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Bättre förutsättningar för likvärdighet i betygssättning
Det finns anledning att tro att skillnaderna mellan skolor i grunder och krav 
för olika betyg har minskat, inte minst genom att kravet på lokalt utformade 
betygskriterier för årskurs 7 och 8 har tagits bort. Lärarsvaren i årskurs 9 visar 
att endast omkring en fjärdedel av eleverna 2013 undervisas på en skola där 
det finns lokalt utformade kriterier för de olika betygsstegen i slöjdämnet. 
En majoritet av eleverna har också lärare som svarar att det stämmer mycket 
eller ganska bra att kunskapskraven i slöjdämnets nya kursplan (genom Lgr 
11) blivit tydligare, och att kraven på att eleverna är rimliga. Dessutom har, 
vilket redovisats tidigare, nära nog alla elever en slöjdlärare som uppfattar att 
kursplanen tillsammans med stöd- och kommentarmaterialet ger dem stöd och 
vägledning för bedömning och betygssättning. Detta bör öka likvärdigheten i 
lärares arbete med betygssättning. 

Lärare och elever ofta överens om betyget, 
men inte om grunderna för det
På frågan till elever i årskurs 9 om deras lärare ger dem rättvisa betyg uppger 
två tredjedelar att detta stämmer mycket eller ganska bra. Lärare och elever 
förefaller i hög grad vara överens om det betyg eleverna får. I princip alla elever 
i årskurs 9 och 92 procent av eleverna i årskurs 6 har en slöjdlärare som själv 
uppfattar att de är överens med sina elever om vilket betyg de ska ha. Men 
denna mycket positiva bild som borde innebära att elever och lärare också är 
överens om grunderna för olika betygssteg motsägs av vad lärare och elever 
uppger om och i vilken utsträckning olika faktorer påverkar betyget i slöjd-
ämnet.

Både lärare och elever har fått svara på frågor om i vilken grad olika aspekter 
påverkar elevernas betyg. Frågorna motiveras av att de också ställdes i före-
gående utvärdering NU-03 och att det då visades att lärare och elever i stor 
utsträckning hade olika uppfattningar om vad som påverkade elevernas betyg 
i slöjdämnet. Lärares och elevers svar redovisas i nedanstående figur som är 
intressant både utifrån om lärare och elever har liknande föreställningar om 
vad som påverkar betyget, och vilka aspekter som framför allt lärare menar 
påverkar betyget mest.
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Figur 6.9. Hur mycket tror du ditt betyg i slöjd påverkas av...
Andel elever årskurs 9 (NÄU-13)
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Figur 6.11. Hur mycket påverkar följande din betygssättning av eleverna i årskurs 9?
Andel elever i årskurs 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ  
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Skillnaderna är stora mellan lärares och elevers uppfattningar om hur olika 
faktorer påverkar betyget. Eleverna i årskurs 9 tror i betydligt större utsträck-
ning att det färdiga slöjdföremålet, närvaron, och prestationen i relation till 
övriga elever, påverkar deras betyg. Lärarna tillmäter elevens förmåga att arbeta 
självständigt, att själv utveckla idéer, att själv lösa problem, samt om eleverna 
tar egna initiativ och är kreativa, betydligt större vikt vid betygssättningen än 
vad eleverna är medvetna om. En majoritet av eleverna har också lärare som 
uppger att elevens förmåga att samarbeta påverkar betyget mycket eller gan-
ska mycket. Samtidigt uppfattar nästan hälften av eleverna att deras insats i 
relation till sina kamraters insatser påverkar deras betyg mycket eller ganska 
mycket. Denna situation kan innebära att elever undviker att samarbeta för 
att komma positivt ur en jämförelse med sina klasskamrater och därmed få ett 
bättre betyg, medan deras lärare i stället premierar samarbetsförmåga vid sin 
betygssättning.  
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Skilda uppfattningar mellan lärare och elever 
om grunder för betyg också i årskurs 6
I utvärderingen har lärare och elever i årskurs 6 fått samma frågor kring i vil-
ken utsträckning olika faktorer påverkar slöjdbetyget. Svaren från både elever 
och lärare är i stora delar desamma som svaren från årskurs 9, bland annat 
gällande tydliga skillnader mellan lärares och elevers uppfattningar.

...din förmåga att själv lösa
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...om ditt arbete har
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Figur 6.12. Hur mycket tror du ditt betyg i slöjd påverkas av...
Andel elever årskurs 6
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Figur 6.13. Hur mycket påverkar följande din betygsättning av eleverna i årskurs 6?
Andel elever i årskurs 6 vars lärare angett respektive svarsalternativ  
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Lärarna i årskurs 6 tillmäter elevernas självständighet, förmåga att ta initiativ, 
att lösa problem och att vara kreativ större betydelse vid betygssättningen än 
vad eleverna tror. Eleverna uppfattar i stället att deras närvaro, insats i förhål-
lande till sina klasskamrater och det färdiga slöjdföremålet påverkar betyget 
mer än vad lärarna uppger. 

Eleverna i årskurs 6 har väldigt olika uppfattningar om huruvida läraren 
jämför eleverna med varandra vid betygssättningen. Det är viktigt att alla 
elever tidigt under sin slöjdundervisning (och i sin skolgång generellt) får veta 
hur betygssättningen fungerar. Det vill säga att betyget baseras på den egna 
insatsen i relation till ämnets kunskapskrav, och inte på hur man presterar 
jämfört med sina kamrater.

En generell skillnad i svaren från elever i årskurs 6 och årskurs 9 om hur 
olika faktorer påverkar betyget är att svarsalternativet ”vet inte” i större 
utsträckning angetts av elever i årskurs 6. Var tionde elev i årskurs 6 anger att 
hon eller han inte vet i vilken utsträckning de uppräknade faktorerna påverkar 
slöjdbetyget. Rimligen ökar elevernas möjligheter att uppnå ett bra betyg i 
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slöjd om de känner till och är överens med sina lärare om vilka faktorer som 
påverkar deras betyg. Det är dessutom rimligt att denna medvetenhet ökar 
från årskurs 6 då eleverna får betyg för första gången, till slutbetyget i årskurs 
9 då de får betyg för åttonde gången. Eleverna i årskurs 6 uppfattar också i viss 
mån att det färdiga slöjdföremålet och arbetets svårighetsgrad påverkar bety-
get i mindre utsträckning än eleverna i årskurs 9. Lärarnas svar i årskurs 6 om 
vilka faktorer som påverkar elevernas betyg skiljer sig inte tydligt från svaren i 
årskurs 9.

Elever med utländsk bakgrund har en delvis  
annan uppfattning om vad som påverkar betyget
När svaren från elever med utländsk bakgrund jämförs med övriga elevers svar 
om hur olika faktorer påverkar betyget framträder vissa skillnader. Elever i års-
kurs 9 med utländsk bakgrund uppger sig i mindre utsträckning uppfatta att 
följande påverkar betyget i slöjd: om arbetet har hög svårighetsgrad, förmågan 
att arbeta självständigt, hur noggrann man är i arbetet, och förmågan att själv 
lösa problem som uppstår. Däremot tror gruppen att ”din förmåga att doku-
mentera” påverkar betyget i högre utsträckning än vad övriga elever i årskurs 9 
gör. Att elever med utländsk bakgrund i större utsträckning än andra elevgrup-
per tror att deras förmåga att dokumentera påverkar betyget riskerar innebära 
att eleverna uppfattar att språkliga svårigheter hindrar dem att nå ett högre 
betyg. Elevers dokumentation är ett av många sätt för elever att visa sina kun-
skaper och färdigheter, men formen (t.ex. att dokumentera skriftligt) får inte 
bli ett hinder eller vara det som faktiskt bedöms. Detta är viktigt att beakta 
särskilt i bedömningen av elever som inte har svenska som förstaspråk. 

Kursplanens kunskapskrav anger vad  
som ligger till grund för betyget
De faktorer som efterfrågats i enkäterna till lärare och elever enligt till exem-
pel figurerna 6.12 och 6.13 har inte någon direkt koppling till kursplanens 
kunskapskrav. Men resultaten är intressanta för att visa elevers och lärares 
uppfattningar. Det är kunskapskraven i sin helhet och inget annat som ska 
ligga till grund för lärares betygssättning. Enkätsvaren visar att det är angeläget 
att eleverna blir insatta i kunskapskraven för årskurs 6 respektive 9, och att de 
förstår att till exempel närvaro, engagemang och den egna insatsen i förhål-
lande till kamraterna, inte har någon direkt koppling till betyget i slöjdämnet. 
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De flesta slöjdlärare använder någon form av bedömningsmatris
En övervägande majoritet (ca 80 procent) av Sveriges elever har en slöjdlärare 
som använder någon typ av bedömningsmatris i arbetet, detta gäller i både 
årskurs 6 och 9. Men enkäterna visar inte hur eller av vem sådana matriser är 
utformade, i slöjdundervisningen förekommer både lokalt utformade matri-
ser och centralt eller nationellt framtagna matriser. Skolverket har publicerat 
bedömningsstöd och matriser i slöjd för årskurs 6 och årskurs 9, men det 
förekommer också att företag säljer olika typer av matriser. Det viktigaste bör 
vara att eleverna känner till kunskapskraven i den nationella kursplanen och på 
vilka grunder de får betyg, inte hur de får veta det. Matriser får inte ersätta de 
nationella kunskapskraven utan ska öka förståelsen för dem. 

6.4 Elevernas resultat i slöjdämnet
Ett av huvudsyftena med utvärderingen är att besvara frågan om eleverna får 
förutsättningar att utvecklas mot målen för slöjdämnet. Som diskuterats tidi-
gare i rapporten finns flera svårigheter med att besvara den frågan. Eftersom 
läroplanen infördes bara två år före utvärderingen håller slöjdlärarna rimligen 
på med att anpassa sin undervisning till en ny läro- och kursplan. Dessutom 
har slöjdämnets kursplan i Lgr 11 ett centralt innehåll som ska behandlas i 
undervisningen inom en tre år (i årskurs 1–3, 4–6 eller 7–9). En mer varaktig 
svårighet med att utvärdera måluppfyllelsen i slöjdämnet är ämnets speciella 
karaktär. Frågan är om det alls är möjligt att utvärdera måluppfyllelsen av 
de förmågor slöjdämnet syftar till att utveckla med hjälp av enkätfrågor och 
någon typ av kunskapsprov.

Varken i denna utvärdering eller i utvärderingen av slöjd 2003 har det ingått 
uppgifter till eleverna för att mäta deras kunskapsnivå. Ambitionen med utvär-
deringen har i stället varit att undersöka förutsättningarna för måluppfyllelse. 

Störst fokus på förmågan att formge och framställa slöjdföremål
När lärarna i årskurs 6 och årskurs 9 anger i vilken utsträckning deras 
undervisning ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna i kurs-
planens långsiktiga mål, framträder tydliga skillnader mellan de olika målen 
(figur 6.14).
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Figur 6.14. I vilken grad anser du att din undervisning ger eleverna (i den utvalda undervisnings-
gruppen) förutsättningar att utveckla följande ämnesspecifika förmågor?
Andel elever i årskurs 6 och 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ
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Så gott som alla elever har en slöjdlärare vars uppfattning är att deras under-
visning ger eleverna förutsättningar att utveckla ”förmågan att formge och 
framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker” i mycket eller ganska hög grad. Resultatet visar vidare att 
kursplanens fjärde långsiktiga mål, ”förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska 
och kulturella uttryck”, är det mål som minst andel elever, enligt deras lärares 
uppfattning, får förutsättningar att utveckla. Nästan hälften av Sveriges elever 
i årskurs 9 och årskurs 6 har en lärare som menar att undervisningen i ganska 
liten utsträckning eller inte alls ger eleverna förutsättningar att utveckla denna 
förmåga. 

Det första långsiktiga målet beskriver förmågor som under lång tid ingått 
i slöjdämnet, det är därför förväntat att många elever har en slöjdlärare som 
anser att undervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla det som 
beskrivs i målet. Också ”förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser 
med hjälp av slöjdspecifika begrepp” känns igen från tidigare kursplaner, vilket 
i sin tur innebär att det inte är förvånande att nio av tio elever, enligt deras 
lärare, får förutsättningar att utveckla dessa förmågor. Det andra långsiktiga 
målet däremot, ”förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbete 
utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets/miljöaspekter” har inte varit 
lika tydligt framskrivet i tidigare kursplan. Det är därför positivt och kanske 
i viss mån överraskande att fler än nio av tio elever har en slöjdlärare vars 
uppfattning är att dennes slöjdundervisning i mycket eller ganska hög grad ger 
eleverna förutsättningar att utveckla förmågorna. Skillnaderna är generellt små 
i svaren från lärare i årskurs 9 och i årskurs 6. 
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Medvetet eller omedvetet fokus på vissa förmågor?
En möjlig förklaring till att de långsiktiga målen för slöjdämnet prioriteras så 
olika av lärare kan vara att kursplanens fjärde långsiktiga mål bland slöjdlärare 
uppfattas som nytt i Lgr 11, medan ”att formge och framställa slöjdföremål” 
länge varit en del i slöjdämnet. En väsentlig fråga är om det fokus på att 
formge och framställa föremål som resultaten visar begränsar elevernas utveck-
ling av de förmågor som beskrivs i de övriga långsiktiga målen. Att nästan var-
annan elev har en slöjdlärare som i ganska liten utsträckning eller inte alls ger 
sina elever förutsättningar att utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls este-
tiska och kulturella uttryck är naturligtvis problematiskt. Frågan är om detta är 
en följd av ett medvetet ställningstagande från läraren att fokusera andra för-
mågor, eller om det exempelvis beror på att lärarna inte känner sig kompetenta 
att undervisa med fokus på denna förmåga. Det ligger nära till hands att välja 
den senare förklaringen då drygt 80 procent av lärarna i årskurs 9 har angett 
slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer som ett av de områden de är 
mycket eller ganska angelägna om att delta i kompetensutveckling kring.

Eleverna verkar förstå de långsiktiga målens innebörd
Elevernas svar i årskurs 9 bekräftar på övergripande nivå lärarnas svar. De 
förmågor lärarna uppgett att deras undervisning ger eleverna störst respek-
tive minst förutsättningar att utveckla, stämmer med elevernas svar om i 
vilken utsträckning den undervisning de deltar i utvecklat de olika förmågorna 
(figur 6.15). 
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Figur 6.15. Hur tycker du att slöjdundervisningen utvecklat din förmåga att...
Andel elever årskurs 9
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Om elevernas självskattning är riktig har varje nämnd förmåga utvecklats i 
mycket eller ganska hög grad av omkring en tredjedel av eleverna i grundsko-
lans slöjdundervisning. Förmågan att formge och framställa slöjdföremål med 
hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker har utvecklats av nära 
två tredjedelar av eleverna. 

Eleverna anser att undervisningen har utvecklat deras olika förmågor i 
mindre utsträckning än vad lärarna menar. Utifrån lärarnas svar har eleverna 
genomgående i nästan dubbelt så stor utsträckning erbjudits undervisning som 
ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågor i mycket hög grad, jämfört 
med elevernas upplevelse av i vilken grad undervisningen låtit dem utveckla 
dessa förmågor. 

Det är också väsentlig information att inte mer än omkring var femte elev 
uppger att de inte förstår vad som menas med de olika långsiktiga målens for-
muleringar, eller svarar ”vet inte”. I vilken utsträckning kursplanens formule-
ringar är begripliga för eleverna är en aktuell diskussionsfråga bland slöjdlärare. 
Elevernas svar ska dock tolkas med försiktighet, det är troligen lättare att ge ett 
svagt jakande svar, än att kryssa för att man inte vet eller förstår. Dock styrks 
rimligheten i elevernas svar av att lärare och elever ger en så pass samstämmig 
bild av vilka av de långsiktiga målen som fått bäst respektive sämst förutsätt-
ningar. Att bara omkring var tionde elev uppger att respektive förmåga inte 
har utvecklats alls får också ses som ett gott resultat efter att den kursplan som 
utvärderas bara har gällt under två år vid utvärderingen.

