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FÖRORD  

Denna handbok är riktad till Dig som studerar eller undervisar i slöjd. I boken 
har vi samlat didaktiska diskussioner och idéer för slöjdundervisningens 
upplägg utgående från vår mångåriga erfarenhet av slöjdundervisning på olika 
utbildningsnivåer.  

Vår tanke har varit att föra en generell diskussion om upplägget i slöjd-
undervisningen samt exemplifiera hur verksamheten i en mångfald av 
tekniker och arbetssätt kan ha sin utgångspunkt i breda arbetsområden, 
teman eller fenomen i omgivningen. I handboken utgår vi från tidlösa fråge-
ställningar som uppdagas i slöjdundervisningen oberoende av vilka läroplans-
grunder som är i kraft. Detta sagt, måste vi ändå konstatera att texten har en 
anda av de senaste läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen i 
Finland, samt speciellt de läroplansgrunder som träder i kraft år 2016. 
Förutom dessa styrdokument grundar vi oss på både slöjdpedagogiska och 
andra vetenskapliga teorier och modeller, men väljer att skriva den löpande 
texten utan referensavbrott. Samtliga referenser anges däremot i slutet av 
handboken.  

De olika kapitlen i handboken kan läsas fristående, men upplägget av de 
didaktiska diskussionerna följer långt den slöjdpedagogiska processen och 
frågeställningar som kan aktualiseras vid planeringen och genomförandet av 
ett arbetsområde. Vi väljer att formulera rubrikerna som frågor för att läsaren 
ska bli uppmärksam på att ställa frågorna till sig själv. Idéerna för under-
visningens upplägg är tänkta som exempel som kan varieras och modifieras 
för att lämpa sig för olika elevgrupper och utbildningsstadier samt för olika 
behov och ändamål. På grund av vår textila ämnestillhörighet, är många av 
exemplen inriktade på textilslöjdens material och tillverkningstekniker. Den 
slöjdkunniga läsaren kan säkert ändå överföra idéerna till andra material och 
tekniker.  

Handboken är inte på något sätt heltäckande och all undervisning bör grunda 
sig på gällande styrdokument. Då det gäller olika slöjdtekniker och -produkter 
finns det mycket litteratur i form av inspirerande hobby- och faktaböcker 
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samt digitalt material som kan användas i undervisningen. Det samma gäller 
slöjdpedagogisk och slöjdvetenskaplig teori som grund för lärarens pedago-
giska-didaktiska verksamhet.  

Alla produkter på bilderna är gjorda av elever och studerande i vår egen 
undervisning. Tack för att vi har fått använda dem!  

 

 

 

Vi hoppas att denna handbok kan hjälpa Dig  

att skapa slöjdfröjd för dina elever! 

 

Vasa i december 2015 

 

Mia Porko-Hudd Barbro Sjöberg  Monika Sunngren 

 

   

 
 
 
 
 
Utgiven med stöd från stiftelsen Finlandssvensk Bokkultur, Högskolestiftelsen 
i Österbotten och Svensk-Österbottniska Samfundet. 
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1 VARFÖR SLÖJD?  

Slöjd är en fröjd för den slöjdande eleven, för slöjdläraren och för mottagaren 
av en personlig, av givaren tillverkad slöjdprodukt! 

Slöjd skall vara roligt 
– för när något känns roligt så lär man sig lättare! 

Undersökningar i de nordiska länderna visar att slöjd upplevs som ett av de 
roligaste läroämnena i skolan. Enligt undersökningarna upplever eleverna att 
de har stora påverkningsmöjligheter i slöjden, de tycker även att slöjdens ar-
betssätt är engagerande och roliga. Det intressanta med undersökningsresul-
taten är att elevernas upplevelser av slöjden är väldigt lika oberoende av hur 
undervisningen har varit upplagd, väldigt lärarstyrd eller med stora friheter 
för eleverna, eller något mitt emellan. Detta tyder på att det är kärnan i ämnet, 
själva bearbetningen av material som leder till de positiva upplevelserna. 

Visst är det å ena sidan trevligt att eleverna har positiva upplevelser av 
slöjden. Å andra sidan är det också många gånger svårt för eleverna att säga 
vad det är som de lär sig i slöjden och ibland också utmanande för lärarna att 
peka på andra än ämnesteknologiska kunskaps- och färdighetsområden som 
ingår i slöjden. Poängen med läroämnet är ju inte att skapa ett roligt avbrott i 
skoldagen, utan slöjden har på samma sätt som alla andra läroämnen ett 
digert undervisningsinnehåll som anger ramarna för verksamheten och målen 
för elevernas utveckling. Slöjdundervisningens uppgifter i den grundläggande 
utbildningen har genom tiderna varit att utveckla elevens slöjdfärdigheter på 
ett sådant sätt att elevens självkänsla ökar och att hen kan uppleva glädje och 
tillfredsställelse över sitt arbete. 
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VILKEN ÄR SLÖJDENS PLATS I DEN GRUNDLÄGGANDE 
UTBILDNINGEN? 

Slöjdämnets existens i skolan ifrågasätts med jämna mellanrum av personer 
utanför skolan som vanligtvis hävdar att slöjdämnet är en kvarleva från agrar-
samhällets tid och att det inte har någon funktion i dagens högteknologiska 
meningsskapande samhälle. Dylika ifrågasättanden av ett läroämnes innehåll 
eller existens hänger ihop med den individuella uppfattningen om världen och 
människan och vad man anser vara viktiga kunskaper och färdigheter ur ett 
individ- eller samhällsperspektiv. 

Ett vanligt argument som ofta lyfts fram som försvar för slöjdens existens i 
den grundläggande utbildningen, är att slöjden är ett praktiskt ämne som 
behövs som motvikt till de många teoretiska ämnena i skolan. Detta är dock 
inte tillräckligt för att beskriva slöjdämnets karaktär, eftersom det i all prak-
tisk verksamhet också finns teoretiskt kunnande, liksom teoretiskt kunnande 
även uttrycks i praktisk verksamhet. 

Slöjden är ett läroämne där kunskaperna och färdigheterna uttrycks genom 
tillverkningen av konkreta produkter. Alla som någon gång har tillverkat en 
slöjdprodukt känner säkert till hur mycket tänkande och teoretisk kunskap 
tillverkningen kräver. Slöjd är alltså ett läroämne där slöjdaren måste kunna 
föreställa sig den planerade produkten i olika skeden och kunna tänka efter 
före, alltså kunna föreställa sig hur produkten ändras när slöjdaren bearbetar 
den och vad som måste göras före något annat kan göras. Detta medför att 
slöjdverksamhet är en god träning i strategiskt tänkande. I slöjden sker läran-
det många gånger obemärkt över en längre tid. Det kan vara svårt att sätta 
tummen på en exakt tidpunkt för när slöjdaren har lärt sig något och flera 
gånger knepigt att exakt ange vad lärdomen har bestått av. Kunskaper och 
färdigheter i slöjd växer till sig under en lång tid av övning och verksamhet 
med slöjdens material och redskap. 

Frågor gällande slöjdens existens och karaktär i skolan har inga korta och 
enkla svar. Man kan säga att förutom att slöjden ger eleverna kunskaper om 
material, tekniker och tillverkningssätt samt färdigheter att använda verktyg 
och redskap, ger slöjden dem en insikt i den nationella och internationella 
material- och produktkulturen. Samtidigt erhålls kunskaper och färdigheter 
gällande den tekniska livsmiljön samt en god grund för att bli medvetna och 
kritiska konsumenter i en värld som grundar sig på produktion och 
konsumtion. Ytterligare betonar slöjden kreativitet, planeringsförmåga, flexi-
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bilitet, organiseringsförmåga, initiativtagande, företagsamhet, självständigt 
arbete, samarbetsförmåga, uthållighet, snabbhet, handalag, fingerfärdighet, 
precision, problemlösningsförmåga, tre-dimensionell rumsuppfattning, stress-
hantering och utvärderingsförmåga. Dessa perspektiv diskuterar och exempli-
fierar vi närmare i handbokens olika kapitel. För dem som i framtiden riktar in 
sig på områden som exempelvis formgivning, hantverk, teknik och arkitektur 
ger slöjden en god grund att utvecklas vidare från. Men oberoende av vilken 
studieinriktning eller vilket yrke slöjdaren väljer i framtiden, är ovannämnda 
egenskaper värdefulla att besitta. Detta medför att slöjden fortfarande har en 
berättigad plats i den allmänbildande grundläggande utbildningen. 

VAD KAN SLÖJDEN GE DAGENS OCH MORGONDAGENS 
MÄNNISKOR? 

Säkert går det att klara sig väl i livet utan att behärska ämnesteknologin i 
anslutning till tillverkningen av till exempel en fågelholk eller ett par stickade 
sockor. Frågan lyder istället om det går att klara sig väl i livet utan de 
personlighetsbefrämjande egenskaperna som slöjden betonar? Kanske tiden 
äntligen är inne att börja tro på det som många studier visar, nämligen att 
människor faktiskt mår bättre och därmed bättre kan hantera stress om de 
kan skapa något med sina egna händer, om de kan forma material och ge 
uttryck för sina kunskaper och färdigheter genom tillverkningen av en tre-
dimensionell produkt, och således känna att de inte alltid är beroende av 
någon annans kunnande. Detta kan möjligtvis också vara orsaken till att slöjd 
är en populär fritidssysselsättning.  