God måluppfyllelse i relation till kunskapskraven enligt eleverna
Kunskapskraven i slöjdämnets kursplan i Lgr 11 är uttryckta som kunskaps-
profiler skrivna i löpande text, en profil för vardera betygssteg E, C och A.  
I elevenkäten har kunskapskraven, liksom i Skolverkets bedömningsstöd i 
slöjd, delats upp i mindre delar. Eleverna i årskurs 9 fick ta ställning till var 
och en av dessa delar. Utgångspunkt vid uppdelningen i elevenkäten var kun-
skapskraven för betyget E, det vill säga gränsen för godkänt.
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Figur 6.16. Tycker du att du kan följande saker?
Andel elever årskurs 9
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Figur 6.16 ska besvara två typer av frågor: i vilken utsträckning eleverna upp-
fattar att de uppfyller kunskapskravens olika delar, och om eleverna förstår 
innebörden av kunskapskravens formuleringar. Elevernas svar om vad de kan 
i relation till kunskapskraven (betyg E i årskurs 9) bekräftar det som kommit 
fram på andra frågor till lärare och elever i utvärderingen: störst andel elever 
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uppfattar att de behärskar de delar av kunskapskraven som relaterar till det 
första långsiktiga målet (att formge och framställa slöjdföremål…). Sämst 
måluppfyllelse uppfattar eleverna själva att de har för förmågan att tolka slöjd-
föremåls uttryck och föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfaren-
heter samt trender och traditioner i olika kulturer (det sista av kursplanens fyra 
långsiktiga mål).

En aktuell fråga bland slöjdlärare är om kunskapskraven i Lgr 11 är begrip-
liga för eleverna, eller om man bör förenkla dem. Elevernas svar indikerar att 
en majoritet tycks förstå formuleringarna i var och en av de omfrågade delarna, 
medan mellan fyra och femton procent av eleverna inte förstår innebörden av 
olika specifika delar av kunskapskraven. Men att en så pass liten andel av elev-
erna uppger att de inte förstår, innebär inte säkert att övriga elever verkligen 
förstår. Det faktum att andelen elever som uppgett sig inte förstå varierar mel-
lan de olika delarna av kunskapskraven, tyder dock på att vissa formuleringar 
är svårare att förstå än andra. Det är också en stor andel elever som valt svars-
alternativet ”vet inte” på frågorna. Det är möjligt att det inom svarsalternativet 
”vet inte” ryms elever som inte fullt ut förstår vad som avses i formuleringarna. 
Eleverna i årskurs 6 har inte fått besvara motsvarande frågor om kunskapskra-
ven för årskurs 6.

En stor andel elever klarar inte kraven för godkänt enligt lärarna
Lärarna i årskurs 9 och 6 har fått svara på hur stor andel av deras elever som 
uppnår kraven för godkänt (kunskapskraven för betyget E i årskurs 9 res-
pektive årskurs 6). Frågan utformades så att kunskapsprofilen för betyget E 
delades upp i mindre delar. Lärarna fick besvara hur stor andel av deras elever 
som i mitten av vårterminen i årskurs 9 respektive 6 klarar respektive del av 
kunskapskravet för betyget E.
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Figur 6.17. Hur stor andel av dina elever (i den utvalda undervisningsgruppen) anser du klarar 
följande kunskapskrav för slöjdämnet?
Andel elever i årskurs 9 vars lärare angett respektive svarsalternativ

Inga alls
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Figur 6.17, gällande för årskurs 9, bekräftar till stor del bilden från tidigare 
frågor: kursplanens fjärde långsiktiga mål, ”förmågan att tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck”, är det svåraste målet. I kunskapskraven för 
årskurs 9 relaterar detta långsiktiga mål till följande del av kunskapskraven: 
”Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopp-
lingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.” 
Bilden bekräftas dels av elevernas egna svar om i vilken utsträckning de kan 
detta, dels av lärarnas svar angående i vilken utsträckning deras undervisning 
ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågan i det långsiktiga målet, samt 
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lärarnas svar kring hur stor andel av deras elever som klarar kunskapskravet. 
Varannan elev har en lärare som svarar att ”mindre än hälften, bara ett fåtal, 
eller inga elever alls” klarar den delen av kursplanens kunskapskrav för betyget 
E i slutbetyg.

De delar av kunskapskraven där störst andel elever har lärare som uppger 
att deras elever klarar kraven för betyget E gäller ”formgivning och framställ-
ning av slöjdföremål”, samt ”användande av handverktyg, redskap och maski-
ner” – mer än åtta av tio elever har en slöjdlärare som uppger att de allra flesta 
elever klarar respektive av dessa delar. På de övriga delfrågorna ska det noteras 
att många lärare svarat att ”mer än hälften” av eleverna klarar respektive del 
av kunskapskraven, och därmed angett att detta inte gäller för ”de allra flesta” 
elever. Innebörden är då att mer än hälften av eleverna uppfyller kraven för 
betyget E för de delarna av kunskapskraven, men att detta inte gäller för ”de 
allra flesta” elever i lärarens undervisningsgrupp.

Liknande bild i årskurs 6 – en stor  
andel elever når inte kraven för godkänt
Även lärarna i årskurs 6 har svarat på frågor kring hur stor andel av deras elever 
som uppfyller de olika delarna av kursplanen. Kunskapskraven för årskurs 6 
är lika tydligt kopplade till kursplanens långsiktiga mål som ju gäller för alla 
årskurser, men kraven ligger då på en lägre nivå.

Bilden är snarlik den för årskurs 9, de delar av kunskapskraven som har 
kopplingar till kursplanens första långsiktiga mål klarar eleverna i betydligt 
större utsträckning än övriga delar. Det fjärde långsiktiga målet med tillhö-
rande del av kunskapskraven uppnås av minst andel elever – hälften av elev-
erna i årskurs 6 har en slöjdlärare som uppger att ”mindre än hälften, bara 
ett fåtal, eller inga elever alls” klarar följande del av kunskapskraven: ”Eleven 
tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, 
form och material.”

Små skillnader i uppfyllande av kunskapskraven  
för årskurs 6 och årskurs 9
Skillnaderna mellan lärarnas svar för årskurs 6 och 9 är små och därför inte 
säkerställda. Indikationer på skillnader som ändå är intressanta att notera 
gäller elevernas förmåga att ”ge enkla motiveringar till sina val”, samt elevens 
förmåga att ”formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt”. Här 
tycks det vara en mindre andel elever som har en lärare som uppger att elev-
erna klarar detta i årskurs 6 än i 9. Förhållandet kan låta självklart då eleverna 
rimligen utvecklar förmågorna från årskurs 6 till 9, men då kunskapskraven för 
årskurs 6 och 9 är olika borde det, i alla fall teoretiskt, vara lika lätt eller svårt 
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att uppnå godkänt i årskurs 6 som i 9. Att en mindre andel elever tycks klara 
de krav i årskurs 6 som syftar på förmågan att motivera sina val och formulera 
handlingsalternativ, riskerar då bidra till att eleverna får svårare att klara mot-
svarande krav i årskurs 9. Om det är skillnader mellan årskurs 6 och 9 behövs 
ett större fokus på elevernas egna val och motiveringar av dessa upp till och 
med årskurs 6.

Blir elever godkända utan att uppfylla  
alla delar av kunskapskraven?
Svaren från lärarna i årskurs 9 och 6 angående om deras elever uppfyller 
kraven i de olika delarna av kursplanens kunskapskrav väcker flera frågor. I 
princip alla eleverna uppfyller enligt lärarsvaren kraven för godkänt för de 
första delarna av kunskapskraven (syftande på de två första långsiktiga målen, 
figur 6.17). För kunskapskravet ”Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för 
då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och 
traditioner i olika kulturer” har 50 procent av eleverna en lärare som uppger 
att bara hälften eller ännu färre av eleverna klarar. Det betyder att hälften av 
eleverna i årskurs 9 har slöjdlärare som uppger att högst hälften av eleverna 
klarar kraven för godkänt, det vill säga uppfyller alla delar av kunskapskraven 
för betyget E. Men så ser inte betygsstatistiken ut. 

Vårterminen 2013 var det mindre än tre procent av alla avgångselever i Sve-
rige som inte uppnådde betyget E eller högre i slöjd (Skolverket, 2013d). Slöjd 
är enligt statistiken det ämne där minst andel elever inte når upp till kraven för 
godkänt. Av de elever i årskurs 9 som deltog i denna slöjdutvärdering var det 
endast 1,1 procent som inte uppnådde avgångsbetyget E eller högre. Utifrån 
utvärderingens resultat finns ändå anledning att fundera kring om detta beror 
på att eleverna verkligen uppfyller kraven för godkänt i slöjd, eller om eleverna 
får ett godkänt betyg utan att uppfylla alla delar av kunskapskraven. Det är 
också viktigt att framhålla att lärarna svarat på ovanstående frågor när en stor 
del av den aktuella terminen fortfarande återstod, även om det förefaller lång-
sökt att en stor andel elever skulle visa sig uppfylla de saknade kunskapskraven 
under denna avslutande del av terminen.

I utvärderingens analyser av elevsvar där hänsyn tagits till elevens bak-
grundsfaktorer och svar på vissa frågor framgår att flickor och elever med 
högutbildade föräldrar som regel får högre betyg i slöjdämnet medan elever 
med utländsk bakgrund och elever som ogillar slöjd får lägre betyg. Detta 
samband gäller när hänsyn tagits till samtliga variabler som ingick i analysen 
vilket t.ex. betyder att flickor får högre betyg oavsett om de har högutbildade 
eller lågutbildade föräldrar, utländsk eller svensk bakgrund eller om de ogillar 
slöjd eller inte. På samma sätt kan man säga att elever med utländsk bakgrund 
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tenderar att få lägre betyg oavsett om de är flickor eller inte, om de har hög-
utbildade föräldrar eller inte eller om de ogillar slöjd eller inte (se beskrivning 
av analysförfarandet i kap. 1 för ytterligare förklaring). Resultaten gäller i både 
årskurs 6 och 9. 

Elever övervärderar vilket betyg de förtjänar
I utvärderingens enkäter har elever i såväl årskurs 6 som årskurs 9 fått uppge 
vilket slöjdbetyg de tycker de gjort sig förtjänta av. Efter terminens slut har det 
betyg eleverna angett jämförts med det betyg eleverna faktiskt fått (figur 6.18 
och 6.19). Svaren från flickor och pojkar har dessutom jämförts med varandra 
(figur 6.20 och 6.21).

Figur 6.18. Vilket betyg anser du att du gjort dig förtjänt av i slöjd?
Andel elever i årskurs 9 som angett respektive svarsalternativ jämfört med elevens slutbetyg från register 
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Figur 6.19. Vilket betyg anser du att du gjort dig förtjänt av i slöjd?
Andel elever i årskurs 6 som angett respektive svarsalternativ jämfört med elevens terminsbetyg från register 
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Andelen elever som angett att de gjort sig förtjänta av betyget D och E är 
snarlika för årskurs 6 och årskurs 9 – omkring 15 respektive 5 procent. För 
betygen A, B och C sker en förskjutning från C mot högsta betyg från årskurs 
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6 till årskurs 9. Frågan är på vilka grunder eleverna i årskurs 6, det första året 
de får betyg i slöjd, har angett vilket betyg de uppfattar sig vara förtjänta av. 
I vilken utsträckning baserar eleverna svaren på kännedom om grunderna för 
bedömning, på de egna kunskaperna i relation till övriga elever i gruppen, el-
ler på andra faktorer? Staplarna för elevernas svar i årskurs 6 påminner i stor 
utsträckning om tidigare betygssystems normalfördelningskurva. Beror det på 
att de flesta elever uppfattar sig ligga i mitten av gruppen kunskapsmässigt, 
eller på att de känner till och bedömer sig uppfylla kursplanens kunskapskrav 
för betyget C?

Figur 6.20. Vilket betyg anser du att du gjort dig förtjänt av i slöjd?
Andel elever i årskurs 9 som angett respektive svarsalternativ jämfört med elevens slutbetyg från register, 
uppdelat på kön 
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Figur 6.21. Vilket betyg anser du att du gjort dig förtjänt av i slöjd?
Andel elever i årskurs 6 som angett respektive svarsalternativ jämfört med elevens terminsbetyg från 
register, uppdelat på kön 
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Omkring var tredje elev oavsett kön anger sig vara förtjänta av betyget C i 
årskurs 9. Även för det högsta betyget är könsfördelningen jämn – knappt var 
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femte uppger sig vara förtjänt av betyget A. Däremot är det en större andel 
flickor än pojkar som angett betyget B, det är i stället större andel pojkar som 
angett sig vara förtjänta av betyget D. Samma mönster visas för årskurs 6, snar-
lika andelar för betygen A och C, men fler flickor som angett sig vara förtjänta 
av betyget B, och fler pojkar som angett betyget D. Sammantaget visar alltså 
elevernas svar att flickor anser sig vara förtjänta av högre betyg än pojkar, bil-
den gäller för både årskurs 6 och årskurs 9. Skolverkets officiella betygsstatistik 
visar att bilden stämmer – flickor har ett högre betygsmedelvärde i slöjd än 
pojkar. Detsamma gäller vid en jämförelse av flickors och pojkars medelbetyg 
när alla skolans ämnen räknas samman. 

I utvärderingen anser sig var tredje elev i både årskurs 6 och årskurs 9 vara 
förtjänta av ett betygssteg högre än vad de faktiskt fått (figur 6.22 och 6.23). 
För årskurs 9 visar resultatet att fyra av tio elever fått det betyg de själva angett 
att de är förtjänta av, för årskurs 6 gäller detta för tre av tio elever.

Figur 6.22. Slutbetyg i slöjd i relation till det betyg eleven anser sig förtjäna.
Andel elever årskurs 9 
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Figur 6.23. Terminsbetyg i slöjd i relation till det betyg eleven anser sig förtjäna.
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Att en majoritet av eleverna, i början av sin sista termin i grundskolans slöjd-
undervisning, har uppgett sig vara förtjänt av ett högre betyg än de faktiskt 
fått kan ha flera olika förklaringar. En kan vara elevernas positiva syn på 
slöjdämnet och undervisningen – det förefaller vara lättare att överskatta än 
underskatta den egna prestationen i en verksamhet som upplevs som positiv. 
En annan förklaring kan vara att eleverna varit dåligt insatta i kunskapskraven 
och vad som skiljer kraven i de olika betygsstegen. Det sistnämnda ligger nära 
till hands utifrån såväl elevers enkätsvar om kunskapskrav som fördjupnings-
studien. Båda visar på skillnader i uppfattningarna mellan elever och lärare om 
vilka faktorer som påverkar betyget, att lärare och elever sällan talar om hur det 
går för eleven i slöjd, svagt fokus på vad det är tänkt att eleverna ska lära sig 
inom olika arbetsområden och därmed även på vilka grunder elevernas arbeten 
bedöms. 

Om elevernas överskattning av sina förmågor och betyg beror på att de är 
dåligt insatta i kunskapskraven och vad som skiljer olika betygssteg åt samt att 
de inte vet på vilka grunder de bedöms, finns det anledning att tro att eleverna 
inte fått bästa möjliga förutsättningar att utveckla och visa de kunskaper och 
förmågor som ligger till grund för lärarnas betygssättning. Det förefaller både 
rimligt att elever i årskurs 9 är insatta i kunskapskraven och att de så pass ofta 
har diskuterat med sin lärare hur det går för dem, att de flesta också är med-
vetna om vilket betyg hon eller han kommer att få. 

6.5 Sammanfattande bild av bedömning,  
betyg och resultat i slöjdämnet

• Omkring nio av tio elever har enligt enkätstudien en lärare som informerar 
sina elever om innehåll och kunskapskrav i slöjdämnets kursplan och om 
vad eleverna ska klara för olika betyg. Detta innebär att nästan var tionde 
elev i årskurs 9 har en slöjdlärare som själv uppgett att hans eller hennes 
elever inte får denna information. Dessutom har var femte elev svarat att 
hon eller han inte får reda på ”vad vi ska klara för olika betyg”. 

• Elever och lärare ger uttryck för olika uppfattning om vad som påverkar 
elevens betyg i slöjdämnet. Medan eleverna i såväl årskurs 6 som 9 i stor 
utsträckning tror att det färdiga slöjdföremålet, närvaron och prestationen 
i relation till övriga elever, påverkar betyget verkar deras lärare lägga störst 
vikt vid elevens förmåga att arbeta självständigt, att själv utveckla idéer, att 
själv lösa problem, samt om eleverna tar egna initiativ och är kreativa.  

• Utvärderingens enkätstudie visar att nästan var sjätte elev i årskurs 6 och 9 
har slöjdlärare som uppger att eleverna inte redovisar sina arbeten. 
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• Elever och lärare förefaller ha olika uppfattning om hur ofta de talar om 
hur det går för varje elev i slöjden. Omkring var fjärde elev upplever att 
hon eller han talar med sin slöjdlärare om detta varannan månad eller 
oftare, medan en lika stor andel upplever att de inte alls eller högst en gång 
per läsår talar om hur det går med sin lärare. Ser man endast till elever i 
årskurs 9 förefaller de samtala i ännu mindre grad med sina lärare om hur 
det går. Nära varannan elev har uppgivit att hon eller han inte talar med sin 
lärare alls, eller svarat ”vet inte” på frågan hur ofta de talar med sin lärare 
om hur det går för dem i slöjd. 

• Elevernas svar på vad samtalen mellan elev och lärare handlar om, i de fall 
de äger rum, ger en bild av goda förutsättningar för lärande. När elev och 
lärare talar om hur det går för eleven i slöjd uppger en majoritet av eleverna 
att samtalen handlar om vart och ett av svarsalternativen kursplanens mål, 
vad eleven kan, och vad eleven kan förbättra. 

• Resultatet visar stor spridning gällande hur slöjdlärare sätter betyg. Det är 
inte tillfredställande att två tredjedelar av eleverna i årskurs 9 har lärare som 
uppger att slutbetyget sätts av den lärare som undervisat eleven mest. Vid 
betygssättningen ska all tillgänglig information om varje elevs kunskaper, 
även från tidigare terminer, ligga till grund för slöjdbetyget. Om en elev 
undervisas av två lärare i slöjd har båda dessa lärare information om elevens 
kunskaper och förmågor som ska vägas in vid betygssättningen. Samma 
problem uppmärksammades redan i den förra utvärderingen 2003, men 
verkar trots det fortfarande kvarstå. 

• Så gott som alla elever i årskurs 6 och 9 har en slöjdlärare vars uppfattning 
är att undervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla ”förmågan 
att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga 
redskap, verktyg och hantverkstekniker”. Elevernas lärare menar också att 
det långsiktiga kursplanemålet som gäller ”förmågan att tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck”, är det mål som minst andel elever får för-
utsättningar att utveckla. Nästan hälften av Sveriges elever i årskurs 6 och 9 
har en lärare som menar att undervisningen i ganska liten utsträckning eller 
inte alls ger eleverna förutsättningar att utveckla denna förmåga. Elevernas 
enkätsvar i årskurs 9 bekräftar lärarnas uppfattning av vilka förmågor (lång-
siktiga mål) eleverna har utvecklat och inte utvecklat. 
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KAPITEL 7. Slöjdämnet i närbild
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7. Slöjdämnet i närbild

Som en del av utvärderingen har slöjdundervisningen följts på plats i klass-
rummet i totalt nio slöjdgrupper i årskurs 9 fördelade på fem skolor. Under-
visningen i varje klass har observerats och dokumenterats med video, mp3-
spelare och kamera under 5–8 lektioner, dessutom har olika dokument så som 
instruktioner, uppgiftsbeskrivningar och bedömningskriterier samlats in.  
I slutet av perioden har dessutom de nio slöjdgruppernas lärare och ett urval  
av eleverna intervjuats om sin syn på slöjdämnet och slöjdundervisningen.  
De slöjdgrupper som ingått i fördjupningsstudien har kort presenterats i 
avsnitt 1.3. 

I tidigare resultatpresentation utifrån utvärderingens enkäter har olika 
exempel getts från fördjupningsstudien men i detta kapitel presenteras resulta-
tet utförligare. Inledningsvis beskrivs och diskuteras förutsättningarna för den 
undervisning som följts med fokus på de uppgifter elevgrupperna arbetat med. 
Därefter följer resultatpresentationen de fyra delarna i slöjdens arbetsprocesser: 
idéutveckling, övervägande, framställning och värdering. I en avslutande del 
diskuteras lärarens förhållningssätt, respons och bedömning innan intrycken 
från fördjupningsstudien slutligen diskuteras mer övergripande i förhållande 
till utvärderingens syften.

7.1 Arbetsområdet
Enligt lärarnas enkätsvar (årskurs 9) används mer än hälften av undervisnings-
tiden i slöjdämnet till elevernas framställning av slöjdföremål. Mindre än en 
tiondel av lektionstiden används för lärarledd undervisning. Detta innebär att 
den uppgift eleverna arbetar borde vara central – utifrån vilka ramar, direktiv 
och målsättningar är det eleverna ägnar över hälften av undervisningstiden åt 
att framställa föremål? 

Uppgiften till eleverna
De vanligaste utgångspunkterna (svarsalternativet ”ofta”) för slöjdundervis-
ningen i årskurs 9 är enligt lärarnas enkätsvar något från kursplanens centrala 
innehåll, en angiven hantverksteknik och ett av kursplanens långsiktiga mål. 
Men en lärares utgångspunkt är inte säkert detsamma som det eleverna blir 
presenterade för när ett arbetsområde introduceras. Om man enbart ser till 
benämningen av uppgiften eller det arbetsområde eleverna i fördjupnings-
studien blev presenterade för dominerar i stället teknik, föremål eller material 
(tabell 7.1):
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Tabell 7.1. Arbetsområde/uppgift i de deltagande elevgrupperna

Arbetsområdets benämning Kommentar

Skola 1 – textil ”En textil bild” ”Göra nästan som en tavla” uttala-
des av läraren. Dessutom exemplen: 
Himmel-kudde-applikation, och mönster-
nalle-lappteknik”

Skola 1 –  
trä & metall

”Knivar” Fokus på design av knivhandtaget. 
Handtag och knivslida ska framställas 
till ett färdigt knivblad

Skola 2 – textil ”Gammalt möter nytt” Gemensam benämning med trä & 
metall. Uppgiften specificerades som 
”Collage – accessoarer”

Skola 2 –  
trä & metall

”Gammalt möter nytt” Gemensam benämning med textil. Upp-
giften specificerades som ”Utgå från en 
gammal teknik och gör något nytt”

Skola 3 – textil ”Ett slöjdarbete i valfri 
teknik”

Utgångspunkt är en vald teknik – 
antingen en teknik eleverna redan kan 
eller en ny

Skola 3 –  
trä & metall

”Tillverka ett skåp” Fokus på konstruktion, elevernas upp-
muntras att blanda olika material

Skola 4 – textil ”Fördjupning i någon 
teknik”

Gemensam introduktion till arbets-
området med trä & metall. I textil 
specificerades uppgiften genom krav på 
utgångspunkt i ett valt material 

Skola 4 –  
trä & metall

”Fördjupning i någon 
teknik”

Gemensam introduktion till arbets-
området med textil. I trä & metall fick 
eleverna välja ett fritt projekt

Skola 5 – slöjd ”Konstruerat, format och 
med kopplingar till någon 
kulturtradition”

Eleverna ska bredda eller fördjupa sig 
med utgångspunkt i ett valt material

Gemensamt för samtliga arbetsområden, utifrån hur de benämns när de pre-
senterades för eleverna, är att de tydligare signalerar vad eleverna ska göra el-
ler framställa, än vad de ska lära sig i och genom uppgiften. Även om lärare i 
utformningen av en uppgift har en tydlig idé kring vilket lärande uppgiften 
ska leda till finns en risk att denna idé inte når fram till eleverna om uppgiften 
presenteras främst i termer av vad eleverna ska göra. Uppgiften till samtliga 
grupper i fördjupningsstudien ger ett stort utrymme för elevernas egna val, 
exempelvis val av teknik, material, form eller konstruktion. De presenterade 
arbetsområdena kan anses vara vanliga uppgifter i grundskolans slöjdundervis-
ning. Ett stort utrymme för elevernas individuella val kan förefalla rimligt i 
en uppgift under elevernas sista termin i grundskolan, men en viktig fråga blir 
då på vilka grunder eleverna väljer inriktning på sina arbeten utifrån det stora 
utrymmet som ges för egna val. Bygger valet främst på att eleverna önskar 
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framställa en viss produkt eller på vad de behöver utveckla i relation till mål 
och kunskapskrav innan slutbetyget?  

Kopplingar till kursplanen
De presenterade arbetsområdenas uttalade koppling till framför allt material 
eller hantverksteknik motsäger inte att lärarna haft hela eller delar av ett eller 
flera av kursplanens långsiktiga mål som utgångspunkt när de planerat och 
utformat uppgiften. Samtliga av de presenterade arbetsområdena relaterar till 
det första långsiktiga målet som berör ”förmågan att formge och framställa 
föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-
tekniker”. Några av arbetsområdena relaterar även till det fjärde långsiktiga 
målet kopplat till ”förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella 
uttryck”, exempelvis uppgiften till grupp 9 ”Konstruerat, format och med 
kopplingar till någon kulturtradition”. Alla uppgifterna kan också kopplas 
till någon eller några av punkterna i kursplanens centrala innehåll för årskurs 
7–9, men med en tydlig koncentration på punkterna inom kunskapsområdet 
”Slöjdens, material, redskap och hantverkstekniker”. 

Kursplanens andra och tredje långsiktiga mål: ”förmågan att välja och 
motivera tillvägagångssätt i slöjdarbete utifrån syftet med arbetet och utifrån 
kvalitets- och miljöaspekter” samt ”förmågan att analysera och värdera arbets-
processer och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp” relaterar till genom-
förandet av ett slöjdarbete. Det förefaller rimligt att dessa förmågor ingår i alla 
typer av slöjdarbeten, oavsett om teknik eller material är föreskrivet, om typen 
av slöjdföremål är förutbestämt, eller om uppgiften är individuell eller ska 
genomföras i grupp. Att exempelvis göra olika typer av analyser som underlag 
för egna val torde dessutom vara mer behövligt ju större utrymmet är för eget 
inflytande. Samtliga arbetsområden i fördjupningsstudien inkluderar stort 
utrymme för varje elevs egna val, men kopplingen till utveckling av exempelvis 
förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt tydliggörs inte genom någon 
av uppgifterna. I stället betonas vad eleverna ska göra eller framställa, i många 
fall med kopplingar till hantverksteknik eller material.    

Bedömningsgrunder
Vad en uppgift eller ett arbetsområde syftar till för lärande hos eleverna skulle 
mer indirekt kunna anges genom information om bedömningsgrunder eller 
vilka delar av kunskapskraven som är aktuella i uppgiften. I vilken mån och 
på vilket sätt detta förekom i de nio studerade slöjdgrupperna varierade. I 
några av grupperna kommenterades bedömningsgrunder inte alls, i vissa fick 
eleverna information muntligt, i andra igenom dokument som delades ut eller 
tillhandahölls elektroniskt. Dessa dokument inkluderade i några fall specifika 
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bedömningsgrunder för det aktuella arbetsområdet, i andra fall bedömnings-
grunder för hela terminen eller läsåret.

Förklarar läraren muntligt inför ett arbetsområde och exemplifierar vad 
som kommer att bedömas borde det ge eleverna större möjligheter att sträva 
mot och uppnå målen. Samtidigt finns en risk att exempel på enstaka delar av 
kunskapskraven ger eleverna en ofullständig bild av bedömningsgrunderna. 
Exempel på information:

Även det skriftliga, planering och utvärdering, tillhör det som ligger till 
grund för betyget, inte bara produkten räknas.
För ett bra betyg måste man få dörren att fungera, det här med gångjärn är 
en ganska svår grej.

Genom att läraren i sin introduktion lyfter fram en specifik del av arbetet finns 
en risk att eleverna fokuserar just denna aspekt mer än det var tänkt. Ett sätt 
att komma runt detta är att tydligt specificera samtliga de bedömningsgrunder 
som kommer att användas för ett arbetsområde och där inkludera också sådant 
som verkar självklart. Flera av lärarna poängterade själva, eller gav som svar på 
frågor från sina elever, att dokumentationen har stor betydelse för elevernas 
betyg. Däremot var det mer sparsamt med information vad denna dokumen-
tation förväntas innehålla, till exempel i relation till arbetsområdets bedöm-
ningsgrunder. 

Inte i något fall inkluderade introduktionen av arbetsområdet presentation 
av kursplanens kunskapskrav och vad som skiljer lärandemålet på betygs-
nivåerna A, C och E. I en av grupperna angavs i det skriftliga underlaget för 
arbetsområdet: ”Se hela kunskapskravet för årskurs 9 i kursplanen”. Ett sådant 
direktiv till eleverna inför ett arbetsområde kan uppfattas som ”brett och 
ospecifikt”, det hjälper inte eleverna att fokusera på det som är relevant i just 
detta arbetsområde. Men en hänvisning till hela kursplanens kunskapskrav 
kan också uppfattas som mer relevant än de lokalt utformade bedömningsan-
visningar som exemplifierats ovan. Det är ju i relation till dessa kunskapskrav 
elevernas slutliga betyg ska sättas, inte utifrån lokalt formulerade bedömnings-
kriterier anpassade för ett visst arbetsområde. 

Den sammantagna bilden från fördjupningsstudien är att bedömnings-
grunder och kunskapskrav presenteras är det med koppling till den nationella 
kursplanens långsiktiga mål och kunskapskrav, men oftast genom någon typ av 
lokal omarbetning. En omarbetning som riskerar försvåra, snarare än under-
lätta, för eleverna att bli insatta i de nationella kunskapskrav utifrån vilka de 
ska bedömas för sitt slutbetyg i slöjd. Det förefaller generellt vara svårt för 
eleverna att förstå grunderna för bedömning i de aktuella arbetsområdena, och 
ännu svårare att veta vad som är lokala bedömningsgrunder respektive vad som 
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ingår i kursplanens kunskapskrav. Under förutsättning att elevernas slutbetyg 
sätts utifrån kunskapskraven i den nationella kursplanen måste dessa vara väl 
kända för eleverna i grundskolans sista år.  

Introduktion av arbetsområde och uppgift
Nedan ges två exempel på introduktioner från fördjupningsstudien. Två 
introduktioner som båda är omfattande och som ”tvingar” eleverna att låta sig 
introduceras till arbetsområdet innan de tar sig an uppgiften.  

KNIVPROJEKTET

Den elevgrupp som ska tillverka knivar i trä- och metallslöjden får en intro-
duktion som varar över hela den första slöjdlektionen. Eleverna samlas runt 
läraren som berättar om tidigare elevgruppers knivprojekt. Lektionen inne-
håller inte bara direktiv för det förestående arbetsområdet, lektionen innefattar 
även en genomgång av knivlagen. Utvikningar görs om knivar från olika kul-
turer och sammanhang och läraren förklarar och visar vad som skiljer knivar 
för olika ändamål. Ett stort antal knivar, både lärarens egna och några tidigare 
elevarbeten, skickas runt under lektionen. Eleverna informeras också om att 
deras vårdnadshavare måste godkänna arbetet och komma till skolan för att 
hämta hem den färdiga kniven. Utvikningar görs kring allt från knivkastning 
till värnplikt. 