Enligt Statistikcentralens uppgifter från år 2005 har 67% av den finländska 
befolkningen slöjd som hobby. Under ca 20 år från 1981 till 2002 har intresset 
för slöjd som hobby i vårt samhälle hållits på en relativt stabil nivå runt 65% 
av den totala befolkningen, räknat på personer över 10 år. Det finns orsak att 
vara stolt över att kunna realisera sina idéer genom att använda sina händer 
och ge idéerna konkret form genom tillverkningen av personliga slöjd-
produkter. Slöjden kan ge individen en känsla av egenmakt; att veta själv, att 
kunna själv och att klara sig själv! 

I slöjden kan eleverna på ett naturligt och konkret sätt tillämpa kunskaper 
från många andra läroämnen såsom till exempel matematik genom att mäta, 
beräkna och använda de olika räknesätten samt tillämpa olika matematiska 
formler och geometriska former för att kunna planera och tillverka en slöjd-
produkt. Kunskaper och färdigheter från läroämnet bildkonst återfinns i 
slöjden bland annat genom visualiseringen av en idé i formgivnings- och 
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planeringsskedet eller i skapandet av ett bildmaterial i anslutning till 
presentationen av den färdiga slöjdprodukten. Modersmålet och främmande 
språk övas bland annat genom att läsa, tolka och skriva arbetsbeskrivningar 
och att lära sig nya begrepp för material, tekniker och redskap. Samtidigt 
berikas språket när man vid handledning och presentationer verbalt och 
multimodalt skall hitta uttryck för till exempel former och färger eller be-
skriva sina slöjdprodukter på ett fantasifullt och kreativt sätt. Kemin blir slöjd-
inriktad när slöjdaren begrundar kemiska reaktioner vid tygfärgning eller 
väljer lämpliga kemikalier för fläckborttagning. En del av historieundervis-
ningen kan konkretiseras genom att bekanta sig med klädedräkter från olika 
tidsperioder och biologin blir aktuell när eleven studerar slöjdens råmaterial 
såsom ull, lin, bomull och olika träslag. Informationsteknik i form av bland 
annat datorer, pekplattor och mobiltelefoner är också användbara och ut-
märkta redskap i slöjden. De kan användas för att söka idéer för den egna 
formgivningen på otaliga webbsidor och slöjdbloggar och olika program kan 
användas som hjälp vid formgivning och planering av slöjdprodukter. Man kan 
lära sig slöjdtekniker genom att se på instruktionsfilmer samt programmera 
eller använda 3D-skrivning till detaljer i slöjdprodukten, dessutom kan infor-
mationsteknik användas för att göra digitala dokumentationer och virtuella 
presentationer av slöjdprocesser och -produkter. 

Slöjdundervisningen präglas av elevens möjlighet att utgå från egna idéer, att 
tänka och bestämma själv, att lösa öppna problem och att med lärarens hand-
ledning och gruppens stöd bearbeta råmaterial med hjälp av olika verktyg och 
redskap. Slöjdundervisningen kan i bästa fall visa på en mångfald av möjlig-
heter i form av inspirerande material, spännande tekniker och ändamålsenliga 
verktyg, redskap och maskiner. Ytterligare präglas slöjdundervisningen av 
arbetssätt där slöjdaren ger uttryck för sina kunskaper och färdigheter i till-
verkningen av tre-dimensionella produkter och där slöjdaren lär sig med hela 
kroppen.  

Det går inte att fuska kunskaper i slöjd; antingen besitter du färdigheten att till 
exempel virka eller så gör du det ännu inte. Genom att öva den kroppsliga 
handlingen som slöjdandet kräver, utvecklas tankeverksamheten och färdig–
heten blir mer säker och automatiserad. Slöjd ger en kroppslig kontakt med 
världen genom bearbetning av råmaterial och användning av redskap för att 
forma materialen enligt en egen idé. Denna kroppsliga kontakt med världen 
och användningen av händerna som en förlängning av hjärnan utvecklar 
tankeverksamheten på ett mångsidigt sätt. 
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Till följande ges två idéer för slöjdundervisningens uppläggning. Den första 
idén, arbetsområdet Se mig! är ett exempel på hur olika typer av målsätt-
ningar, både fostrande och ämnesteknologiska, kan ingå i planeringen och 
tillverkningen av en liten och relativt enkel slöjdprodukt. I arbetsområdet 
sammanflätas slöjdkunskaper med det fysiska samhället utanför skolan i form 
av säkerhet i trafiken. I arbetsområdet Kloka ord utgår verksamheten från 
associationer kring och utforskning av kulturbundna traditioner som kan 
tillämpas vid formgivning och planering av personliga slöjdprodukter. Detta 
arbetsområde ger goda förutsättningar att beakta multimodalitet och kulturell 
identitet.  
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IDÉ 1: SE MIG! 

Skolvägen är ofta den första vägen som barnen färdas på 
ensamma utan en vuxen människas närvaro. På denna 
väg övar sig barnen att fysiskt röra sig i samhället och 
det ska kunna ske tryggt vare sig barnen går, cyklar 
eller åker med lokaltrafik. På denna lärandets väg är 
det viktigt att barnen både ser trafiken och syns i den.  

Synlighet i trafiken kan lätt inkluderas i slöjdunder-
visningen i ett arbetsområde som fokuserar på arbete 
i reflekterande material och frihet inom gränser. Ett 
annat övergripande tema som kan betonas är hållbar 
utveckling, eftersom eleverna i detta arbetsområde 
med fördel kan återanvända olika material och tillbehör 
vid planeringen och tillverkningen av personliga reflex. Material och tillbehör 
som kan återanvändas är till exempel stickade och filtade produkter samt 
hakar, ringar och andra fastsättningsdetaljer från gamla nyckelhållare och 
mobilfodral. 

Arbetsområdet Se mig! lämpar sig väl att genomföras under höstens och 
vinterns mörka månader. Trots att det finns mängder av olika reflex att köpa i 
affärerna, kan det vara ännu trevligare att synas i mörkret på sitt eget unika 
sätt med hjälp av ett självtillverkat reflex. 

Arbetsområdet kan inledas med att eleverna tillsammans funderar på hur 
reflex kan se ut, varför de ska användas samt hur och var de kan fästas på 
användaren. Därefter presenteras olika reflekterande material såsom reflex–
band i olika bredder, reflextråd, påpressbart reflextyg och reflexspray. Alla 
dessa material finns tillgängliga via välförsedda hobbyaffärer. Här gäller det 
också att undervisa och demonstrera hur de olika reflekterande materialen 
kan användas i slöjdprodukter. Observera dock att alla reflexmaterial som 
finns till salu inte uppfyller direktivet gällande personlig skyddsutrustning 
(89/686/ETY) för fotgängarreflexer. Det är därför ytterst viktigt att påpeka att 
eleverna även bör använda godkända reflex som komplement till de egenhän-
digt tillverkade reflexen för att vara säkra i trafiken. Enligt Konsumentverket 
bör en bra reflex ha CE-märkning och standardmärkning SFS-EN 13356. 
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Utöver de reflekterande materialen kan läraren 
gärna duka fram övriga material som eleverna kan 
arbeta med. En mångfald av material såsom härligt 
mönstrade filtade ylletröjor att klippa i, yllegarn i läckra 
färger, broderigarn i vackra nyanser, pärlor i olika stor-
lekar och material, samt olika slags dekorativa band 
lockar till personliga lösningar. Kom ihåg inspirations-
värdet av en tilltalande framdukning av arbetsom-
rådets aktuella material. Slöjdteknikerna inom 
arbetsområdet kan bestå av till exempel sömnad 
och broderi för hand samt tovning eller garn-
tekniker såsom virkning och stickning.  

Inom denna typ av arbetsområden kan faserna i slöjd-
processen bestående av formgivningsfasen, fasen för 
planering av tillverkning och tillverkningsfasen, varva 
varandra och eleverna kan skapa sina slöjdprodukter i 
en tillåtande och kreativ atmosfär där experiment med material och tekniker 
ger idéer för hur den slutliga produkten kan utformas. Samtidigt bör 
produktens funktion, att synas, vara medvetandegjord och få tillräcklig 
uppmärksamhet i formgivningen. Detta arbetssätt kräver att eleverna har 
grundkunskaper inom de aktuella slöjdteknikerna, att eleverna kan arbeta 
relativt självständigt samt att uppgiften är tydlig och begränsad. Eventuellt 
kan eleven göra en skiss över hur hen vill att reflexet skall se ut. Skissen 
fungerar då som ett underlag för handledningsdialogen där eleven och läraren 
tillsammans diskuterar reflexets utformning och tillverkning. 

Arbetsområdets tidsmässiga omfattning kan variera från att enbart räcka ett 
par gånger till att vara mer omfattande, allt beroende på arbetsområdets 
övriga undervisningsinnehåll. För mer erfarna slöjdare kan det tidsmässigt ta 
några timmar att tillverka ett litet reflex. Detta medför att uppgiften passar väl 
till exempel som en liten gemensam inledning på terminen eller som ett 
individuellt mellanarbete. För yngre elever eller nybörjare inom slöjdområdet 
som inte ännu har så mycket kunskaper och färdigheter inom de aktuella 
slöjdteknikerna, kan slöjdprocessen ta längre tid. 