När introduktionslektionen avslutas har eleverna till största delen fått lyssna 
till läraren, vilket de har gjort intresserat och koncentrerat, de har dessutom 
fått se och känna på ett stort antal olika hantverksmässigt framställda knivar. 
Fokus under lektionen har legat på kniv som föremål, snarare än på den kom-
mande uppgiften i slöjdundervisningen. Det övergripande intrycket är att 
eleverna har fått inspiration och förutsättningar att fatta beslut om hur deras 
egen kniv (handtag och knivslida) ska utformas och detta utan att ha behövt 
hasta fram en egen idé kring design och utförande. Den egna idéutvecklingen 
kommer först nästa lektion, men det förefaller troligt att många av eleverna 
kommer att fundera kring sitt kommande knivarbete under tiden fram till 
nästa slöjdlektion.

GRUPPVAL

På en av skolorna samlas alla elever i textilslöjdssalen för en gemensam intro-
duktion av läsårets slöjdundervisning där de båda lärarna tillsammans håller i 
en introduktion. Eleverna får bland annat direktiv om hur dokumentationen 
ska göras och de får generella tips på olika inspirationskällor, lärarna påminner 
också om tidigare elevönskemål om att arbeta i skinn och läder. Därefter berät-
tade de två lärarna var för sig om hur de tänkt lägga upp sin undervisning i 
textil- respektive trä- och metallslöjden. I textilslöjden kommer fokus att ligga 
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på olika typer av textila material. Lärarledda genomgångar av olika materials 
egenskaper, användningsområden etc. kommer att ingå i undervisningen. 
Avsikten är att genomgångarna ska inspirera eleverna i deras val av arbete. Den 
uppgift eleverna ska arbeta med i textilslöjden ska utgå från ett valt material. 
Trä- och metallslöjdsläraren berättar att eleverna hos honom får välja mer fritt 
vad de vill framställa. Han har utifrån förra terminens undervisning ”lyssnat 
av” vad eleverna visat intresse för, och har utifrån detta tagit med sig ett antal 
slöjdföremål som han berättar kring. Bland föremålen och elevidéerna nämns 
yxa, skinnväska och ångmaskin. 

Efter denna gemensamma genomgång får eleverna direkt välja om de önskar 
tillhöra textilgruppen eller trä- och metallslöjdsgruppen. De båda lärarna 
poängterar att valet inte behöver vara definitivt. Det är möjligt att byta under 
terminen och det är okej att utnyttja båda salarna och båda lärarna beroende 
på elevernas behov under slöjdarbetet. Fördelningen i de två grupperna blev 
ganska ojämn, i både storlek och kön. Åtta flickor valde textilslöjd och 13 
elever med jämnare könsfördelning valde trä- och metallslöjd.

KOMMENTAR

Sammantaget skilde sig introduktionerna i de nio slöjdgrupperna mycket åt i 
omfattning, inriktning och genomförande. I flera av grupperna gjorde läraren 
en genomgång som upptog minst halva introduktionslektionen, exempelvis i 
”Knivprojektet” och ”Gruppval” som presenterats ovan. Ofta användes dator 
och projektor för att både presentera uppgiften, inspirera och ge exempel. I 
de flesta grupper genomfördes introduktionen i stor utsträckning genom att 
läraren informerade och talade till eleverna. Det var påtagligt sällan som intro-
duktionerna innehöll diskussioner eller tillfällen för elever att lyssna till och ge 
respons på varandras tankar inför arbetsområdet. I flera av grupperna fick elev-
erna i samband med den muntliga introduktionen också olika dokument på 
papper eller via skolans digitala plattform. Uppfattningen utifrån de studerade 
introduktionerna är att lärarens muntliga direktiv och visade exempel var det 
som i första hand låg till grund för elevernas sätt att förstå och ta sig an upp-
giften. Här har ”Knivprojektet” och ”Gruppval” uppfattats som goda exempel 
där de muntliga presentationerna varit tydliga och engagerat eleverna. I de 
flesta av grupperna låg fokus från både lärare och elever tydligt  på vad eleverna 
skulle göra i arbetsområdet, vad de skulle lära sig framträdde inte lika tydligt. 

Som observatörer i de nio slöjdgrupperna, med fokus på introduktionen av 
respektive arbetsområde, är uppfattningen att eleverna i många fall inte fick 
någon helhetsbild av arbetsområdet i form av sammanhängande information 
om vad som skulle göras, vad som skulle läras, och vad som bedömdes. I stället 
blev det konkreta (ofta vad som ska framställas) och det som exemplifierades 
det eleverna i första hand byggde sin uppfattning om kommande arbetsom-
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råde kring. Genom mer dialog mellan lärare och elever under introduktionen 
skulle eleverna få bättre förutsättningar att förstå arbetsområdets innehåll, syfte 
och bedömningsgrunder. En diskussion mellan elever och lärare skulle också 
ge läraren återkoppling på hur introduktionen uppfattats.

7.2 Idéutveckling
Idéutveckling syftar på själva utvecklings- och idéarbetet oavsett var idéerna 
kommer ifrån. I slöjdundervisningen är det viktigt att eleverna lär sig var 
och hur impulser till det egna arbetet kan uppstå, till exempel genom att 
iaktta fenomen, bilder och föremål i omgivningen. Idéutvecklingen kan ske 
utifrån elevernas egna idéer, en given uppgift där ett problem, ett behov, 
ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt, eller utifrån ett övergri-
pande tema. (Kursplanens kommentarmaterial, Skolverket, 2011b, s. 14)

Idéutvecklingen för de nio observerade slöjdgrupperna i fördjupningsstudien 
har i huvudsak byggt på elevernas egna idéer utifrån en given uppgift, och 
som tidigare nämnts har detta i de flesta fall varit en uppgift med ett angivet 
material eller en förutbestämd hantverksteknik. Lärarens roll i idéutvecklings-
arbetet var i de flesta fall relativt passiv. Eleverna förväntades själva utveckla sin 
idé utifrån den givna uppgiften, i några fall tillhandahöll läraren böcker och 
tidningar eller tipsade om olika webbsidor. En lärare framhöll att eget sökande 
efter inspirationskällor ingick i uppgiften. I några fall var lärarens roll mer ak-
tiv, exempelvis i den trä- och metallslöjdsgrupp som arbetade med uppgiften 
”Gammalt möter nytt” (se nedan) och i den tidigare nämnda introduktionen 
till knivuppgiften.

GAMMALT MÖTER NYTT

Uppgiften till eleverna i både trä- och metallslöjdsgruppen och textilgruppen 
benämns ”Gammalt möter nytt”. I trä- och metallslöjdsgruppen specificeras 
detta genom att eleverna får i uppgift att utgå från en gammal hantverksteknik 
och göra något nytt med denna teknik. Slöjdlektionen veckan efter att upp-
giften presenterats ägnas åt ett studiebesök i en ”hantverksby” där en verksam 
hantverkare visar och berättar om sitt arbete utifrån äldre hantverkstekniker, 
verktyg och slöjdprodukter. Själva idén till en produkt framhålls flera gånger 
under besöket som den största utmaningen. Intrycket är att eleverna under 
besöket får god inspiration till kommande arbete, framför allt får de se olika 
typer av hantverksprodukter.

Tillbaka i slöjdsalen efter besöket får eleverna varsin anteckningsbok för att 
börja skissa på vad de önskar göra utifrån att en gammal hantverksteknik ska 
användas för att utforma något nytt och modernt. Elevernas skissarbete utgår 
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dock i begränsad omfattning från en vald hantverksteknik. De flesta eleverna 
skissar i stället fritt utifrån en önskad produkt och läraren hjälper till att föreslå 
en lämplig hantverksteknik. Några elever har svårt att komma igång, läraren 
frågar då vad för slags slöjdprodukt de behöver eller skulle ha mest nytta av 
hemma.

KOMMENTAR

I de grupper där ansvaret för idéutveckling i huvudsak lades på eleverna själva 
varierade utfallet. I flera fall bildade eleverna spontant mindre grupper där 
olika idéer diskuterades intensivt och genuint eleverna emellan. I samma slöjd-
grupper fanns också elever som inte kom igång med något idéutvecklingsarbe-
te utan i stället blev sittande med dator eller telefon eller snackande med kom-
pisar. Ytterligare ett exempel var gruppen som i textilslöjden skulle arbeta med 
”collage – accessoarer”. Här skulle eleverna börja med att göra varsitt collage 
genom att klippa bilder ur olika tidningar. Bilderna skulle bilda ett collage som 
därefter, i diskussion med en grupp kamrater, skulle inspirera till framställning 
av någon accessoar. Här kom alla elever snabbt in i idéutveckling i form av att 
göra sina collage. Gruppdiskussionerna sedan collagen färdigställts under två 
eller tre slöjdlektioner innebar att eleverna hjälptes åt att associera collagen till 
olika typer av accessoarer. Men när eleverna därefter började planera för fram-
ställning av sina respektive accessoarer blev kopplingen till det föregående col-
laget i flera fall svag och det var snarare ett fokus på att framställa en specifik 
produkt som dominerade elevernas arbete.

I kursplanens syfte står att ”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla idéer”. Kunskapsområdet ”Slöjdens estetiska och kulturella 
uttryck” innehåller olika inspirationskällor exempelvis för årskurs 7–9 ”arki-
tektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning 
av egna idéer”. Det sammantagna intrycket av idéutvecklingsarbetet i de olika 
slöjdgrupperna i fördjupningsstudien var att läraren påverkade förutsätt-
ningarna för idéutvecklingen i stor utsträckning genom själva uppgiften och 
upplägget av introduktionen. I många fall genom att begränsa utrymmet för 
elevernas egen idéutveckling. Samtidigt finns det förmodligen elever i de flesta 
slöjdgrupper som behöver tydliga direktiv och styrning, medan andra elever 
klarar och blir mer engagerade genom att själva få ansvara för och genomföra 
sin idéutveckling. Är det så att både lärare och elever ofta är så produktions-
inriktade att idéutveckling inte får det utrymme och de förutsättningar som 
behövs för att vara i linje med kursplanen? Om slöjdundervisningen på ett 
övergripande plan ska utveckla elevernas förmåga till problemlösning, kreativi-
tet och initiativkraft borde idéutvecklingen vara en väsentlig del av varje elevs 
arbetsprocess.
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7.3 Överväganden
Med överväganden menas de val och prioriteringar som den slöjdande gör 
genom att pröva alternativa lösningar för sitt arbete, innan, under och efter 
arbetet. Det kan till exempel handla om val av material, teknik, verktyg, 
form, färg och konstruktionssätt. I den tidigare kursplanen användes i stäl-
let för överväganden begreppet ”planering”. Det gav emellertid intryck 
av att ett slöjdarbetes förlopp kan förutses, vilket är omöjligt för en elev 
som gör något för första gången. Överväganden sker kontinuerligt under 
hela arbetsprocessen i slöjd. Som lärare är det väsentligt att vara medveten 
om hur olika typer av respons hänger samman med vad eleverna ges möj-
ligheter att lära sig. Att exempelvis ensidigt ge eleverna instruktioner om 
hur de ska genomföra ett arbete ger dem erfarenheter av redskap, tekniker 
och ”ett rätt sätt”, medan fokus på elevernas olika överväganden utvecklar 
deras förståelse och insikt om olika alternativ och deras följder. (Kurspla-
nens kommentarmaterial, Skolverket, 2011b, s. 14)

Det förefaller rimligt att alla elever gör ett stort antal överväganden under varje 
slöjdlektion, detta oavsett faktorer som uppgiftens utformning, elevens kun-
skapsnivå och lärarens agerande. Elevers överväganden kan gälla formgivning, 
funktion eller utförande, det kan handla om att relatera sitt arbete till aktuella 
bedömningskriterier, eller om man ska ägna sig åt uppgiften eller avvakta, om 
man ska försöka själv eller be om hjälp, eller hur man enklast ska uppfylla kra-
ven i uppgiften. 

Kursplanens andra och tredje långsiktiga mål beskriver förmågor med en 
tydlig koppling till elevers överväganden: ”förmågan att välja och motivera till-
vägagångssätt i slöjdarbete utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och 
miljöaspekter”, respektive ”förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser 
och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp”. Eleverna ska därmed inte 
bara göra överväganden under slöjdlektionerna, undervisningen syftar snarare 
till att utveckla elevernas förmåga att göra överväganden. Det sistnämnda inne-
bär att läraren har ett ansvar för att undervisningen ska ge eleverna förutsätt-
ningar att utveckla dessa förmågor.

I fördjupningsstudien finns många exempel på elevers överväganden både 
individuellt och i grupp, men också situationer där lärarens agerande ersätter 
elevers behov av att göra egna överväganden. Samtidigt är en elevs övervägande 
svårt att identifiera för både läraren och utomstående observatör. Ett övervä-
gande innebär ofta att tänka och reflektera kring frågorna vad, hur och varför. 
Nedan följer tre exempel på olika situationer utifrån fördjupningsstudien där 
elevers överväganden står i fokus.
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DAGBOKSFRÅGOR

En av textilslöjdsgrupperna visar generellt låg kunskapsnivå i slöjdämnet. 
Många av eleverna i gruppen uppfattas som stökiga och oengagerade och lära-
ren är ny för gruppen denna termin. Alla typer av instruktioner och direktiv 
behöver tas långsamt, detaljerat och med många repetitioner. Även språkliga 
svårigheter finns då de flesta elever har annat modersmål än svenska. Det är 
dessutom stora skillnader mellan de olika elevernas intresse. Hur framträder då 
elevers överväganden i denna verksamhet? Läraren väljer att börja varje lektion 
med att eleverna får sätta sig med sin slöjddagbok. På tavlan finns en fråga 
uppskriven som relaterar till pågående arbetsområde som eleverna ska besvara 
i sina dagböcker. Läraren har också gett respons i dagboken i form av direktiv 
eller följdfrågor kring det eleven skrivit och arbetat med föregående lektion. 
Dagboksskrivandet upptar mellan fem och femton minuter av varje slöjdlek-
tions start. Intrycket är att varje elev genom dagboksskrivandet blir fokuserade 
på slöjdundervisningen, det blir tyst och lugnt, och utifrån vars och ens nivå 
och förståelse ges varje elev förutsättningar och utrymme att göra egna övervä-
ganden i sin slöjddagbok. Exempel på frågor att besvara i dagboken är ”Skriv 
så många ord du kan som används i textilslöjden. Dela in i följande kategorier: 
teknik, material, redskap”.

GÖRA FEL, TÄNKA RÄTT

En av trä- och metallslöjdsgrupperna påminner mycket om textilgruppen 
som beskrivits ovan. Eleverna har påtagligt låg kunskapsnivå i slöjdämnet och 
också denna slöjdgrupp har en ny slöjdlärare denna termin. Lärarens strategi 
är att hjälpa de elever som ber om hans hjälp, han är fullt sysselsatt med detta 
under hela lektionerna. Intrycket är att han parallellt söker lära känna och 
bygga en god relation med varje elev. Några elever förefaller mer eller mindre 
sitta av lektionstiden utan att engagera sig i någon form av slöjdande, men 
här finns också elever som bitvis arbetar intensivt och sällan har lärarkontakt. 
Observationen av dessa elever visar att de i stor utsträckning saknar grundläg-
gande kunskaper gällande hantverkstekniker och verktyg trots sitt engage-
mang. Begreppsmässigt kan de inte skilja på spik och skruv, de vet inte hur 
man spänner fast ett arbetsstycke i hyvelbänken och kan inte skilja på sågar 
för olika material. Hos dessa elever som har egen drivkraft men som väljer att 
inte invänta lärarhjälp framträder en annan typ av överväganden. När en kop-
parspik böjer sig i en sammansättning av plywood provas olika sätt att dra ut 
den böjda spiken. Här sker ett målmedvetet provande av olika metoder som 
leder till att problemet löses, dock utan hjälp av hovtång som borde vara den 
lösning eleven kände till. Efter flera böjda och utdragna kopparspikar väljer 
eleven att förborra, först med ett så stort borr att också spikskallen går igenom. 
För att lösa det problemet provas en större spik i samma hål, vilket fungerar. 
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När lådan till slut är hopspikad vidtar arbetet med att såga rent de ojämna 
kanterna, vilket hantverksmässigt borde varit gjort innan sammansättningen. 
Olika sågar provas med skiftande resultat. Hela episoden präglas av brist på 
grundläggande hantverkskunskaper, men visar samtidigt hur målmedvetet prö-
vande – olika överväganden – leder till att de svårigheter eleven själv identifie-
rat löses, om än varken på ”rätt” eller hantverksmässigt sätt.

EGET TÄNKANDE

Eleverna i en av trä- och metallslöjdsgrupperna har själva fått välja ett slöjd-
projekt, anvisningarna är att arbetet ska inkludera fördjupning i en teknik. 
Flera av eleverna har valt att göra en väska i skinn. Under idéutvecklingen har 
de i stor utsträckning diskuterat med varandra och med läraren. Arbetet är 
nu igång och de olika väskmodellerna gör att samarbetet mellan eleverna har 
minskat. Den elev som här står i fokus har gjort en pappersmodell av sin väska 
i naturlig storlek. På en videosekvens från den fjärde lektionen i arbetsområdet 
syns hur eleven under senare delen av slöjdlektionen sitter vid sin bänk mitt i 
slöjdsalen med skissen och pappersmodellen av väskan framför sig. Runt om i 
salen är det full aktivitet, ljudnivån är hög, många elever rör sig och några har 
börjat städa. Sekvensen är 19 minuter lång och inkluderar cirka fyra minu-
ters avslutande dagboksskrivning. Tolkningen av videoutdraget är att eleven 
under hela sekvensen är djupt koncentrerad och fokuserad på sitt arbete. Hon 
måttar med både linjal och måttband, dels fritt, dels på pappersmodellen. 
Hon antecknar och ändrar mått på sin skiss. Läraren kommer förbi och tittar, 
varken han eller eleven säger något. Intrycket är att eleven föreställer sig olika 
alternativ och sedan tänker vidare kring dessa. Måtten omprövas flera gånger. 
I elevens dagbok från tillfället står ”Jag bytte måtten så att den skulle vara rätt 
och lagom. Sen har jag börjat att skissa i hårda kartonger så att jag sedan kan 
börja klippa skinnet”. Eleven har också klistrat in en skiss med måttsatt botten, 
sidor och gavlar till väskan. 

KOMMENTAR

De tre situationer från fördjupningsstudien som beskrivits ovan visar olika 
typer av elevers överväganden under slöjdlektionerna. De exemplifierar också 
hur olika faktorer kan påverka utrymme, behov och nivå i elevernas övervägan-
den. Överväganden och utveckling av elevernas förmåga att välja och motivera, 
samt att analysera och värdera, ingår i en slöjdundervisning utifrån gällande 
kursplan. En intressant fråga är i vilken utsträckning utveckling av dessa för-
mågor, och sättet på vilket det kan ske, är utmärkande för just slöjdämnet? 
Hur ofta är elever motiverade och ges möjlighet att så intensivt och koncentre-
rat som i det sista exemplet ägna sig åt tänkande och konkret problemlösning 
under en vanlig skolvecka? 
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Fördjupningsstudien har pekat på olika faktorer som påverkar utrymme för 
och djup i elevernas överväganden – bland annat uppgiftens utformning, 
nivån på arbetet i relation till elevens kunskaper, och lärarens agerande. Stu-
dien har också visat på de goda möjligheterna att genom slöjdundervisningen 
utveckla elevernas tankeförmåga genom deras konkreta arbete med slöjdupp-
gifter som engagerar och är ”på riktigt” under eget ansvar. Förutsättningar som 
medvetet kan utnyttjas av en lärare, men också sättas ur spel beroende på en 
lärares agerande. Det första exemplet ”Dagboksfrågor” har uppfattats som att 
läraren medvetet anpassar sin undervisning och sitt bemötande av eleverna till 
gruppens nivå och förutsättningar. De överväganden hennes elever gör exem-
pelvis genom sina dagböcker blir på en låg nivå, men hon prioriterar att låta 
detta moment uppta en relativt stor del av varje lektions start i stället för att 
låta eleverna ägna mer tid åt framställning. Läraren i exemplet ”Eget tänkande” 
uppfattades medvetet avstå från att hjälpa den elev som så uppenbart hade 
svårt att bestämma måtten på sin väska. Bland de övriga studerade slöjdgrup-
perna finns många exempel på det motsatta – elever som är vana vid att lösa 
problem genom att rådfråga sin lärare, och lärare som gärna tillhandahåller 
instruktioner och sina egna lösningar – något som gör att det inte blir något 
övervägande enligt definitionen ”… val och prioriteringar som den slöjdande 
gör genom att pröva alternativa lösningar för sitt arbete, innan, under och efter 
arbetet”. Det svåra för en lärare är att avgöra när en instruktion eller demon-
stration för att exempelvis visa en hantverksteknik är motiverad, och när det är 
lämpligt att låta eleven göra egna överväganden.

7.4 Framställning
Framställning syftar på görandet, eller själva hantverket, vilket är cen-
tralt i slöjdundervisningen. Begreppet motsvaras i den äldre kursplanen 
av ”genomför andefasen”. Denna del har, visar Skolverkets utvärdering av 
slöjdundervisningen (NU-03), fått oproportionerligt stort utrymme i un-
dervisningen, vilket har bidragit till att slöjdundervisningen på sina håll fått 
en alltför stark produktionsinriktning. Utmärkande för slöjdämnet är vis-
serligen arbetet med material för att framställa föremål, men detta behöver 
balanseras mot övriga delar av arbetsprocessen för att ämnets syfte ska upp-
fyllas. Det innebär att man som lärare behöver hjälpa eleverna att utveckla 
en förståelse för slöjdarbetens och arbetsprocessers olika delar, och inte i 
första hand hjälpa dem att framställa föremål. Större fokus på idéutveckling 
och medvetna överväganden innan framställningen startar, samt värdering 
såväl under som efter genomfört arbete, är nödvändigt för att balansera 
ett annars alltför stort fokus på elevernas görande. Det innebär emellertid 
inte att man ska förringa värdet av det görande som kännetecknar slöjdun-
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dervisningen. Att eleverna genom sitt konkreta arbete med framställning 
av föremål har goda förutsättningar att utveckla sitt tänkande är en av de 
största förtjänsterna med slöjdämnet. (Kursplanens kommentarmaterial, 
Skolverket, 2011b, s. 14)

Lärares och elevers enkätsvar (årskurs 9) visar att omkring halva slöjdtiden an-
vänds till framställning av slöjdprodukter. Observationerna i fördjupningsstu-
dien bekräftar den bilden. Under nästan alla de observerade slöjdlektionerna 
ingick elevers framställning av slöjdföremål. Undantagen utgjordes av enstaka 
introduktions- och planeringslektioner i några av grupperna. En grupp ägnade 
också en hel lektion åt redovisning, men i övrigt ingick framställning under 
samtliga observerade slöjdlektioner. I vilken mån idéutveckling, överväganden, 
framställning och värdering växelverkar under lektionerna varierade mellan 
grupperna. Innan elevernas framställning problematiseras vidare ges ett exem-
pel från en av grupperna i fördjupningsstudien. 

LEDA LÄRANDE

Ett exempel där arbetsprocessens olika delar växelverkar kan illustreras genom 
den textilslöjdsgrupp i fördjupningsstudien där eleverna med fokus på någon 
hantverksteknik och med utgångspunkt i ett valt material skulle framställa 
ett slöjdföremål. När uppgiften introducerats uppmanar läraren eleverna att 
börja med att göra varsitt nålbrev, och att under tiden fundera på sitt kom-
mande arbete. Eleverna börjar diskutera olika förslag med varandra. En bit in 
på lektionen uppmärksammar läraren att de flesta elever överväger någon typ 
av klädsömnadsarbete. Hon gör därför en genomgång på tavlan med generella 
anvisningar kring klädsömnadsarbeten, bland annat olika mått och varför 
dessa är viktiga. Genomgången kommer vid ett bra tillfälle för att ge eleverna 
underlag för vidare idéutveckling. Eleverna får i slutet av lektionen bläddra i 
en materialkatalog från vilken läraren längre fram kommer att köpa in tyg till 
elevernas arbeten. 

Vid starten av lektion två visar läraren ett antal nya mönster och inspi-
rationstidningar, inköpta utifrån elevernas önskemål om klädsömnad. Hon 
delar också ut en generell arbetsbeskrivning över ett klädsömnadsprojekt. 
Beskrivningen omfattar skissning, egna kroppsmått, välja mönster, anpassa 
mönstret till sin storlek, nåla fast, lägga till sömsmån, och klippa ut. Instruk-
tionen avslutas med ”beräkna kostnaden för ditt klädesplagg”. De följande 
lektionerna inleds med olika materialgenomgångar, ofta kopplade till elevernas 
pågående klädsömnadsprojekt. Mellan lärarledda genomgångar och generella 
klädsömnadsinstruktioner har läraren individuell handledning med eleverna, 
en handledning där elevernas egna tankar och önskemål om design och utfö-
rande står i fokus, snarare än instruktioner från läraren. Intrycket från de fort-
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satta lektionerna i gruppen, under elevernas framställning, är att det finns en 
trygghet mellan lärare och elever. Läraren ger raka svar och instruktioner där 
så är relevant, men bollar över frågan till eleverna när det gäller sådant eleven 
själv kan eller kan får grunder för att fatta beslut utifrån. Eleverna diskuterar 
och kommenterar ofta varandras arbeten spontant, stämningen är god, lågmäld 
och koncentrerad. Som utomstående observatör uppfattar man att läraren här 
handleder eleverna snarare än elevernas pågående arbeten, något som också 
skulle kunna uttryckas som att läraren har elevfokus snarare än produktfokus.

KOMMENTAR

I flera av de andra slöjdgrupperna var det påtagligt hur lärarens roll föränd-
rades under de tillfällen då framställning stod i fokus. Exempelvis ersattes 
gemensam start och slut på lektionen ofta av att eleverna individuellt arbetade 
vidare från lektionens början till slut. Både lärare och elever tycktes arbeta uti-
från det gemensamma målet att elevernas slöjdarbeten skulle färdigställas. 

Två reflektioner: 
1. det är lätt för både lärare och elever att hamna i ett gemensamt produk-

tionsfokus, något som ligger nära bilden från den förra utvärderingen där 
det konstaterades vara ett (allt för) stort fokus på görandet i slöjdämnet 

2. förmågorna i kursplanens andra och tredje långsiktiga mål (”att välja och 
motivera…” och ”att analysera och värdera…”) får mindre uppmärksamhet 
när lärare och elever tillsammans blir produktionsinriktade. Detta inne-
bär att elevernas möjlighet att utveckla dessa förmågor begränsas, liksom 
lärarens underlag för att bedöma eleven i motsvarande delar av kunskaps-
kraven. 

En slöjdlärare kan vara mer eller mindre tydligt inriktad på elevernas fram-
ställning, eller på elevernas förståelse och lärande. Det är svårt att avgöra om 
lärares och elevers fokus på framställning eller lärande är en följd av att läraren 
anpassat sig till elevgruppen, eller av att elevgruppen anpassat sig till läraren. I 
studien finns exempel på lärare som är väldigt produktionsinriktade och förser 
eleverna med lösningar och instruktioner, och lärare som snarare fokuserar 
förståelse och lärande genom att mer diskutera och ge sina elever underlag för 
egna överväganden och värdering under framställningen. Samtidigt måste man 
skilja på att som lärare ge instruktioner där det finns ett rätt sätt eleven ska lära 
sig, exempelvis gällande trådraken i ett klädsömnadsarbete, och att som lärare 
tillhandahålla lösningar på sådana problem där lösningen bygger på en analys 
av olika alternativ, deras följder och genomförbarhet. Det sistnämnda kan ex-
empelvis gälla utformning av och metod för olika typer av applikationer på ett 
klädesplagg. 
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Tidigare utvärderings kritik mot ”för stort fokus på görandet och för lite 
på lärandet”, i kombination med intryck från framställningsdelen i de olika 
observerade grupperna i fördjupningsstudien, leder till slutsatsen att de inte är 
tiden för elevernas framställning som är för stor eller som bör begränsas. Det är 
snarare lärarens agerande och hur samspelet mellan lärare och elever utformas, 
som avgör vilket lärande som möjliggörs under elevernas arbete med fram-
ställning. Eftersom framställning upptar omkring halva undervisningstiden i 
slöjdämnet är detta mycket viktigt att uppmärksamma. Elevernas ”görande” 
under slöjdlektionerna utgör slöjdämnets kärna, och så ska det vara i enlig-
het med kursplanen vars syfte inleds med ”Att tillverka föremål och bearbeta 
material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka 
sig”. Dock utgör ”görandet” enbart en förutsättning, inte en garanti, för att 
slöjdundervisningen utvecklar elevernas tänkande. Avgörandet ligger i stor 
utsträckning på varje enskild slöjdlärare.

7.5 Värdering
Värdering är en mycket väsentlig del av arbetsprocessen i slöjd. När man 
värderar reflekterar man innan, under och efter arbetet över vad man har 
gjort. Att värdera innebär att kunna föreställa sig och beskriva effekter av 
olika handlingar eller vad som har hänt under processens förlopp och att 
kunna analysera hur den egna ar betsinsatsen har påverkat resultatet. Det 
är också en övning i att formulera egna uppfattningar om slöjdföremålens 
estetiska och symboliska uttryck. Det är väsent ligt att värderingen sker såväl 
före och under som efter själva framställningen. En avslutande värdering 
kan annars lätt få karaktären av att eleven ensidigt redovisar vad som gjorts. 
En värdering innefattar inte bara vad utan också hur och inte minst olika 
aspekter av varför. Det kan till exempel handla om övervägda alternativ 
och motiv samt gjorda erfarenheter och kopplingar till tidigare eller kom-
mande arbeten. Genom att ha bredare fokus än på bara vad som gjorts kan 
man som lärare bidra till elevernas lärande i och genom slöjd. (Kursplanens 
kommentarmaterial, Skolverket, 2011b, s. 15)

Ovanstående stycke från kursplanens kommentarmaterial poängterar två 
aspekter kring värdering som en del av slöjdens arbetsprocesser: 1) när värde-
ring sker – före, under respektive efter genomfört arbete och 2) innehållet i 
värderingen – svar på vad, hur och varför. Traditionellt har värdering i slöjd-
undervisningen förknippats med en avslutande utvärdering, inte minst genom 
hur tidigare kursplan beskrev slöjdprocessen med värderingsfasen som avslu-
tande steg i ett slöjdarbete. En sådan avslutande redovisning inkluderade ofta 
förhörsliknande frågor kring vad och hur från läraren till eleven. Nuvarande 
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kursplan ställer andra krav på värdering i termer av reflektion och elevers eget 
tänkande. Exempelvis inkluderar kunskapskraven för betyget E i årskurs 9 att 
eleven kan ”välja tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val”, samt 
”att eleven under arbetsprocessen bidrar till att formulera handlingsalternativ 
som leder framåt”. Dessa val, motiveringar och formulerade handlingsalterna-
tiv kan knappast bygga på något annat än olika typer av värderingar. Här följer 
ett par exempel från fördjupningsstudien som illustrerar olikheter i utrymme 
och form för värdering.