När arbetsområdet nalkas sitt slut och reflexen blir färdiga, 
kan man ställa fram alla produkterna och glatt betrakta de 

skojiga, konstnärliga, färggranna och högst personliga 
reflex som eleverna har tillverkat för att bättre synas i 

mörkret. För att testa reflexen kan man släcka lamporna 
och lysa på reflexen med ficklampa. Med ett självtillverkat 

personligt reflex känns mörkret tryggare och bilarnas strålkastarljus mer 
välkomna. Pröva själv! 
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Idé 2: Kloka ord  

Slöjden är både ett kulturbärande och ett kulturskapande ämne. Planering av 
arbetsområden där kultur och tradition läggs i fokus hjälper eleven att förstå 
olika kulturidentiteters karaktärer, att finna sin egen kulturidentitet och att 
utveckla sin förmåga till växelverkan mellan olika kulturer, även i ett inter-
nationellt mångkulturellt perspektiv. 

När det gäller slöjdområdet finns det en mängd kulturtraditioner som läraren 
kan utgå från vid planering av arbetsområden. Eleverna kan inspireras av 
både textila tekniker och tekniker från den tekniska slöjdens område och 
utforska hur dessa utvecklats i olika kulturer och undersöka om det finns 
likheter och skillnader gällande utförande, material, färger och mönster i olika 
delar av världen. Undervisningen kan också begränsa sig till en viss tidsperiod 
eller ett visst land, och eleverna kan utforska tekniker och traditioner som 
sedan kan utgöra grunden för den egna formgivningen i ett arbetsområde. 

Vi har här valt att beskriva ett arbetsområde, Kloka ord, där vi som inspira-
tionskälla använt broderade bonader och stanniolpapperstavlor, eller ryss-
tavlor som de också kallades. Dessa bonader och tavlor med sina kloka vis-
domsord, bibelspråk och ordspråk hade sin självklara plats över kökssoffan 
eller i finrummet i hemmen under 1800-talet och början av 1900-talet. Genom 
att utforska bonadernas och tavlornas tillkomsthistoria får eleverna en inblick 
i hur människor levde förr, vilka värderingar de hade, vem som tillverkade 
olika slöjdarbeten i hemmet och varifrån idéer till olika arbeten erhölls. Detta 
sätt att utforska innebär att undervisningen startar från delfunktionen 
associationer i Papaneks funktionsanalysmodell och arbetsområdet inleds 
med att associera kring den broderade bonadens eller rysstavlans funktion i 
hemmet. Därefter kan undervisningen fokusera på reflektion kring hur en text 
på en slöjdprodukt kunde se ut idag när vi omges av en ständig ström av ord 
och texter såsom slagord, reklamtexter, logon, citat och sångtexter. Elev-
gruppen kan tillsammans kritiskt granska texter på till exempel t-skjortor. 
Vilket budskap förmedlar texten? Står vi för det budskapet? Vill vi gå omkring 
som en levande reklamaffisch för ett visst varumärke? 

Den här typen av arbetsområden kan byggas upp med tyngdpunkt på 
experimentell slöjd där eleverna kan inspireras av konstnärers sätt att arbeta 
och läraren uppmuntrar eleverna att uppöva den expressiva uttrycksför-
mågan. I formgivningsfasen kan eleverna fritt och lekfullt associera kring 
texter, hitta på egna kloka ord eller välja ett ordspråk, en textrad från en sång, 
en dikt, ett citat eller en sagofigurs kloka ord som de använder direkt eller 
omformar för att uttrycka sina egna tankar. Texten kan kombineras med ett 
motiv baserat till exempel på en egen teckning för att ytterligare förstärka 
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budskapet. Delfunktionen estetik blir här nära sammanbunden med associa-
tion för att det verbala uttrycket och det visuella budskapet skall stöda 
varandra.  

Utformningen av den egna slöjdprodukten ger eleven en möjlighet att för-
verkliga sig själv och då kommer vi in på delfunktionen psykologiska behov, 
behov av självförverkligande, i Papaneks funktionsanalysmodell. När det 
gäller delfunktionen användning kan diskussionen kretsa kring vilken typ av 
produkt texten ska pryda. Ska det bli en helt ny produkt eller en nygammal 
produkt? Texten kan placeras på till exempel en väska, en tavla, en kudde eller 
ett plagg. Texten kan också pryda en liten skylt i trä, textil eller metall som 
sedan fästs på en lämplig produkt. Eller varför inte tillverka en egen dörrskylt 
med lämpligt budskap? 

Delfunktionen teknologi ses här som ett stöd under fasen för planering av 
tillverkning eftersom vi i detta arbetsområde utgår från att eleven har bas-
kunskaper i slöjdtekniker från båda slöjdarterna. Vid planeringen bör faktorer 
som storlek, form, användning, texttyp, figurer, material, färger samt text- och 
figurplacering beaktas. Innan planeringen av tillverkningen av slutprodukten 
är det bra att ännu återgå till formgivningsfasen och fundera över utformning 
och funktionen för den tilltänkta produkten.  

Under tillverkningsfasen tillverkas produkten enligt uppgjorda planer. Här ska 
det även finnas möjlighet till återgång till de tidigare faserna för utveckling 
och förändring av produkten under arbetets gång. Ge tillverkningen tillräckligt 
med tid så att eleven under arbetets gång i lugn och ro har möjlighet att 
uppöva sin motorik och uthållighet samt känna tillfredsställelse över att se 
produkten växa fram. 
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2 VAD SKA VI GÖRA I SLÖJDEN? 

Undervisning handlar förenklat sett om att det finns en person som vill lära sig 
något, att det finns ett undervisningsinnehåll samt att det finns en person som 
undervisar. Den undervisande personens, i detta fall lärarens, uppgift är att 
förbereda sådana tillfällen för den lärande personen, eleven, som möjliggör 
lärande av det aktuella undervisningsinnehållet. Det som naturligt påverkar 
undervisningen är samspelet mellan läraren och den enskilda eleven och elev-
gruppen som helhet. Såsom all undervisning, påverkas även slöjdundervis-
ningen av många olika faktorer. Till följande kommer vi att diskutera hur 
läraren, eleverna, undervisningsutrymmet, läroplaner, ekonomi, samhället och 
skolkoder på sätt eller annat påverkar slöjdundervisningen. I detta kapitel 
diskuteras också arbetsområdesprincipen och hur läraren kan tänka till om 
planering av slöjdundervisningen. Därtill diskuterar vi vad som ingår i, samt 
hur, en slöjdprocess kan vara uppbyggd. 

VAD PÅVERKAR SLÖJDUNDERVISNINGEN? 

Slöjd är ett läroämne som ofta undervisas utan användning av en lärobok i den 
bemärkelse som läroboken används inom många andra ämnen. Även om det 
finns läroböcker i slöjd, speciellt i textilslöjd, är det vanligen fråga om en klass-
uppsättning av en bok som fokuserar på beskrivningen av olika ämnestekno-
logier och som används som ett uppslagsverk. Sällan har eleven en egen läro-
bok som undervisningen utgår från. Istället för lärobok finns det inom slöjden 
ett rikt utbud av olika slags läromedel inom många av slöjdens olika ämnes-
teknologier. Avsaknaden av en lärobok som en tolkning av rådande läroplaner, 
ger stor frihet och ställer samtidigt stora krav på lärarens förmåga att planera 
och genomföra en intressant, tidsenlig och didaktiskt, pedagogiskt och ämnes-
teknologiskt god undervisning i linje med gällande styrdokument.  

Lärarens ämnesrelaterade, pedagogiska och didaktiska kunskaper, intresse 
för ämnet samt personlighet och attityder påverkar hurudan undervisningen 
blir och hurudant elevernas möte med ämnet och lärandetemat blir. Studier 
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visar att elever långt efter avslutad skolgång fortfarande minns sina lärare och 
hur de blivit bemötta av dem. Det mänskliga mötet mellan läraren och eleven 
sätter sina spår, ibland till och med djupare än undervisningsinnehållet som är 
temat för deras möte. 

Enskilda elever och elevgruppen som helhet påverkar slöjdundervisningen. 
Den enskilda elevens attityder till slöjd, tidigare kunskaper och färdigheter 
inom ämnet samt förväntningar och självbild, har en stor inverkan på hur 
samspelet mellan eleven och läraren samt mellan elever i gruppen formas. Det 
finns en allmän uppfattning om att elever inte längre i samma utsträckning 
som tidigare kommer i kontakt med slöjdrelaterade verksamheter i hemmet.  

Att slöjda var för tidigare generationer ett naturligt och nödvändigt inslag i 
hemmets vardagssysslor. Barnen lärde sig grunderna inom många slöjdom-
råden genom att följa med sina föräldrars och mor- och farföräldrars slöjd-
aktiviteter. De erhållna kunskaperna och färdigheterna fördjupades ytterli-
gare i skolan. I och med industrialiseringen och utvecklingen i samhället, har 
grundförutsättningarna för slöjdverksamheten förändrats till att allt mer vara 
ett allmänbildande skolämne för elever och en populär hobbyverksamhet för 
människor i alla åldrar. Enligt undersökningar är slöjdrelaterad verksamhet 
fortfarande en populär fritidssysselsättning för en stor del av den finländska 
befolkningen. Således kan vi fortfarande räkna med att många elever kommer 
i kontakt med slöjdrelaterad verksamhet i hemmiljön. Det som däremot är 
annorlunda nu än tidigare, är att slöjdkunnande inte längre går i arv från 
generation till generation. Generellt sett kan vi därför säga att elevernas 
kunskaper och färdigheter inom slöjd är på en lägre nivå än tidigare och att 
undervisningen i slöjd i allt högre grad gäller undervisning av basfärdigheter 
och användningen av slöjd som ett medel för att nå mångsidiga kompetenser.  