LÄRAREN SOM DISKUSSIONSPARTNER

Elevgruppen arbetar med uppgiften ”Konstruerat, format och med kopplingar 
till någon kulturtradition”. I uppgiften ingår att eleverna ska bredda eller 
fördjupa sig med utgångspunkt i ett material de har valt. Arbetsområdet har 
presenterats både muntligt och skriftligt av läraren. Det har också poängterats 
att ett eget sökande av olika inspirationskällor ingår i uppgiften. Som en del av 
uppgiften har eleverna fått utforma en arbetsplan som lämnats in till läraren. 
I uppgiften ingår att eleverna ska dokumentera sitt arbete på skolans digitala 
plattform. Läraren är under lektionerna diskussionspartner, det handlar mer 
om att handleda eleverna i deras arbetsprocess utifrån uppgiften, än att ge 
instruktioner om hur eleverna ska framställa sina slöjdföremål. Läraren åter-
kommer också ofta i elevkontakterna till uppgiftens innehåll, att eleverna ska 
bredda eller fördjupa sina kunskaper. En elev som planerat ett arbete i trä har 
frågor till läraren om konstruktionen. Läraren hämtar en bok som visar olika 
sammanfognings tekniker och uppmanar eleven att studera den och själv välja. 
Läraren nämner också olika faktorer att väga in i valet, bland annat hållfast-
het, utseende och tidsåtgång. Här ger läraren eleven underlag för att bestämma 
”vad, hur och varför”. De faktorer som eleven uppmanas att väga in i valet av 
sammanfogningsteknik bidrar till att frågorna hur och varför som lätt förbises 
också kommer att utgöra grund för elevens val.

För en utomstående observatör framstår det som uppenbart att lärare och 
elever känner varandra väl och att arbetssättet i slöjdundervisningen är väl 
etablerat. De flesta elever ägnar en del av lektionerna till dokumentation på 
sin bärbara dator, dock utan uppmaning från läraren eller genom att alla 
elever dokumenterar samtidigt. Vid lektionernas slut dröjer sig ofta en eller 
flera elever kvar för att diskutera sitt arbete med läraren. Övriga elever plockar 
undan och lämnar lektionen efter hand. Under de observerade lektionerna 
är läraren sällan involverad i elevernas konkreta slöjdarbete. Elevkontakterna 
handlar mest om dialog, en dialog som bidrar till elevernas reflekterande. Det 
finns också återkommande tillfällen där läraren inte har pågående elevkontakt 
utan kan överblicka gruppen och enskilda elevers pågående arbete. 
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ELEVDRIVEN REDOVISNING

Textilslöjdsgruppen som arbetat med ”collage – accessoarer” använder större 
delen av en lektion för en enkel utställning i slöjdsalen som avslutning på 
arbetsområdet. Eleverna lägger fram sina collage och sina accessoarer, tillver-
kade med inspiration från collagen, på sina platser. Vid tillfället serveras också 
dricka, popcorn och salta pinnar. Eleverna går därefter runt gruppvis och tar 
del av varandras föremål. De flesta elever förefaller genuint intresserade och 
nyfikna på varandras arbeten. Frågorna från elev till elev är många. I grupp-
samtalen ingår många olika aspekter och uppfattningar kring de olika arbe-
tena. Läraren leder inte samtalen utan följer olika grupper, ofta på lite avstånd. 
Detta är en elevgrupp som under hela det arbetsområde som följts i fördjup-
ningsstudien har uppfattats som en trygg och välmotiverad undervisnings-
grupp där framför allt en god och kamratlig stämning eleverna emellan har 
varit framträdande. Under pågående utställning och redovisning frågar en elev 
läraren ”får vi betyg på detta?”. Lärarens svarar kort jakande. Eleven undrar när 
de får reda på betyget. Det hela mynnar ut i att läraren kort förklarar vad som 
bedöms i arbetsområdet. När redovisningen avslutats sammanfattar läraren det 
hela med beröm till gruppen: ”Väldigt bra jobbat allihopa.” Därefter introdu-
ceras nästa arbetsområde.

KOMMENTAR

Om man relaterar ovanstående två beskrivningar till den inledande frågan om 
värdering – när värderingen sker och med vilket innehåll – blir det två olika 
bilder. Det första exemplet ”Läraren som diskussionspartner” beskriver lärarens 
agerande för att få eleverna att värdera inför och under pågående slöjdarbete. 
Värderingar som då fokuserar på elevernas kommande eller pågående fram-
ställning av valda slöjdarbeten genom frågor av typen ”hur ska du göra” och 
”vilka alternativ finns” eller liknande. Det andra exemplet ”Elevdriven redovis-
ning” beskriver elevers värderande utifrån frågor de formulerar själva och dis-
kuterar med varandra. Ett värderande som görs utifrån de färdiga slöjdarbetena 
och som i diskussionen i stor utsträckning riktas bakåt i tiden genom frågor av 
typen ”hur gjorde du” och ”varför valde du det” och så vidare. 

Intrycken från fördjupningsstudien är att om, hur och när värdering 
framträder varierade stort. Upplevelsen är att de flesta lärarna i den observe-
rade slöjdundervisningen kopplade värdering till elevernas dokumentation. 
Samtidigt var det påtagliga skillnader i innehållet i samtalen mellan elever och 
lärare under den stora del av lektionstiden som används för framställning. Som 
tidigare nämnts och exemplifierats var vissa lärare tydligt produktionsinriktade, 
medan andra lärare i större utsträckning hade en dialog med eleverna där elev-
erna ofta fick formulera ett handlingsalternativ eller ta ställning via en öppen 
fråga från läraren. Bilden leder inte enbart till frågor om i vilken utsträckning 
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slöjdundervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
värdera och reflektera. En annan viktig fråga är vilken omfattning och kva-
litet lärarens underlag för att bedöma elevernas förmåga att välja, motivera, 
analysera och värdera får. Det finns en uppenbar risk att formen för elevernas 
dokumentation, exempelvis att skriva i sin loggbok, påverkar lärarens uppfatt-
ning av elevernas förmågor om dessa förmågor inte blir synliga för läraren på 
flera olika sätt.

Sammantaget i hela fördjupningsstudien var det påfallande att värderings-
frågor från läraren sällan relaterades till de delar av kursplanens kunskapskrav 
som kan kopplas till värdering, exempelvis det tidigare nämnda ”att välja 
tillvägagångssätt och ge enkla motiveringar till sina val”, och ”att eleven under 
arbetsprocessen bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder framåt”. 
Om eleverna varit vana vid att exempelvis få frågan ”hur motiverar du det 
valet?” i samband en lärarkontakt, borde rimligen både deras vana och deras 
förmåga att just motivera sina val öka – och därmed också möjligheterna att 
nå ett så högt betyg som möjligt i den delen av kunskapskraven. Utifrån detta 
är en relevant fråga om värdering får det utrymme, och behandlas på det sätt i 
slöjdundervisningen, som behövs för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
värderingsförmåga (de långsiktiga målens förmåga att ”välja och motivera…” 
samt ”analysera och värdera…”). Kunskapskraven som ligger till grund för 
elevernas betyg i slöjd betonar inte behärskandet av vissa hantverkstekniker 
mer än exempelvis ”förmågan att formulera och välja handlingsalternativ” eller 
”att ge omdömen om den egna arbetsprocessen”.

Ytterligare en aspekt av värdering är det som framgår av kursplanens kom-
mentarmaterial: ”[Värdering] är också en övning i att formulera egna uppfatt-
ningar om slöjdföremålens estetiska och symboliska uttryck.” I utvärderingens 
enkäter visas att kursplanens fjärde långsiktiga mål ”förmågan att tolka slöjd-
föremåls kulturella och estetiska uttryck” är det mål som både lärare och elever 
upplever som svårast. Nära hälften av eleverna i årskurs 9 har en lärare som 
uppger att deras undervisning i liten grad eller inte alls ger eleverna förutsätt-
ningar att utveckla förmågan. Varannan elev i årskurs 9 har en slöjdlärare som 
svarar att färre än hälften av deras elever uppfyller kunskapskravet ”Eleven 
tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till 
egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer”. Kombinatio-
nen av intrycken från fördjupningsstudien där värdering i många fall gavs för 
lite utrymme i slöjdundervisningen, och bilden från enkäterna – att slöjdens 
kulturella och estetiska uttrycksformer är svårt – borde kunna avhjälpas till-
sammans. Att låta eleverna formulera uppfattningar om slöjdföremåls este-
tiska, symboliska och kulturella uttryck kan ske som en del av inspiration och 
idéutveckling, eller som en del av en avslutande värdering. Diskussioner elever 
emellan gällande något där det sällan finns rätt eller fel torde kunna bidra till 
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utveckling av flera förmågor som ingår i slöjdämnet, och dessutom innefatta 
flera delar av kunskapskraven. 

7.6 Lärarrollen
Som tidigare diskuterats har lärarens agerande stor betydelse för vad och hur 
eleverna lär i skolans slöjdämne. Fördjupningsstudiens nio slöjdlärare agerar på 
olika sätt i sin undervisning och uppvisar delvis olika förhållningssätt i rela-
tion till sina elever, sitt ämne och sin roll som lärare. Nedan exemplifieras och 
jämförs ett antal olika sätt att agera som slöjdlärare, dessa sätt diskuteras sedan 
i relation till slöjdämnets kursplan och elevernas möjligheter till lärande.

Lärarens förhållningssätt
Fördjupningsstudien inkluderade flera slöjdlärare som var påtagligt produk-
tionsinriktade. En sådan inriktning kan innebära att läraren i stor utsträckning 
intar ett instruerande förhållningssätt – läraren instruerar sina elever eller lotsar 
dem genom pågående slöjdarbete genom att ge olika typer av anvisningar. En 
produktionsinriktad slöjdlärare kan också inta ett förhållningssätt som inne-
bär att hon eller han konkret hjälper sina elever med pågående slöjdarbeten, 
exempelvis genom att tillhandahålla material, utföra vissa moment åt eleverna 
eller förse eleverna med sina egna problemlösningar eller förslag. En slöjdlärare 
kan också inta ett mer förståelseinriktat förhållningssätt gentemot sina elever, 
till exempel genom att i större utsträckning ha en dialog med sina elever, än 
förse dem med instruktioner eller lösningar. Eleverna får då förutsättningar 
att komma vidare i sina slöjdarbeten utifrån egna val och beslut. Gemensamt 
för de tre nämnda förhållningssätten är att de alla ger eleverna förutsättningar 
att lära, men vad och hur eleverna lär påverkas av vilket förhållningssätt deras 
lärare har.

I fördjupningsstudien fanns dessa förhållningssätt mer eller mindre tydligt 
representerade. Frågan är inte vilket förhållningssätt som är bäst, frågan är mer 
komplicerad än så. En viktig del är om läraren medvetet anpassat sitt förhåll-
ningssätt till den aktuella elevgruppen och de lärandemål som står i fokus för 
arbetsområdet. Eller om det snarare är eleverna som anpassat sig till sin slöjd-
lärares förhållningssätt. Om en lärare i stor utsträckning intar ett och samma 
förhållningssätt förefaller det sannolikt att både elever och lärare befäster ett 
mönster för hur deras slöjdundervisning går till, något som kan vara svårt för 
båda parter att ta sig ur. Exempelvis förefaller det svårt för en elev som är van 
att få tydliga instruktioner från sin slöjdlärare att plötsligt själv fundera (välja, 
motivera, analysera och värdera) för att komma vidare i sitt slöjdarbete, något 
som i sin tur befäster för läraren att eleverna behöver instruktioner för att inte 
arbetet ska avstanna.
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I varje elevgrupp finns elever med varierande kunskaper, förutsättningar, moti-
vation och drivkrafter. Som slöjdlärare behöver man därför anpassa sig och sin 
undervisning till varje enskild elev. Dels genom att möta varje elev på dennes 
nivå, dels genom att medvetet arbeta med att en elev som exempelvis behöver 
tydliga instruktioner på sikt utvecklar förmågan att analysera och därigenom 
själv kan göra underbyggda val. Att som lärare handgripligen och problem-
lösande hjälpa en elev i dennes slöjdarbete kan vara en medveten strategi för 
att bygga upp elevens tro på sin förmåga och ett sätt att öka elevens lust och 
motivation – faktorer som är väsentliga för att lära. I andra situationer kan 
samma lärarstrategi vara ett hinder för elevens utrymme och behov av att förstå 
och tänka själv – faktorer som också är väsentliga för att lära. 

Respons och bedömning
Utvärderingens enkäter visar att omkring hälften av eleverna har en lärare som 
uppger att hans eller hennes undervisning ofta utgår från ett av kursplanens 
långsiktiga mål – de förmågor slöjdämnet syftar till att utveckla hos eleverna. 
I den undervisning som följts i fördjupningsstudien har kopplingar till ett 
eller flera av de långsiktiga målen gjorts i samband med att uppgiften eller 
arbetsområdets introducerats och presenterats i de flesta men inte i alla grup-
per. Däremot har kopplingen till de delar av kursplanens kunskapskrav som 
relaterar till det aktuella långsiktiga målet varit mindre tydlig, och helt saknats 
i de flesta av grupperna. Lite tillspetsat kan detta uttryckas som att eleverna i 
första hand får veta vad de ska göra, i mindre utsträckning vilka förmågor de 
ska utveckla, och att de sällan informeras om på vilka grunder och i relation 
till vilka kriterier deras lärande kommer att bedömas. Detta är något som får 
konsekvenser för möjligheten att arbeta med formativ bedömning i slöjdun-
dervisningen. Fördjupningsstudien visade generellt brister i den formativa 
bedömningen. Dels för att uttalade lärandemål med kopplingar till förmå-
gorna i kursplanens långsiktiga mål ofta saknades, dels för att lärarnas respons 
till eleverna ofta saknade koppling till uttalat eller outtalat lärandemål, och 
inte minst genom att eleverna inte fick veta utifrån vilka delar av kursplanens 
kunskapskrav deras arbete och lärande kommer att bedömas. 

Bristande samsyn mellan lärare och elever kring bedömningsgrunder och 
lärandemål har också kopplingar till lärares förhållningssätt i undervisningen. 
Det är lätt att spontant uppfatta ett förståelseinriktat förhållningssätt som det 
bästa, men om lärare och elever inte är överens om vad ett arbetsområde syftar 
till för lärande riskerar eleverna utveckla en förståelse för något annat än det 
som avsetts och som ligger till grund för lärarens bedömning och betygssätt-
ning. Om målet är att eleven ska lära och befästa en angiven hantverksteknik 
finns det goda skäl för läraren att visa eller ge eleverna tydliga instruktioner. 
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Att i ett sådant läge vända tillbaka frågor till eleven och be denne reflektera 
över olika tillvägagångssätts för- och nackdelar riskerar att bli både ineffektivt 
och resultera i utvecklandet av felaktiga arbetsmetoder. Om målet i stället är 
att eleven ska utveckla förmågan att motivera sina val riskerar instruktioner 
eller beröm och bekräftelse att i stället motverka elevernas behov av att reflek-
tera över motiveringar till olika val. 

Oavsett vilka förmågor som utgör lärandemål i ett arbetsområde behöver 
eleverna inte bara vara medvetna om dessa, de behöver dessutom känna till, 
och har rätt att få veta, vad förmågorna innebär och vad som särskiljer förmå-
gorna för de olika betygsstegen. I föregående stycke togs elevens förmåga att 
motivera sina val som exempel. Kursplanens kunskapskrav skiljer på att kunna 
ge enkla, utvecklade och välutvecklade motiveringar till sina val (betygen E, C 
och A). Uttrycken syftar enligt kursplanens kommentarmaterial på med vilken 
kvalitet eleven motiverar sina olika ställningstaganden och val. Enkla motive-
ringar kännetecknas ofta av att vara allmänt hållna och baseras på subjektiva 
omdömen. I mer utvecklade motiveringar väger eleven in flera olika aspekter 
och baserar motiveringarna på tydliggjorda argumentationer och tankegångar. 
Som lärare kan man bedöma en elevs förmåga att motivera sina val genom 
exempelvis elevens dokumentation, redovisning, utvärdering eller det man 
hört eleven säga. Härigenom kan läraren få underlag för att bedöma eleven 
och sätta ett betyg i relation till den del av kunskapskraven som här diskuteras. 
För att ge en elev rimliga förutsättningar att utveckla förmågan att motivera 
sina val krävs dock mer än så. Eleven måste vara insatt i vad kunskapskravet 
innebär och vad som skiljer kunnandet på de olika betygsnivåerna och lärarens 
respons under arbetet behöver inriktas på det aktuella kunskapskravet, vilket 
för kunskapskravet om att motivera sina val troligen bäst görs via dialog och 
frågor, snarare än genom ett produktionsinriktat förhållningssätt. 