På grund av minskade timresurser för ämnet och sammanslagningen av slöjd-
arterna teknisk slöjd och textilslöjd till ett för eleverna gemensamt slöjdämne, 
är utmaningarna för slöjdlärarna stora i att planera och genomföra slöjd-
undervisning som fyller styrdokumentens målsättningar för ämnet. Generellt 
sett kan vi konstatera att ju mer inriktad läraren är på samarbete med andra 
lärare och ju mer kunskap läraren har om enskilda elever och om elevgruppen 
som helhet, desto bättre kan läraren planera undervisning i linje med gällande 
styrdokument och med beaktande av elevers olika inlärningsstilar och 
preferenser.  

Utrymmet där slöjdundervisningen sker har en betydande inverkan på 
planering och genomförande av undervisningen samt på elevernas verksam-
het och lärande. Beroende på vilken slöjdteknologi som undervisas kan kraven 
på utrymmet vara mycket sparsamma eller mycket detaljerade. Exempelvis 
kan många textila slöjdtekniker inom garnteknologier eller konsthandarbete 
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utövas i vanliga klassrum, medan till exempel färgning eller tryckning av tyger 
kräver tillgång till vatten, kokplattor och stora plana arbetsytor. Nåltovning 
med torr ull eller våttovning i liten skala i vattentäta plastlådor kräver inga 
specialutrymmen. Tovning i stor skala kräver däremot större utrymmen där 
användning av större vattenmängder på olika ytor är tillåtet. Att färga tyger 
eller garn samt att tova kan också göras utomhus. Vävning kan likaså antingen 
göras i vävramar eller på bordsvävstolar, medan golvvävstolar alltid kräver ett 
större utrymme vars användning är begränsad till enbart denna verksamhet. 
Sömnad på maskin och tillverkning av plagg kräver alltid tillgång till stora 
plana bordsytor för mönsterkopiering och tillskärning samt tillgång till ett 
tillräckligt antal symaskiner och platser för strykning. Stora speglar och 
möjlighet till ett avskilt utrymme för provning är också viktiga.  

När det gäller tekniska slöjdens undervisningsutrymmen är kraven om möjligt 
ännu större. Bearbetningen av många råmaterial kräver specialmaskiner eller 
-verktyg och ytbehandling av olika slag ställer också krav på speciella utrym-
men. Det är mycket viktigt att arbetsutrymmen i slöjd fyller gällande arbetar-
skyddsanvisningar och att säkerhetsutrustningar används genomgående. 
Ändamålsenliga förvaringsutrymmen med skåp och lådor för material och 
redskap samt för elevernas arbeten bidrar också till ordning, reda och struk-
tur i undervisningen. För att underlätta samverkan i slöjden är idealet att un-
dervisningsutrymmena för de båda slöjdarterna skulle vara placerade i nära 
anslutning till varandra med gemensamma teori- eller planeringsutrymmen.  

Numera kan tillgången till Internet, trådlös uppkoppling och en smidig 
användning av informations- och kommunikationsutrustning anses vara en 
självklarhet i varje undervisningsutrymme och inom varje läroämne. 
Undervisningsutrymmets inredning bestående av möbler och utrustning samt 
det praktiska arrangemanget av dem till en fungerande och ändamålsenlig 
lärandemiljö ger en god grund för inspirerande och givande undervisnings- 
och lärandesituationer. 

All fostrande slöjdundervisning skall ha sin utgångspunkt i gällande läro-
planer, både de nationella läroplansgrunderna samt i stadens, kommunens 
eller skolans läroplan. I dessa läroplaner på olika nivåer ges de övergripande 
anvisningarna för undervisningens innehåll och uppläggning. Ju högre läro-
plansnivå det är fråga om, desto mer abstrakta och övergripande är målen. I 
nationella läroplansgrunder saknas exemplevis konkreta ämnesteknologiska 
anvisningar om undervisningens innehåll. Detta medför att lärare behöver 
tolka läroplansgrunderna och anpassa dem till lokala förhållanden och slutli-
gen till den specifika skolan och elevgruppen. I läroplanen för en enskild skola 
kan det specificeras vilka baskunskaper och färdigheter i form av exempelvis 
slöjdens ämnesteknologier som skolan har valt att skall upptas på olika års-
kurser. Progressionen inom ämnet kan också synliggöras i denna läroplan. 
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Hur ämnesteknologierna kombineras med fostransmål och vad eleverna 
konkret kan göra i slöjden finns det dock inga nationella anvisningar eller 
rekommendationer om. Bristen av läroböcker i slöjd innebär att en tolknings-
nivå av läroplanerna saknas. Detta medför att läraren har stor frihet, makt och 
ansvar att välja lämpliga ämnesteknologier och planera ändamålsenliga 
arbetsområden för att nå de allmänbildande och ämnesspecifika fostrande 
målen i undervisningen. 

Varje skola är unik trots att de styrs av samma förordningar, lagar och läro-
plansgrunder. Det som gör varje skola unik är bland annat dess personal, 
geografiska läge, storlek, arkitektur, sociala och ekonomiska förutsättningar 
samt dess styrning och tidsorganisering. Skolans formella och informella 
traditioner, regler och normer påverkar också hur skolan erfars och fungerar. 
Dessa yttre förutsättningar har betydande inverkan på undervisningen i olika 
ämnen. Slöjdsalarnas placering, utrymmen för utställning av elevernas slöjd-
produkter, lärarnas anställningsförhållanden, resurser för undervisningens 
genomförande samt schemaläggning av slöjdundervisningen kan ses som 
konkretiseringar av hur ämnet värdesätts och betonas på en skola. Slöjd-
lärarens roll i att verka som ambassadör för sitt ämne är mycket central för 
hur ämnet uppfattas och värderas av såväl elever, lärarkolleger och föräldrar. 
Vem annan än slöjdläraren vet vilka processer eleverna genomgår i slöjd-
undervisningen och vilka framsteg de gör? Ta tillvara slöjdens visualitet och 
synliggör vad processerna resulterar i! 

VAD ÄR EN SLÖJDPROCESS? 

Före grundskolans införande under 1970-talet betonades slöjdprodukten 
väldigt starkt i slöjdundervisningen. I samband med grundskolans införande 
flyttades betoningen över på processen, till och med på bekostnad av det kon-
kreta resultatet av processen, nämligen slöjdprodukten. Under senare tid har 
pendeln långsamt börjat svänga igen och det börjar åter vara accepterat att 
lyfta fram slöjdprodukten som ett konkret resultat av de egna kunskaperna 
och färdigheterna. Produkten ges samtidigt ett egenvärde, det är trots allt den 
personliga, självtillverkade produkten som vanligtvis är det viktiga och 
drivande för eleven. Läraren bör notera att elevens kunskaper och färdigheter 
inom det aktuella arbetsområdet konkretiseras och synliggörs i slöjdproduk-
ten. Betoningen av slöjdprocess och slöjdprodukt bör vara i jämvikt i under-
visningen. Vi återkommer till detta senare i diskussionen om utvärdering i 
slöjd i kapitel 7. När vi i den fortsatta texten talar om en slöjdprocess menar vi 
att processen även inbegriper den färdiga slöjdprodukten. 
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Under lång tid har slöjdundervisningen beskrivits med hjälp av en slöjd-
processmodell som indelas i de tre faserna formgivning, planering av tillverk-
ning och tillverkning av en slöjdprodukt. Denna slöjdprocessmodell utvecklad 
av Linnéa Lindfors, är mycket välstrukturerad med sina tre avgränsade faser. 
Betraktad ur ett lärarperspektiv skall modellen ses som ett hjälpmedel vid 
undervisningsplanering, ett hjälpmedel för att kunna identifiera och beskriva 
innehållet i slöjdundervisningen och i slöjdverksamheten, inte som en modell i 
enlighet med vilken den enskilda eleven utför sin slöjdverksamhet. Ur ett elev-
perspektiv är det eleven som är i centrum av processen. Problemet med 
tillämpningen av slöjdprocessmodellen ligger i att de tre faserna ofta upp-
fattas som tre på varandra följande aktiviteter. Istället borde faserna ses som 
olika typer av aktiviteter som kan utföras parallellt eller i olika ordningsföljd 
beroende på arbetsområdets uppbyggnad, dock så att de är integrerade i 
varandra. Då ges eleven frihet att röra sig inom de olika faserna i processen, 
men även mellan de tre olika faserna. Längre fram i handboken går vi närmare 
in på hur läraren kan planera slöjdundervisning och återkommer då till hur 
processen kan varieras när läraren bygger upp arbetsområden för olika 
undervisningssituationer. 

Slöjdprocessmodellens första fas, formgivningsfasen, inleds med att elevens 
tidigare kunskaper och färdigheter inom området kartläggs och utvärderas. 
Samtidigt blir eleven medveten om målsättningar och temat för det nya 
arbetsområdet och om det aktuella teknikområdet. Det är viktigt att läraren i 
förväg har tänkt till om tydliga ramar såsom tid, ekonomi och krav på för-
kunskaper som begränsar arbetsområdet. Elevens motivation och inspiration 
väcks i samband med att hen utforskar det givna temat. Som grund för 
utforskningen kan Papaneks funktionsanalysmodell användas. Modellen om-
fattar sex delfunktioner bestående av behov, användning, teknologi, associa-
tion, estetik och konsekvenser, vilka alla på sätt eller annat är av betydelse i 
analysen eller formgivningen av produkter. 
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Vid planering av slöjdundervisningen kan tyngdpunkten i undervisningen 
sättas på en eller ett par av delfunktionerna, medan de andra spelar en mindre 
aktiv roll. En annan gång är det andra delfunktioner som har huvudrollen. 
Läraren kan diskutera delfunktionerna ur olika perspektiv tillsammans med 
eleven, eller med elevgruppen, för att visa på hur flera aspekter bör tas i 
beaktande vid formgivning, planering av tillverkning och tillverkning av slöjd-
produkter. 

Behovet är kanske den delfunktion som eleven först tänker på när hen ska in-
leda en ny slöjdprocess. Då kan läraren diskutera med eleven om vilka behov 
olika typer av slöjdprodukter kan fylla. Läraren kan också uppmärksamma 
eleven på behov som hen kanske inte själv medvetandegjort. Förutom en 
diskussion kring behovet av nyttoföremål kan behovsanalysen även härledas 
från exempelvis klimatförhållanden (fysiologiska behov), att testa den egna 
förmågan eller sitt behov av självförverkligande (psykologiska behov), från 
rådande trender (sociokulturella behov) eller från sparsamhet (ekonomiska 
behov). 

Om eleven utgår från delfunktionen användning blir kanske följande frågor 
aktuella: Hur och vid vilka tillfällen eller miljöer skall produkten användas? 
Vilka krav och begränsningar ställer produktens användning på material, 
modell och utförande?. Elevens egna erfarenheter och praktiska kunskaper 
om olika produkter ger en god grund för analys av produkters användnings-
funktion. Vilka krav ställs exempelvis på hållbarhet och skötsel för kläder för 
olika sportgrenar? Vilka material lämpar sig för festkläder? Här kan även 
diskussioner kring kvaliteten på det tekniska utförandet i förhållande till 
produktens användning vara relevanta. 

Vid introduktionen av nya tekniker, material och/eller redskap blir delfunk-
tionen teknologi aktuell. Det är fråga om inlärning av basfärdigheter som 
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behövs för att kunna förverkliga sina idéer samt att få baskunskap om olika 
materials egenskaper och om användning av redskap. Med teknologi avses 
inte enbart slöjdteknologi utan även formgivningsteknologi i vilken ingår 
kunskap och färdighet i anslutning till visualisering och dokumentation. 

Ur formgivningssynvinkel är delfunktionen association intressant eftersom 
den ger möjligheter att utgående från ett givet tema uppmuntra till utforsk-
ning som ger eleven ny kunskap om temat samt inspiration att utveckla egna 
kreativa idéer. Associationer har starka samband med människans värde-
ringar. Genom att uppmuntra till reflektiva diskussioner, tankelekar och 
experiment kring olika teman kan läraren hjälpa eleven att våga uttrycka sina 
tankar och känslor genom slöjdverksamhet. 

Delfunktionen estetik har nära samband med delfunktionen association. Med 
utgångspunkt i kriterier som färg, form, ytstruktur, kontrast, harmoni, propor-
tioner med mera kan en produkts estetiska kvaliteter diskuteras. Det kan även 
vara bra att fundera på hur konkreta saker som materialval och utförande 
påverkar en produkts estetik. En utmaning som läraren i formgivningsfasen 
ofta stöter på är elevers ovilja att göra skisser eftersom de ofta anser att den 
egna förmågan att uttrycka sig visuellt inte är tillräckligt bra. Här vill vi lyfta 
fram sambandet med delfunktionen teknologi och möjligheten till olika form-
givningssätt. Det behöver inte alltid vara fråga om att skissa eller teckna ner 
sina idéer, man kan också drapera direkt på en provdocka eller göra proto-
typer i restmaterial. 

Delfunktionen konsekvenser för in diskussionen på miljöfrågor och hållbar 
utveckling och hur eleven kan lära sig att beakta miljöfrågor i relation till sin 
slöjdprodukt. Produktens hela livscykel från råmaterial och tillverkning till 
användning och slutförvaring kan utgöra ett tema för ett aktuellt och intres-
sant arbetsområde. 

Slöjdprocessmodellens andra fas, fasen för planering av tillverkning, innefattar 
traditionellt slöjdarbete, men av planerande art. Denna fas har skiljts från 
själva slöjdarbetet, tillverkningen, för att planeringsarbetet skall bli med-
vetandegjort och systematiserat i skolslöjden. För att underlätta planerings-
arbetet kan läraren utforma olika hjälpmedel och dokumentationsformer, 
exempelvis arbetsblad och arbetsordningar. Eleven måste även i denna fas få 
vissa frihetsgrader så att det skall vara möjligt att hitta kreativa lösningar 
också under arbetets gång. Detta behöver ändå inte betyda att arbetet utförs 
planlöst eller osystematiskt. 

Slöjdprocessmodellens tredje fas i den edukativa slöjdprocessen, tillverknings-
fasen, består av det egentliga utförandet, eller tillverkningen, i produktions-
processen. Till denna fas hänförs undervisningsinnehåll som kräver aktivite-
ter som instudering och träning av nya tekniker samt automatisering och 
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tillämpning av tidigare inlärda tekniker. Om eleven haft en aktiv roll i 
processen under de tidigare faserna underlättas arbetet i tillverkningsfasen 
genom att eleven nu har en helhetsbild av slöjdprocessens förlopp. En viktig 
del inom denna fas utgörs av kunskap om och förståelse för vikten av att 
utforma sin arbetsplats så att slöjdverksamheten känns lustfylld att utföra. 

HUR KAN LÄRAREN STRUKTURERA SLÖJDUNDERVISNINGEN? 

Sedan läroplanen från 1970 har det i styrdokumenten för slöjdundervisningen 
framhållits att undervisningen skall läggas upp enligt arbetsområdesprinci-
pen. Detta innebär att undervisningen planeras som en större helhet beståen-
de av ett ämnesteknologiskt innehåll och ett ämnesrelaterat kunskapsinnehåll 
samt med frihet inom gränser. Tidsmässigt kan ett arbetsområde räcka från 
två veckor till ca tio veckor, eller sex till 26 timmar, beroende på innehållets 
omfattning, schemaläggning samt andra påverkande faktorer.  

I målsättningarna för ett arbetsområde ska det ingå kognitiva mål som 
fokuserar på elevens materialkännedom, planeringsförmåga, teknikkänne-
dom, teknologiska medvetenhet och kulturhistoriska kunskap; psykomotoriska 
mål som inkluderar perceptuella och manuella färdigheter, tillämpning av 
tekniker, teknologier och kreativa färdigheter, samt affektiva mål som fokuse-
rar på elevens attityder, intresse, motivation och vilja. Ett annat sätt att struk-
turera målsättningarna för slöjdundervisningen är att dela in dem i mål 
gällande kunskaper och färdigheter i ämnet, planeringsfärdigheter, arbets-
beredskap samt välmående och tillväxt. Förenklat sett handlar det om mål 
gällande huvud, hand och hjärta.  

När slöjdundervisningen läggs upp som ett arbetsområde ger läraren frihet åt 
eleven att inom bestämda gränser själv påverka vad och hur hen ska göra för 
att uppnå det aktuella arbetsområdets mål. Begränsningar kan bestå av såväl 
tid, ekonomi, material, utrymmen och utrustning som av temat, av lärarens 
och elevens förkunskaper eller av elevgruppens storlek och sammansättning. 
Alla elever behöver inte till exempel sticka ett par vantar samtidigt eller sy en 
exakt likadan väska. Istället kan ett arbetsområde ha ett ämnesteknologiskt 
innehåll om till exempel stickningens grunder och alla elever får lära sig sticka 
med strumpstickor och sticka resår, varefter varje elev själv kan påverka hur 
hen tillämpar den nya kunskapen i sin egen slöjdprodukt. Ett arbetsområde 
inkluderar således ett undervisningsinnehåll som är gemensamt för alla elever 
samt frihet för eleverna att tillämpa innehållet på ett under handledning 
överenskommet individuellt sätt. 
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Arbetsområdet kan förses med ett namn eller ett tema som ger en antydan om 
vilken typ av ämnesteknologi, kompetensområde, teori och/eller mångveten-
skaplighet som kommer att ingå i det. Temat skall, samtidigt som det ger 
eleven inspiration och motivation, även ge bakgrunds- och tilläggsinfo så att 
eleven kan förstå sin slöjdverksamhet i relation till ett vidare perspektiv. 
Temat kan exempelvis byggas upp kring någon aktuell händelse, utgå från ett 
integreringsprojekt eller fokusera på ett mer ämnesövergripande, mångveten-
skapligt tema. 

Vid planeringen av slöjdundervisningen för ett helt läsår kan året delas in i ett 
antal arbetsområden. Det gäller för läraren att planera in en lämplig variation 
av utgångspunkter, slöjdtekniker, arbetsmetoder, mål och utvärderingsmeto-
der samt uppmärksamma att alla arbetsområden tidsmässigt sett inte blir lika 
omfattande. Risken med ett lyckat arbetsområde är att läraren därefter slen-
trianmässigt upprepar det år efter år och samtidigt glömmer bort att upp-
datera den ursprungliga målsättningen. 