7.7 Olika förutsättningar för måluppfyllelse
Fördjupningsstudien har som en del av utvärderingen bidragit med mycket 
information som inte kunnat identifieras genom utvärderingsenkäterna till 
elever och lärare. I kapitlet har flera sådana delar tagits upp och problematise-
rats. Men det mest påtagliga resultatet är de stora skillnaderna i förutsättningar 
för elevers lärande i relation till kursplanen. Detta kan exemplifieras med 
följande två beskrivningar från fördjupningsstudien:

Slöjd i en mindre stad
Om skolan: Tolv procent av skolans elever är berättigade till modersmåls-
undervisning, tre procent av eleverna deltar i undervisningen i svenska som 
andraspråk. Tre fjärdedelar av eleverna på skolan uppnådde kunskapskraven 
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i alla ämnen. Elevernas genomsnittliga betygspoäng i alla ämnen är 207. 
Elevernas genomsnittliga betygspoäng i slöjd är 14,419, samma som snittet för 
hela landet. Andelen behöriga lärare på skolan är stor, omkring 94 procent. 
(Samtliga statistikuppgifter gäller för 2014 och är hämtade från Skolverkets 
statistikdatabas Siris.)

I denna skola är textilslöjdsalen välutrustad och välvårdad, den ger ett 
ombonat och mysigt intryck. Elevgruppen i textilslöjden förefaller vara sam-
mansvetsad, eleverna känner varandra väl och stämningen är öppen, lågmäld, 
positiv och kamratlig. Läraren är utbildad i textilslöjd och behörig slöjdlärare, 
hon känner hela elevgruppen sedan tidigare. Elevgruppen arbetar med arbets-
området ”en textilbild”. Under andra lektionen i arbetsområdet ger läraren 
direktiv kring elevernas dokumentation under arbetsområdet. Eleverna får 
skriftligt ta del av vad dokumentationen ska innehålla och vilka frågeställ-
ningar den ska besvara. Denna information tog ett par minuter att ge. Vid 
följande lektion visar läraren några goda exempel på tidigare elevers doku-
mentationer. Uppfattningen är att dessa exempel i stor utsträckning påverkade 
elevernas uppfattning om vad och hur de förväntades dokumentera. Därefter 
dokumenterar eleverna under resterade lektioner i arbetsområdet utan att 
lärare och elever talade mer om det. 

Lärarens roll under fortsättningen av arbetsområdet handlar mycket om att 
handleda eleverna utifrån de direktiv man gått igenom och exemplifierat under 
första delen av introduktionslektionen. Elevernas har stor självständighet 
under arbetsområdet.

Slöjd i en storstadsförort
Om skolan: Nära 100 procent av skolans elever är berättigade till modersmåls-
undervisning, över 90 procent av eleverna deltar i undervisningen i svenska 
som andraspråk. En fjärdedel av eleverna på skolan uppnådde kunskapskraven 
i alla ämnen. Elevernas genomsnittliga betygspoäng i alla ämnen är 163. Elev-
ernas genomsnittliga betygspoäng i slöjd är 12,2. Andelen behöriga lärare på 
skolan är stor, omkring 90 procent. (Samtliga statistikuppgifter gäller för 2014 
och är hämtade från Skolverkets statistikdatabas Siris.)

Textilslöjdsalen på denna skola är relativt spartanskt utrustad, mycket är 
slitet. Elevgruppen i textilslöjden förefaller i jämförelse med den tidigare 
beskrivna gruppen vara okoncentrerad och stökig samt mindre engagerad och 
intresserad. Läraren är utbildad i textilslöjd och behörig slöjdlärare, hon är ny 

19.  Betyget omvandlas till poäng genom att betygssteget A blir 20 poäng, B blir 17,5 poäng, C blir 15, 
D blir 12,5, E blir 10 och F blir 0 poäng. Den högsta möjliga betygspoängen är 20 och den lägsta är 
0 poäng. En hög genomsnittlig betygspoäng innebär att en högre andel elever har höga betyg jämfört 
med en låg genomsnittlig betygspoäng.
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på skolan denna termin och känner därför inte eleverna sedan tidigare. De 
flesta lektioner börjar med att läraren möter gruppen utanför slöjdsalen. Hon 
samlar ihop och lugnar ner eleverna innan de få gå in och sätta sig på sina plat-
ser, platsen anges genom var läraren placerat varje elevs slöjddagbok. Vid första 
lektionen får eleverna arbeta med att knyta ett vänskapsband. Alla elever upp-
fattades behöva instruktioner i hur man genomför ett sådant arbete. Läraren 
visar hela gruppen och därefter enskilda eller grupper av elever. Många elever 
väntar länge på lärarhjälp. Under lärarens demonstration och instruerande stäl-
ler hon många frågor till eleverna, frågor som uppfattades bidra till elevernas 
uppmärksamhet och intresse. Uppfattningen av introduktionslektionen var att 
läraren eftersträvade att motivera och lära känna eleverna. 

Vid lektion nummer två introduceras uppgiften ”Slöjdarbete i valfri teknik”. 
Introduktionen görs muntligt och mycket tydligt, eleverna får också varsitt 
papper där uppgiften förtydligas genom korta och precisa frågor kring varje 
del i arbetsprocessen, exempelvis om idé och planering: ”Fundera över olika 
alternativa arbeten. Presentera gärna dina idéer för läraren så du får respons 
på dina förslag.” Lektion tre inleds med att eleverna får skriva tre meningar i 
sin slöjddagbok om kommande slöjdprojekt. Därefter får varje elev högt läsa 
upp det hon eller han skrivit. Läraren kommenterar, ger exempel och gör olika 
utvikningar med utgångspunkt i det eleverna läser upp. Uppfattningen är att 
detta moment blev avgörande för de flesta elevers val av eget arbete, genom att 
de fick höra kamraternas förslag och lärarens respons. Under följande lektioner 
i arbetsområdet får eleverna oftast börja lektionen med att skriva i sin dagbok, 
dels utifrån en fråga läraren skrivit på tavlan, dels utifrån individuell respons 
från läraren direkt i dagboken. Det var påtagligt att varje instruktion och varje 
moment krävde mycket tid. Läraren repeterade, förklarade och förtydligade. 
Hon ägnade mycket tid och uppmärksamhet åt att få med sig alla elever i 
gruppen. Lärarens roll under fortsättningen av arbetsområdet handlar dels om 
att rikta elevernas uppmärksamhet mot uppgiften, dels om att visa och instru-
era eleverna i deras arbeten, slöjdarbeten som för en majoritet av eleverna har 
en mycket låg hantverksmässig svårighetsgrad.

Ovanstående beskrivning av slöjdundervisningen i två textilslöjdsgrupper i 
årskurs 9 väcker många tankar och frågor. Hela den nationella utvärdering av 
slöjdämnet (parallellt med bild och musik) som presenteras i rapporten syftar 
till att kartlägga, beskriva och analysera förutsättningar för måluppfyllelse. 
Aktuell skolforskning är samstämmig i att den enskilda läraren är en viktig 
faktor för elevernas lärande i skolan. Lärarens roll och agerande har också fo-
kuserats och diskuterats i anslutning till många av utvärderingsresultaten här 
i rapporten. Efter att ha följt undervisningen i de nio slöjdgrupperna blev det 
tydligt att varje enskild slöjdlärare har stor betydelse för vad och hur eleverna 
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får möjlighet att lära. Det blir också oerhört tydligt hur mycket av elevernas 
förutsättningar för måluppfyllelse som en enskild slöjdlärare inte kan påverka. 
De två tidigare beskrivningarna ”Slöjd i en småstad” och ”Slöjd i en storstads-
förort” beskriver några av de förutsättningar för måluppfyllelse som tydligt 
skiljer olika skolor åt och som är svåra för läraren att påverka. En duktig peda-
gog och slöjdlärare kan bidra till att eleverna utvecklas och lär mycket, men då 
utifrån de förutsättningar som ges och den nivå eleverna befinner sig på från 
början. En utvärdering av måluppfyllelse däremot tar utgångspunkt i nationell 
kursplan, mål och kunskapskrav som anger målet för alla elever, oavsett för-
utsättningar och utgångspunkt. Efter att ha följt undervisningen i de två ovan 
beskriva slöjdgrupperna under ett antal veckor är uppfattningen att båda grup-
perna har synnerligen skickliga och kompetenta slöjdlärare, men grupperna 
ger också slöjdlärarna vitt skilda förutsättningar för måluppfyllelse i undervis-
ningen i samma ämne, samma årskurs och utifrån samma kursplan. 

När lärare och elever svarat på utvärderingens enkäter är ett rimligt anta-
gande att den kontext de befinner sig och verkar i – den egna skolan, grup-
pen, slöjdsalen och så vidare – i stor utsträckning påverkar deras uppfattning 
och därmed deras svar på enkätfrågorna. Det finns till exempel inget skäl att 
tro att de båda lärarna vars undervisning presenterats ovan, inte har samma 
uppfattning som två tredjedelar av slöjdlärarna – det vill säga att det är gan-
ska krävande att undervisa i slöjd. Detsamma gäller eleverna i de två grup-
perna. Det förefaller troligt att de, precis som nio av tio elever i grundskolan 
generellt, uppfattar att de har en bra stämning när de arbetar i slöjd. Om de 
två lärarna, eller några av eleverna i respektive grupp, fick byta med varan-
dra skulle förmodligen deras uppfattning om den egna slöjdundervisningen 
ändras. Motsvarande resonemang kan föras kring grunderna för betyg. Det är 
tydligt föreskrivet att en elevs betyg ska baseras på elevens kunskaper i relation 
till de nationella kunskapskraven, aldrig på elevens kunnande i relation till 
övriga elever i gruppen eller på skolan. Är det möjligt och rimligt att en lärare, 
verksam på sin skola med sina elevgrupper, betygssätter sina elever utifrån en 
gemensam nationellt likvärdig tolkning av kunskapskraven? 
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KAPITEL 8. Sammanfattning  
och framåtblick
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8. Sammanfattning och framåtblick

Slöjdämnet har sedan Skolverkets senaste utvärdering behållit sin ställning som 
ett mycket uppskattat skolämne bland eleverna. Ämnet intresserar och engage-
rar, trivseln är hög och eleverna upplever arbetsglädje. En majoritet av eleverna 
uppger dessutom att deras självförtroende stärks av att de lyckas i slöjdarbetet 
och mer än hälften av eleverna instämmer i att slöjd är ett lärorikt och all-
mänbildande ämne. Också slöjdlärarna trivs med sitt arbete – en övervägande 
majoritet av eleverna har en slöjdlärare som tycker det är roligt att undervisa i 
slöjd. Detta trots att lärarna samtidigt uppger att deras arbetsbelastning är hög 
– och i många fall alldeles för hög – och att de lägger mycket tid på uppgifter 
som går utöver deras undervisning i klassrummet, exempelvis dokumentation, 
planering, institutionsvård samt praktiskt för- och efterarbete. Slöjdlärarna är 
dessutom mycket uppskattade av eleverna, en majoritet av eleverna instämmer 
i att deras slöjdlärare undervisar bra, är bra på att förklara samt tror på eleverna 
och deras förmåga att lära sig.

Det är vanligast att slöjdämnet introduceras i årskurs 3, även om det sedan 
den förra utvärderingen verkar ha blivit vanligare med slöjd i årskurs 1 och 
2. De allra flesta elever möter slöjdundervisningen indelad i två materialin-
riktningar; textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. På de flesta skolor växlar 
eleverna mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd fram till och med årskurs 
6, medan de flesta elever i årskurs 7–9 tillåts välja materialinriktning. När 
eleverna i tillåts att välja sker valet i stor utsträckning könsmässigt traditionellt, 
tre fjärdedelar av flickorna i årskurs 9 väljer textilslöjd, och en lika stor andel 
pojkar väljer trä- och metallslöjd. Grupper med 11–15 elever är fortfarande 
vanligast i slöjdundervisningen, någon ökning av slöjdgruppernas storlek har 
alltså inte skett. 

Under slöjdlektionerna arbetar eleverna till stor del individuellt med hand-
ledning från sin lärare. Eleverna upplever i stor utsträckning att de får komma 
med egna idéer och att de kan förverkliga dem i undervisningen. Nästan alla 
elever i utvärderingen har en slöjdlärare vars uppfattning är att slöjdunder-
visningen ger eleverna förutsättningar att utveckla ”förmågan att formge och 
framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och 
hantverkstekniker”, medan ”förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och 
kulturella uttryck” är det av de fyra långsiktiga målen som minst andel elever 
får förutsättningar att utveckla enligt slöjdlärarna. I NU-03 konstaterades att 
undervisningen i slöjd ofta har ett stort fokus på elevernas görande och mindre 
på lärandet, något som fortfarande tycks gälla en betydande andel av eleverna 
i den svenska skolans slöjdundervisning. Utvärderingen indikerar brister i 
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uppföljningen av elevers lärande. På frågan hur ofta de samtalar med sin lärare 
om hur det går för dem i slöjd svarar nästan varannan elev i årskurs 9 att hon 
eller han inte gör det alls, eller att de inte vet. Var sjätte elev har dessutom en 
lärare som själv uppger att eleverna tar hem sina slöjdarbeten utan någon typ 
av redovisning. 

Ett annat problem som uppmärksammats i utvärderingen är att en stor 
andel elever uppfattar att faktorer som inte ska ligga till grund för betyget fak-
tiskt påverkar deras slöjdbetyg, exempelvis närvaron på lektionerna, och den 
egna prestationen i relation till övriga elevers. En tredjedel av eleverna uppger 
dessutom att de inte får reda på vad de ska klara för att få olika betyg i slöjd. 

Lärare för framtidens slöjdundervisning
Skolverkets utvärdering av slöjdämnet genomförs två år efter införandet av 
en ny läroplan och kursplan för slöjdämnet. Läroplanen innehåller en ny typ 
av mål uttryckta som förmågor eleverna ska utveckla, dessutom ett föreskri-
vet obligatoriskt centralt innehåll angivet i kunskapsområden, delvis nya för 
ämnet. I samband med den nya läroplanen infördes också en ny betygsskala 
för grundskolan och med denna följde kunskapsprofiler bestående av kun-
skapskrav som för de olika betygsstegen är åtskilda med så kallade värdeord. 
Utvärderingen visar att slöjdämnets nya kursplan har mottagits positivt av 
slöjdlärarna. En majoritet av eleverna har slöjdlärare som anser att kursplanen 
blivit tydligare, att den utgör ett bättre planeringsinstrument än sin föregång-
are, samt att kursplanens centrala innehåll är lagom omfattande. En majoritet 
av eleverna har dessutom lärare som uppfattar att kunskapskraven har blivit 
tydligare och att de är rimliga. Utvärderingen har också visat att de delar av 
slöjdämnets centrala innehåll som är nya i Lgr 11 jämfört med tidigare kurs-
plan, ännu inte har fått någon framträdande roll i undervisningen och att en 
betydande andel av eleverna möter en slöjdundervisning som inte tar upp alla 
delar av kursplanen. Att identifiera sådana brister är utvärderingens uppdrag 
och syfte, men det är inte självklart vem som främst bör ansvara för att rätta 
till bristerna. Kursplanens nya kunskapsområde ”Slöjdens estetiska och kultu-
rella uttrycksformer”, i kombination med det långsiktiga målet att eleverna ska 
utveckla förmågan att ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”, 
kan vara exempel för resonemang kring åtgärder och ansvar. 