Om planeringen av arbetsområden utgår från att eleven skall vara delaktig i 
hela processen bör läraren samtidigt tänka på målsättningen med undervis-
ningen. Beroende på om den ämnesrelaterade målsättningen betonar inlär-
ning av baskunskaper och -färdigheter, formgivning och utveckling av produk-
tens funktion eller en konstnärlig process, kan arbetsområdet byggas upp på 
olika sätt. Vi talar då om undervisning med tyngdpunkt på nyskapande 
reproduktion, på funktionell slöjd eller på experimentell slöjd.  

När tyngdpunkten är på nyskapande reproduktion är det vanligtvis fråga om 
inlärning av nya tekniker eller att befästandet av tidigare inlärda tekniker står 
i fokus. Istället för att starta från formgivningsfasen och ställa krav på att 
produkten som eleven formger, planerar och tillverkar skall vara unik och från 
början till slut ett resultat av elevens egen kreativitet, startar slöjdprocessen 
vid nyskapande reproduktion i stället i tillverkningsfasen. Vid inlärning av en 
ny teknik eller vid användning av ett nytt material är imitation, modellinlär-
ning eller reproduktion ofta att rekommendera. Resultat från analyser av 
hantverkares arbetsprocesser har visat att slöjdverksamhet som utifrån sett 
ser ut som imitation egentligen kan vara nyskapande, eftersom varje hantver-
kare, medvetet eller omedvetet, lägger sin egen prägel på både tillverknings-
sätt och slutprodukt. Detta gäller också eleverna. Det som är en självklarhet 
för läraren kan vara en ny och spännande upptäckt för eleven. Hjulet kan upp-
finnas på nytt, gång efter gång!  

Inlärning av en ny teknik är en utmanande process som kräver analys av 
arbetsskeden, uppövning av koordination och stor koncentration innan färdig-
heten befästs och automatiserats. Behärskandet av den nya tekniken syns, för-
utom i själva slöjdprodukten, även som en förståelse för tillverkningsproces-
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ser och kännedom om nya material, och som uppövning av motorik och 
uthållighet. I ett arbetsområde där tyngdpunkten är förlagd på nyskapande 
reproduktion är det naturligt att tillverkningsfasen får det största utrymmet i 
slöjdprocessen. Tillika är det delfunktionen teknologi i funktionsanalys-
modellen som är i fokus. 

När tyngdpunkten är på funktionell slöjd förutsätts att eleven redan behärskar 
en del baskunskaper bestående av bland annat slöjdtekniker och material. Det 
nya som eleven ska lära sig när tyngdpunkten är lagd på funktionell slöjd blir 
istället formgivnings- och planeringstekniker med hjälp av vilka eleven kan 
visualisera, dokumentera och kommunicera sina idéer. I formgivningsfasen 
utforskas användarens behov. Eftersom eleven förutsätts använda tekniker 
som redan är bekanta kan eleven sätta mera av sin energi på att utforska hur 
tekniker kunde tillämpas i olika produkter samt testa vilka material som 
kunde användas för att uppnå det utseende och den effekt som eftersträvas. 
Inom fasen för planering av tillverkning uppövas planerings- och problem-
lösningsförmågan genom att ta i beaktande de krav som produktens funktion 
ställer på material och utförande. Delfunktionerna behov, användning och 
teknologi är i fokus. Inom denna typ av arbetsområden kan exempelvis 
finländsk och internationell formgivning samt formgivarens arbete stå i fokus. 

När tyngdpunkten i undervisningen läggs på experimentell slöjd kännetecknas 
slöjdverksamheten av lekfullhet, tolerans, tilltro, samverkan samt av försök 
och misstag. Avsikten är att slöjdaren ska försöka frigöra sig från tanken om 
att slöjdverksamhet skall resultera i ett bruksföremål. Resultatet kan likaväl 
vara ett konstföremål som har en estetisk eller expressiv funktion. När under-
visningen är experimentellt och konstnärligt inriktad är det delfunktionerna 
association och estetik som är i fokus. De tre faserna i slödprocessen är i 
denna typ av verksamhet helt integrerade, slöjdaren kan experimentera med 
material och tekniker och låta sitt arbete växa fram utan att ha kravet på att 
formgivning eller planering av tillverkning skall planeras i förväg och doku-
menteras, eller att slutprodukten skall uppnå vissa fastställda användnings-
kriterier. 
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Till följande ges två idéer som visar på hur man kan bygga upp ett arbets-
område där olika tyngdpunkter betonas. Den första idén Sticka in och sticka ut 
har sin tyngdpunkt i nyskapande reproduktion eller experimentell slöjd 
beroende på elevernas förkunskaper. I den andra idén 2 eller 5 – vad blev det 
sen? är tyngdpunkten förlagd på funktionell slöjd där tidigare erhållna kunska-
per och färdigheter tillämpas vid formgivning, planering av tillverkning och 
tillverkning av unika, funktionella slöjdprodukter. 
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IDÉ 3: STICKA IN OCH STICKA UT 

I arbetsområdet Sticka in och sticka ut presenteras slöjdverksamhet som 
bygger på fenomenet Craftivism. Begreppet Craftivism är en sammansättning 
av engelskans Craft och Activism och står för en rörelse som skapar gatukonst 
av textila material, främst av garn. Till svenska kunde begreppet översättas 
med slöjdaktivism. 

En av förgrundsgestalterna för stickgraffitin, som kanske är den vanligaste 
formen av slöjdaktivism, är Magda Sayeg från Austin Texas, som år 2005 
startade sin rörelse Knitta Please som en protest mot industriell massproduk-
tion. Genom stickgraffiti vill människor visa handgjord textilkonst i ett land-
skap av stål och betong. Samtidigt vill de ge lite värme och humor till det ofta 
stela, urbana samhället samt antingen lyfta fram eller osynliggöra ting i omgiv-
ningen. De vill vidare lyfta fram handens arbete och visa att stickning, virk-
ning, broderi och andra slöjdtekniker inte endast hör till en förgången tid, 
utan är högst aktuella både ur en nyttoaspekt och med tanke på människans 
välbefinnande.  

Spåren av slöjdaktivism kan synas som in-
stickade, -virkade och -sydda parkeringsauto-
mater, bussar, cyklar och cykelställ, lyktstolpar, 
trafikmärken, bilantenner, stolpar, pelare, rör, 

stuprör, parkbänkar och andra synliga konstruk-
tioner på offentliga platser. Är då slöjdaktivism 

konst eller skadegörelse? De flesta ser nog mera 
positivt på stickgraffiti än på traditionell spraymålad 
graffiti. En orsak är säkert det mjuka materialet, men 
också att stickgraffitin är lätt att avlägsna, om någon 
finner den störande, jämfört med spraymålad graffiti. 
Slöjdaktivism är olaglig verksamhet, men kan vi trots 
det låta oss inspireras och använda fenomenet i slöjd-
undervisningen och i så fall hur? 

Istället för att som slöjdaktivisten sätta sina spår i det 
offentliga rummet kan eleverna i slöjden röra sig inom 
en tillåten och trygg omgivning. Slöjdundervisningen 
kan ta fasta på slöjdaktivismens sätt att sticka, virka 
eller sy in föremål och på det viset väcka uppmärksam-
het, föra fram ett budskap eller bara pigga upp en grå 
och trist omgivning. 
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Vad är då målsättningen med ett arbetsområde med slöjdaktivism som tema? 
Uppgiften ger för nybörjare inom området en synnerligen bra övning i olika 
basfärdigheter inom garnteknologi såsom att öka, minska, sticka och virka 
olika former samt montera. Vidare är det ett bra sätt för att träna problemlös-
ningsförmågan.   

För elever som redan behärskar basfärdigheterna inom den valda ämnes-
teknologin, kan tyngdpunkten i arbetsområdet läggas på experimentell slöjd, 
och tillåta eleverna att glömma nyttiga bruksföremål och istället koncentrera 
sig på att experimentera med former och färger. Tanken med slöjdaktivism är 
att överraska, att väcka diskussion, att förändra olika föremåls karaktär och 
att synliggöra föremål eller händelser i vår omgivning. Ett nyttoföremål kan bli 
ett konstföremål genom att ta bort eller förändra dess funktion. 

I arbetsområdet kan olika garntekniker kombineras och på så sätt kan 
eleverna hinna prova på tekniker som de annars kanske inte hinner arbeta 
med som enskilda arbetsområden. Ett teknikprov som inte kräver alltför 
mycket tid kan utgöra en liten detalj i ett mer omfattande arbete. Crafti-
vismens arbetssätt kan med fördel användas för att utsmycka detaljer i 
klassrummet eller i skolan. Exempelvis kan små virkade blommor av restgarn 
och fjärilar av metalltråd pryda instickade bordsben och handtag.  
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IDÉ 4: 2 ELLER 5 – VAD BLEV DET SEN? 

I 2 eller 5 – vad blev det sen? ges exempel på hur ett arbetsområde kan byggas 
upp med fokus på funktionell slöjd. Syftet med arbetsområdets namn är att 
fokusera på stickningens redskap och väcka nyfikenhet hos eleverna om vad 
som är möjligt att göra med antingen två långstickor eller fem strumpstickor. 

Eftersom arbetsområdet fokuserar på funktionell slöjd utgår vi från delfunk-
tionen teknologi i Papaneks funktionsanalys. Vi antar att eleverna har bas-
kunskaper inom stickning och att de efter en kort repetition skall kunna lägga 
upp, sticka räta och aviga maskor, öka och minska samt avsluta ett arbete. När 
det gäller materialval blir växelverkan med delfunktionerna behov och 
användning viktig. Frågor som kan ställas är varför används bomullsgarn till 
en sommartopp, yllegarn till en varm tröja och förstärkt yllegarn till ylle-
sockor. 

En kognitiv målsättning för arbetsområdet kan vara att ge eleverna inblick i 
materialens egenskaper, hur garn tillverkas och hur stickade produkter skall 
vårdas. Mycket av denna information finns på garnbanderollen, som kan ut-
göra ett undervisningsinnehåll inom arbetsområdet. Att tyda garnbande-
rollens symboler och text är ett exempel på slöjdens multilitterära innehåll. 
Detta utgör baskunskaper inom garnteknologi och ett kunskapsinnehåll som 
slöjdaren bör bemästra för att självständigt kunna välja lämpliga material och 
redskap för att nå ett önskat slutresultat inom teknologin. Ytterligare kog-
nitiva mål för arbetsområdet kan bestå av att eleverna lär känna igen olika 
stickade ytor såsom slätstickning, rätstickning, resårstickning och moss-
stickning. 

Psykomotoriska mål inom arbetsområdet kan bestå av att eleverna skall lära 
sig att formge en stickad produkt och kunna tillverka den planerade produk-
ten. Här kan läraren uppmärksamma eleven på hur övning ger färdighet och 
hur maskorna och den stickade ytan blir allt jämnare och slätare ju längre 
fram eleven avancerar i sitt arbete. Affektiva mål inom arbetsområdet kan 
fokusera på att eleverna lär sig värdesätta handstickade produkter samt fästa 
vikt vid noggrannhet och ett gott handalag 

Som inspiration för den egna formgivningen kan eleverna utgå från olika 
regioners och kulturers traditionella garntekniker, redskap, material, färger 
och mönster. I analysen av stickade produkter kan målet ytterligare vara att 
eleverna lär sig fästa vikt vid produkters estetiska egenskaper såsom färger, 
former och proportioner. Eftersom stickning är en teknik som har väldigt lång 
historia finns det många olika infallsvinklar för att behandla temat. 
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Oberoende av utgångspunkt för att inspirera eleverna, bör det föras en dialog 
kring hur olika produkter kan betraktas och användas som inspiration. Här får 
läraren vara lite av en guide eller reseledare som talar om vad det är som skall 
uppmärksammas i det betraktade; visa till exempel på hur färger har kombi-
nerats och hur eleverna kan använda dem i sitt arbete i en produkt av helt 
annan karaktär samt visa hur mönster, motiv eller form i en produkt kan 
förändras. Vidare kan eleven leka med omplacering av detaljer eller med olika 
materials inverkan på en produkts egenskaper. I dylika fall är exemplets makt 
stor och här kan läraren gärna utnyttja slöjdens möjlighet till att åskådliggöra 
en abstrakt tanke i konkreta material. 

Inom arbetsområdet 2 eller 5 – vad blev det sen? kan eleverna välja att sticka 
med två långstickor eller med fem strumpstickor. Eleverna kanske väljer att 
sticka halsdukar, benvärmare, pulsvärmare, mössor, vantar, tossor, sockor 
eller I-snoddar. Eller varför inte satsa på ett gemensamt stickat lapptäcke eller 
maskotar? 

Att sticka två vantar eller sockor kan 
kännas som en övermäktig uppgift för 
en del elever. För att halvera arbetsin-
satsen kan eleverna istället välja att 
sticka en julstrumpa eller en grytvante i 
ett garn som går att tova i tvättmaskin, 
allt gott behöver inte finnas i två 
exemplar.  

Alla ovan nämnda slöjdprodukter kan 
tillverkas på många olika sätt beroende 
på elevernas kunskaper, färdigheter 
och ambitioner. Läraren kan vid behov 

ytterligare begränsa produktalternativen till bestämda kroppsdelar eller 
användningsområden. Det som naturligtvis också begränsar arbetsområdets 
omfattning och elevernas slöjdprocesser är den tillgängliga tiden och material-
resurserna. För att ytterligare fokusera på arbetsområdets tema ...vad blev det 
sen? kan undervisningen fokusera på hur en stickad produkts estetik 
förändras genom att till exempel brodera eller applicera på den. Att sticka är 
så mycket mer än stickade gråa sockor i gummistövlarna – men även de 
behövs! 
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3 HUR SKA VI HITTA PÅ NÅGOT?  

Att slöjda kan betraktas som ett öppet problem där slöjdarens kreativitet, 
kunskaper och färdigheter samt de valda materialens egenskaper och slöjd-
teknikernas tillämpningar är de faktorer som öppnar och sätter gränser för 
hur problemet kan lösas och vad slöjdprocessen således resulterar i. Hur kan 
läraren hjälpa eleverna att utveckla divergent tänkande i syftet att lösa 
slöjdens öppna problem och hur kan läraren locka fram elevernas kreativitet 
och tilltro till de egna kunskaperna? 

När ett nytt arbetsområde inleds blir lärarens uppgift att beskriva och rama in 
arbetsområdets innehåll och möjligheter samt att motivera och inspirera 
eleverna. Om läraren lyckas väcka elevernas intresse och få dem engagerade 
genast i början av arbetsområdet, har det en positiv inverkan på arbets-
villkoren för hela slöjdprocessen. Detta är alltså ett skede i undervisningen 
som man gärna kan satsa lite extra på. 

Enkla knep för att inspirera andra är att själv vara inspirerad och visa intresse 
för det som skall göras. Olika studier visar att eleverna efteråt minns om 
läraren varit intresserad av sitt läroämne eller inte, och detta i sin tur har på-
verkat elevernas eget intresse och engagemang. Man ska således inte som 
lärare underskatta sin egen insats och personlighetens inverkan på undervis-
ningen. Naturligtvis kan man dock inte vara lika kunnig och intresserad av allt 
eller alltid lika inspirerad. Då finns det, som tur är, andra knep att ta till, vilka 
vi diskuterar till följande. 

HUR KAN LÄRAREN INSPIRERA OCH MOTIVERA ELEVERNA? 

Inledningen av ett arbetsområde kan göras på många olika sätt. För det första 
kan arbetsområdet ges ett lockande namn. Istället för att tala om grunderna i 
stickning, kan arbetsområdet heta Trolla med garn eller Många maskor. 
Genom att presentera arbetsområdets namn för eleverna kan gruppen 
tillsammans fundera på vad det kan innehålla och vad man kunde göra inom 
det. Med arbetsområdets namn kan läraren också rikta in den kommande 
verksamheten i önskad riktning. I ovan nämnda fall anges dels materialet som 
skall användas, dels ges det antydningar om tekniken som är i fokus. I 
namnvalet bör läraren också vara uppmärksam på jämställdhets- och 
jämlikhetsaspekter så att arbetsområdet kan uppfattas lika intressant och 
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aktuellt för både pojkar och flickor och för elever med olika kulturella 
bakgrunder. 

Det är bra om läraren engagerar eleverna genast i inledningen av arbets-
området och man tillsammans kan precisera dess ramar. En kreativ och 
konstruktiv stämning i elevgruppen kan leda till många fina och kluriga idéer. 
På detta sätt kan eleverna påverka sitt arbete och lärande, vilket i sin tur kan 
leda till ett större engagemang för uppgiften. Engagemanget i slöjdprocessen 
känns också mer lockande om eleverna upplever att slöjdprodukterna som de 
tillverkar kommer att ha en funktion i deras liv. Således kan till och med till-
verkning av traditionella slöjdprodukter fortfarande motiveras, ifall produk-
terna fyller ett behov och har en funktion i elevens nutid och framtid antingen 
i skolan eller på fritiden. 

Som hjälp för den inledande inspirationsfasen inom ett arbetsområde kan 
läraren gärna ha med sig olika produkter eller prover tillverkade i de aktuella 
slöjdteknikerna eller de aktuella materialen. Här gäller det att vara upp-
märksam på vilka produkter, material och färger som för stunden ligger i 
tiden och som kan upplevas som inspirerande för eleverna. För att få ett grepp 
om aktualiteter i elevernas värld kan läraren bekanta sig med ungdoms-
tidningar, produktutbud i affärer riktade till barn och ungdomar, se på TV-
program för den aktuella målgruppen, söka på Internet och sociala medier och 
överhuvudtaget se och lyssna aktivt på vad eleverna gör, talar om och hur de 
klär sig. Här kan det vara bra att komma ihåg att trots att läraren kan känna 
sig väldigt ungdomlig, så upplever eleverna vanligtvis ändå att lärarna tillhör 
en annan generation som inte riktigt vet vad som är ”inne” eller ”ute” i 
ungdomskulturen. 

Syftet med åskådningsmaterialet när ett nytt arbetsområde inleds, är att inspi-
rera och visa hur den aktuella slöjdtekniken eller materialet kan se ut, inte att 
uppmana eleverna att göra likadana produkter. På finska används uttrycket 
”parastaa” (sv. ~ förbättra) för att visa att man inte stjäl (fi. varastaa) någon 
annans idé, utan att man istället strävar efter att förbättra idén i den egna 
slöjdprodukten. Ett annat svenskt begrepp för detta kunde vara att uppgra-
dera.  