I utvärderingen har fyra av tio elever en slöjdlärare som själv anger att 
den egna undervisning i ”ganska liten grad” ger eleverna förutsättningar att 
utveckla de förmågor som ingår i kunskapsområdet ”Slöjdens estetiska och 
kulturella uttrycksformer”, och elevernas svar bekräftar denna bild. Samtidigt 
har mer än fyra av tio elever en slöjdlärare uppger att de är ”mycket angelägna” 
att delta i kompetensutveckling kring just detta kunskapsområde, en lika stor 
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andel elever har en lärare som är ”ganska angelägen” om att delta. De nya 
innehållsdelar i slöjdundervisningen som har fått svagt genomslag är också de 
områden där slöjdlärarna själva önskar kompetensutveckling. Motsvarande 
resonemang – indikation på brister enligt utvärderingen och stor angelägenhet 
att delta i kompetensutveckling bland lärarna – gäller också för kunskapsområ-
det ”Slöjden i samhället” samt för bedömning och betygssättning i slöjdämnet. 

Utifrån denna tolkning av utvärderingens resultat gällande den nya kurs-
planens införande och elevers måluppfyllelse i slöjdämnet, faller en stor del av 
ansvaret för att öka måluppfyllelsen i slöjdämnet på rektorer och skolhuvud-
män att ge slöjdlärare möjlighet till kompetensutveckling. Dessutom måste 
den betydande andel slöjdlärare som saknar lärarutbildning erbjudas möjlighet 
till behörighetsgivande utbildning. Ytterligare en aspekt att ta med i diskussio-
nen kring lärare för framtidens slöjdundervisning är det faktum att slöjd är det 
ämne i den svenska grundskolan som har störst andel lärare över 60 år och att 
mer än hälften av de legitimerade slöjdlärarna har fyllt 50. Slöjd är dessutom 
det ämne som har minst andel lärare under 30 år (Skolverket, 2014b). 

Dålig återväxt, hög medelålder och många obehöriga slöjdlärare är ett 
ökande problem och ett hot mot god slöjdundervisning. Skolverkets nationella 
behörighetsstatistik visar visserligen att andelen slöjdlärare med behörighet lig-
ger nära snittet för alla ämnen, men eftersom mer än hälften av slöjdlärarna är 
över 50 år riskerar situationen för just slöjdämnet att snabbt försämras. Detta 
förhållande gör det än mer viktigt att ge verksamma slöjdlärare möjlighet till 
kompetensutveckling. Utan sådana insatser är risken för försämrade kunskaps-
resultat i slöjdämnet stor de närmaste åren.

Slöjdämnets framtida organisering
I utvärderingen framgår att slöjd oftast undervisas indelat i textilslöjd respek-
tive trä- och metallslöjd där olika lärare vanligen ansvarar för varsin materialin-
riktning. Det vanligaste sättet att organisera slöjdundervisningen i årskurs 9 är 
att eleverna själva får välja i vilken materialinriktning de vill ha sin slöjdunder-
visning. Åtta av tio elever i årskurs 9 får göra ett sådant val, som då tenderar att 
bli könsbundet (75/25-fördelning i både textilslöjd och trä- och metallslöjd).

Det saknas riktlinjer för hur slöjdlärare och skolor bör förhålla sig till 
ett gemensamt ämnesinnehåll och gemensamma kunskapskrav när under-
visningen är fördelad på två lärare och eleverna i årskurs 7–9 själva väljer 
undervisningsgrupp. Eleverna har dessutom i många fall möjlighet att byta 
undervisningsgrupp varje termin. Utvärderingen pekar alltså inte på en brist i 
hur slöjdundervisning organiseras i relation till dessa områden, men resultaten 
aktualiserar frågor som behöver diskuteras lokalt. Utgångspunkten bör vara 
hur varje elev bäst ska få förutsättningar att utveckla alla de förmågor ämnet 
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enligt kursplanen syftar till. Bland det som ska beslutas finns också frågan om 
eleverna ska få välja mellan materialinriktningarna, om de ska kunna växla 
mellan inriktningarna, eller om undervisningen ska organiseras utan materi-
alindelning. Alla alternativ är möjliga, men oavsett vilka val som görs får det 
konsekvenser som slöjdlärarna på varje skola måste förhålla sig till. 

Om eleverna får välja samma materialinriktning och samma lärare under 
hela högstadiet förväntas båda lärarna ta upp alla delar i det centrala innehål-
let i sin undervisning. Om eleverna byter materialinriktning varje termin eller 
läsår förväntas de undervisande lärarna inte bara ta ansvar för samtliga delar 
i det centrala innehållet, utan dessutom ta upp samma delar av det centrala 
innehållet under samma undervisningsperiod för att elever inte ska gå miste 
om något kunskapsområde. Att elever får välja textilslöjd eller trä- och metall-
slöjd under hela högstadiet kan innebära att de elever som väljer samma 
inriktning under alla sex terminerna inte får förutsättningar att uppfylla 
kursplanens föreskrift om att arbeta med alla tre materialen, inklusive materia-
lens kombinationsmöjligheter. Men det är inte föreskrivet i vilken omfattning 
kursplanens centrala innehåll ska behandlas i undervisningen. Formellt kan 
det därmed räcka att arbeta med ett material (eller annan del av det centrala 
innehållet) vid något enstaka tillfälle under respektive stadium.

Något som ytterligare bör inkluderas i diskussionerna kring slöjdunder-
visningens organisering är bristen på samverkan mellan de två lärarna som 
undervisar samma elevgrupp, men i varsin materialinriktning. Varje gång betyg 
sätts ska elevens sammantagna kunskaper i ämnet fram till och med betygssätt-
ningstillfället ligga till grund för betyget. Lärarnas enkätsvar för såväl årskurs 
9 som i årskurs 6 visar på stor spridning i hur betygssättningen genomförs. En 
stor andel av eleverna får ett slutbetyg som sätts av den lärare som undervisat 
eleven mest. Detta trots att båda lärarna har information om elevens kunska-
per och förmågor som ska vägas in vid betygssättningen. Ansvaret för betygs-
sättningen ligger på den eller de lärare som undervisat eleven aktuell termin, 
men vid betygssättningen ska all tillgänglig information om varje elevs kunska-
per, även från tidigare terminer, ligga till grund för betyget Frågan uppmärk-
sammades redan i utvärderingen 2003, men verkar fortfarande aktuell. Oavsett 
i vilka beslut om slöjdämnets organisation som de lokala diskussionerna landar 
torde det vara centralt för elevernas möjlighet till måluppfyllelse att alla de 
lärare som undervisar en elev i slöjdämnet samarbetar i planering och genom-
förande av undervisningen, och i uppföljning och bedömning.

Lärande och görande i slöjdundervisningen
NU-03 kritiserade slöjdundervisningens stora fokus på elevernas görande som 
ansågs resultera i ett mindre fokus på deras lärande (Skolverket, 2005).  
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I denna utvärdering, tio år senare, framträder både positiva och negativa 
resultat i relation till frågan om elevernas görande och lärande i slöjdun-
dervisningen. Lärarna uppger i stor utsträckning att de informerar eleverna 
om ämnets mål och kunskapskrav, och deras uppgifter till eleverna tar ofta 
utgångspunkt i något av kursplanens långsiktiga mål. Lärarna vill också ha 
kompetensutveckling kring kursplanens nya kunskapsområden. Samtidigt 
visar utvärderingens enkätsvar så väl som fördjupningsstudiens intervjuer att 
eleverna fortfarande har svårt att ange vad slöjdämnet syftar till och vad de lär 
sig utöver de hantverksmässiga delarna. Det ska poängteras att det inte finns 
någon motsättning mellan att göra och att lära i slöjdundervisningen. Elev-
ernas görande – den del som kännetecknar slöjdämnet – är en förutsättning, 
men inte en garanti, för lärande i enlighet med kursplanens mål. Görandet 
utgör stommen i slöjdämnets kunskapsform – lärande i och genom handling. 
Lärande om slöjd, exempelvis redskaps benämningar, materials egenskaper 
och en hantverkstekniks användningsområde, kan läras utan görande, medan 
lärandet i och genom slöjd, exempelvis förmågan att analysera en situation och 
utifrån det motivera ett handlingsalternativ, bygger på elevens konkreta och 
fysiska arbete med material. 

Utvärderingsresultaten pekar på flera faktorer och förhållanden som bidrar 
till att elevernas lärande i och genom deras görande inte får goda förutsätt-
ningar i slöjdundervisningen. De tydligaste bristerna är elevernas kännedom 
om vilka kunskaper slöjdämnet generellt syftar till, och kännedomen om läran-
demål och vilka kunskaper olika uppgifter eller arbetsområden specifikt syftar 
till att utveckla. Ytterligare resultat som pekar på förhållanden som inte gynnar 
elevernas lärande är att lärare och elever har olika uppfattningar om vilka fak-
torer som påverkar betyget. Samtal mellan elev och lärare om hur det går för 
eleven saknas också för en stor andel av eleverna, vilket kan antas minska möj-
ligheten för lärande, precis som de brister i elevers dokumentation, redovisning 
och utvärdering som förekommer i en stor del av slöjdundervisningen.

Förändringar inom tre områden skulle kunna ge större fokus på elevernas 
lärande: 
• utformningen och presentationen av uppgiften eller arbetsområdet
• ökad användning av formativ återkoppling
• tydlig avgränsning av vad eleverna har inflytande över i slöjdundervis-

ningen. 

Detta är också tre faktorer som hänger tätt samman. En uppgift eller ett ar-
betsområdes benämning och presentation kan ange vad eleverna ska göra och 
vad de ska lära. I utvärderingens fördjupningsstudie benämns arbetsområden 
oftast med en teknik som ska användas, ett material som ska ingå eller ett 
föremål som ska tillverkas. Sannolikheten är stor att eleverna då i första hand 
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uppfattar vad de ska göra och inte vad de ska lära sig. Om eleverna inte blir 
insatta i vilket av kursplanens innehåll de ska lära sig genom uppgiften eller 
arbetsområdet, och inte får veta utifrån vilka delar av kunskapskraven deras 
arbete kommer att bedömas, minskar deras möjlighet att utveckla de avsedda 
kunskaperna och att visa för läraren att de når upp till arbetsområdets mål. 
Om lärare och elever inte har samma bild av vilka lärandemål som står i fokus 
minskar dessutom möjligheterna till formativ respons.

Traditionellt har eleverna stort inflytande i slöjdundervisningen, det var 
exempelvis ett av de karaktärsdrag som lyftes fram som utmärkande för slöjd-
ämnet i NU-03. Detta är också tydligt i denna utvärdering. Men utan uppgif-
ter där lärandemålet är tydligt är risken stor att elevernas beslut om vad de vill 
framställa och hur detta ska gå till också avgör vad de lär sig. Fördjupningsstu-
dien har visat att lärare många gånger är produktionsinriktade och snarare hjäl-
per eleven att förverkliga hans eller hennes egen idé, än riktar sin återkoppling 
mot lärandet. Presentationen av en uppgift eller arbetsområde behöver inne-
hålla vad eleverna ska lära och utifrån vilka delar av kunskapskraven arbetet 
kommer att bedömas. Lärarens återkoppling till eleverna under arbetsområdet 
bör i hög utsträckning relatera till de förmågor eleven förväntas utveckla. Det 
föreskrivna och så viktiga elevinflytandet i slöjden bör gälla vad eleven arbetar 
med för att utveckla specifika förmågor, ansvaret för lärandemålen som sådana 
är lärarens.

Slöjdämnets fortsatta kunskapsbidrag
Vilka kunskaper och förmågor utvecklar slöjdundervisningen hos eleverna? 
Utvärderingen visar att frågan får delvis olika svar beroende på om man utgår 
från läro- och kursplan, från elevernas svar eller från lärarnas svar. Dessutom 
bidrar analysen av fördjupningsstudien med ytterligare en bild av slöjdunder-
visningens kunskapsbidrag. För 20 år sedan skrev slöjdforskaren Kajsa Borg 
att ”slöjdämnet tillhör de ämnen som, trots sin popularitet, inte har en tydlig, 
allmänt accepterad målsättning på samma sätt som t.ex. matematik eller eng-
elska, där man kan antaga att både amatörer och professionella har en någor-
lunda enhetlig uppfattning om vad ämnena syftar till i grundskolan” (Borg, 
1995, s. 3). Att detta förhållande fortfarande tycks vara aktuellt är förstås 
problematiskt, även om inget motsäger säger att eleverna faktiskt utvecklar de 
kunskaper och förmågor som är tanken med slöjdämnet – trots att de svar som 
ges från olika grupper och i olika sammanhang varierar.

Eleverna ger i utvärderingen uttryck för engagemang, trivsel, stort elevin-
flytande och ett stort mått av eget ansvar i slöjdundervisningen – något som 
kan uppfattas som goda förutsättningar för lärande. Framträdande i elevernas 
svar är också att deras självförtroende stärks om de lyckas i slöjdarbete. När 
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det gäller lärande i slöjdämnet beskriver eleverna i första hand olika aspekter 
av hantverkskunnande, även om en majoritet av eleverna instämmer i att slöjd 
är ett viktigt och allmänbildande ämne. Fördjupningsstudiens intervjuer med 
slöjdlärare ger en påfallande varierad bild av vad som motiverar slöjd som ett 
eget och obligatorisk skolämne. Olikheter mellan lärares svar kan bero på skif-
tande förutsättningar som elevgruppernas sammansättning, skolans ekonomi 
och lärarnas tillgång till resurser för att ge eleverna möjlighet att utvecklas i 
ämnet, vilket i sin tur leder till skiftande prioriteringar i undervisningen. Olika 
uppfattningar kan också vara en följd av skilda synsätt eller olika tolkningar av 
läroplanen och kursplanen. 

Sammantaget är intrycket från enkäter och fördjupningsstudien att elev-
erna i slöjdundervisningen i stor utsträckning ägnar sig åt självständigt och 
konkret arbete med verktyg och redskap i olika material. Kännetecknande för 
arbetet i slöjden är att eleverna själva i stor utsträckning driver sina arbetspro-
cesser – de utvecklar och genomför egna idéer under ständiga överväganden 
under olika steg i arbetet. Eleverna formger och konstruerar i slöjden, och de 
utnyttjar – och utvecklar – egna referensramar för estetik, design och form-
språk. I slöjdarbete lär sig eleverna utifrån erfarenheter av material och olika 
redskaps egenskaper och möjligheter. Detta processorienterade arbetssätt som 
kännetecknar slöjdundervisningen hänger nära samman med det som innefat-
tas i entreprenöriell kompetens: initiativförmåga, problemlösning, kreativitet, 
att våga prova, överväga risker och se möjligheter. I slöjdämnets kursplan har 
utveckling av förmågorna att välja och motivera, samt analysera och värdera, 
en framskriven plats i de långsiktiga mål som ingår i ämnets syftesbeskrivning. 
Utvecklandet av dessa förmågor har enligt fördjupningsstudien en självklar 
plats i elevernas arbete under en stor del av deras slöjdundervisning, men lyfts 
sällan i svar på frågan om vad som är slöjdämnets kunskapsbidrag. Det både 
förvånar och bekymrar att dessa kunskaper och förmågor som är så tydligt 
närvarande bland elever och lärare i slöjdundervisningen fortfarande inte med 
självklarhet ingår i en allmänt känd och accepterad målsättning för slöjdäm-
net. Utifrån utvärderingen verkar det som om eleverna lär sig mer och annat i 
slöjdundervisningen än de själva är medvetna om.
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