Ett problem med att visa färdiga produkter är att eleverna kan bli hämmade i 
sin egen formgivning eller att de upplever att de egna kunskaperna och färdig-
heterna är så bristfälliga att genomförandet av den egna slöjdprocessen blir en 
för stor utmaning. För att motverka dylika upplevelser kan läraren välja pro-
dukter tillverkade av slöjdare på olika nivå; en del gjorda av professionella 
hantverkare, en del av läraren själv och andra produkter som är gjorda av 
elever eller andra personer som befinner sig på ett novisstadium inom slöjd. 
Genom att se på slöjdprodukter tillverkade av andra människor kan diskus-
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sioner om kvalitet och estetik genomföras på ett mer neutralt sätt, än att göra 
det enbart utgående från elevernas egna alster. Det går också bra att visa halv-
färdiga produkter. Då kan man diskutera variationer i tillverkningssätt och 
alternativa avslutningar. Ett bra åskådningsmaterial skall förtydliga, inspirera 
och underlätta elevernas arbete under slöjdprocessen. 

Förutom att visa exempel på olika produkter och ämnesteknologiska prover, 
kan läraren inspirera eleverna genom att skapa en tilltalande lärandemiljö där 
arbetsområdets material, redskap och läromedel finns på ett ändamålsenligt 
och lättillgängligt sätt placerade i undervisningsutrymmet. En genomtänkt 
presentation av material, tillbehör, arbetsredskap, mönster, papper och färg-
pennor samt tillhörande åskådningsmaterial, visar tydligt på arbetsområdets 
möjligheter och är mer inspirerande än om allt material är undangömt i 
stängda skåp och lådor. 

Vår vision av en optimal lärandemiljö i slöjd utgörs av ett undervisnings-
utrymme som har inredningsdetaljer gjorda av enskilda elever eller elev-
grupper. Inredningsdetaljerna kan till exempel utgöras av gardiner, fönster-
dekorationer, sittdynor, symaskinshuvor, lampor, väggbonader och tavlor. 
Självtillverkade dekorationer i anslutning till olika årstider eller högtider kan 
också ge utrymmet en ny och inspirerande karaktär. De olika slöjdproduk-
terna i undervisningsutrymmet har den dubbla funktionen att dels vara pryd-
nader eller bruksvaror, dels vara åskådningsmaterial och inspirationsgivare. 
Samtidigt visar man en uppskattning av självtillverkade produkter. Byt dock 
ut slöjdprodukterna i utrymmet med jämna mellanrum så att de upplevs som 
fräscha och aktuella samt att undervisningsutrymmet kan upplevas som 
inspirerande även för de elever som vistas i rummet från år till år. 

Det är också möjligt att stimulera andra sinnen i inspirationsfasen förutom 
synsinnet. Låt eleverna till exempel få känna på olika garnkvaliteter, lyssna på 
hur symaskinen surrar och dofta på fårullen och tallsåpan. Försök i ord 
beskriva hur olika material känns eller hur en välfungerande maskin låter. Låt 
eleverna inspireras av musik, konstverk eller smaker och dofter. Hjälp elever-
na att hitta lämpliga adjektiv för beskrivningen av material och uppmuntra 
dem att leka med ord och beskriva sina slöjdprodukter på ett fantasifullt och 
kreativt sätt. Här gäller det att öppna för möjligheter och välja det inspira-
tionssätt som bäst lämpar sig för arbetsområdet och för den egna undervis-
ningsideologin. 

En lärare berättar att hen hade inspirerat sina elever för ett kommande 
arbetsområde med en bestämd ämnesteknologi, genom att själv använda en 
slöjdprodukt tillverkad i den aktuella slöjdtekniken. Eleverna hade uppmärk-
sammat slöjdprodukten, blivit förtjusta i den och ville själva också få göra en 
motsvarande. Med detta lilla knep hade läraren uppnått sitt mål om att 
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eleverna på förhand, utan hens direkta uppmaning, skulle se möjligheterna 
med den aktuella ämnesteknologin och börja tänka på hurdana produkter de 
kunde tillverka och hur tekniken kunde tillämpas i en egen slöjdprodukt. 
Genom att läraren till exempel använder självtillverkade lådor, korgar och 
påsar för förvaring av material och tillbehör i undervisningsutrymmet, föregår 
hen som ett gott föredöme som visar på en uppskattning av slöjdkunnande 
och en värdering av slöjdprodukter. 

HUR KAN LÄRAREN HJÄLPA ELEVER ATT FORMGE PERSONLIGA 
SLÖJDPRODUKTER? 

Det centrala i ett arbetsområde är att det finns frihet inom gränser genom att 
eleverna själva får påverka sin slöjdprocess och slöjdproduktens egenskaper 
och utformning. Detta betyder inte att slöjdprodukterna i sig själva behöver bli 
så mycket annorlunda än vad de tidigare har varit, om inte det kognitiva målet 
för arbetsområdet är att vara kreativ på ett nyskapande sätt. Poängen med 
elevernas engagemang är att produktvalet, eller åtminstone delar av det, har 
varit elevens, inte lärarens, och att eleven själv har haft möjlighet att påverka 
produktens estetik och funktion. 

Lärarens uppgift inom slöjdprocessens formgivningsfas är att inspirera och 
hjälpa eleven att hitta och utveckla idéer för den egna slöjdverksamheten. Där-
efter kan planen diskuteras exempelvis gällande hur eleven på olika sätt kan 
göra slöjdprodukten personlig och unik. Detta kan göras genom att analysera 
olika produkters egenskaper med tanke på vilket behov produkten fyller, när 
den ska användas, vilken tidsanda eller stil produkten återspeglar, vilket 
material och med vilken teknik produkten är tillverkad samt vilka färger och 
former som finns i produkten. Med hjälp av en dylik analys av i princip vilken 
produkt som helst, kan man lyfta fram faktorer som inverkar på att till 
exempel varje sittunderlag som eleverna i gruppen har tillverkat är olik de 
andras. Alla underlagen kan till exempel vara gjorda i samma material och 
utförda i samma teknik, men färgen, formen och stilen kan skilja dem från 
varandra. 

Läraren har också ett etiskt och moraliskt ansvar för eleverna och deras val, 
vilket innebär att läraren inte automatiskt kan godkänna tillverkningen av 
slöjdprodukter som på något sätt kan anses vara stötande för andra 
människor eller ha ett oetiskt budskap. Läraren bör diskutera och uppmärk-
samma dylika aspekter med eleverna. 

Eleverna behöver ofta få hjälp med att se alternativ, begrunda och välja vad 
som är ämnesteknologiskt möjligt att göra av det valda materialet, tekniken 
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samt med hjälp av de aktuella redskapen och verktygen. En elev kan också 
behöva hjälp med att välja uppgifter som utgör lämpliga ämnesteknologiska 
utmaningar. För en nybörjare i slöjd kan valmöjligheter och beslut i anslutning 
till form och stil vara tillräckliga utmaningar, medan utmaningarna kan bli 
större och mångsidigare i takt med att elevens kunskaper och färdigheter 
ökar. Ju mer ämnesteknologisk kunskap eleven har, desto lättare är det för 
hen att komma på nya möjliga lösningar på aktuella slöjdrelaterade problem. 
Å andra sidan kan även en elev med begränsade ämnesteknologiska 
kunskaper komma på mycket kreativa och nyskapande lösningar. 

HUR KAN SLÖJDPROCESSEN GÖRAS SYNLIG? 

I styrdokument för slöjdundervisningen poängteras vikten av att medvetande-
göra slöjdprocessen och att synliggöra verksamheten och lärandet i anslutning 
till skapandet av slöjdprodukter. Därför är det skäl att utveckla dokumenta-
tionsformer för slöjdprocessen. Dokumentationen kan göras till exempel i 
form av en slöjddagbok eller loggbok, arbets- och visningsportfolio, blogg eller 
skissbok. Av dessa kan de fyra förstnämnda vara av virtuell eller fysisk karak-
tär, bloggen är alltid virtuell medan vi anser att skissboken alltid är i fysisk 
bokform.  

Avsikten med slöjddagboken, eller loggboken, är att eleven med egna ord 
beskriver sin verksamhet i slöjden. Instruktionen “Idag har jag…” kan vara 
tillräcklig för att eleven ska kunna beskriva sin slöjdverksamhet. Reservera 
tillräckligt med tid, fem till tio minuter i slutet av lektionen, för elevernas dag-
boksskrivning. När skrivandet sker i den aktuella slöjdmiljön stöds minnet och 
reflektionen av den utförda slöjdverksamheten på ett optimalt sätt. Dag-
böckerna kan användas dels som ett verktyg för läraren att följa upp elevernas 
arbete, dels som ett forum för läraren att ge varje elev individuell respons. 
Informationen i dagböckerna hjälper också läraren att planera och att förbe-
reda sig för följande slöjdtillfälle. Varje slöjdtillfälle kan inledas med att eleven 
läser sin dagbok för att tona in sig på den pågående slöjdprocessen samt ta del 
av lärarens kommentarer. Läraren behöver naturligtvis inte alltid ge skriftlig 
respons. Responsen kan också ges muntligt under lektionen.  

Ett ytterligare sätt att synliggöra slöjdprocessen är att samla material under 
processens gång i en arbetsportfolio. Materialet kan bestå av skisser, texter, 
bilder, mönster, ritningar, foton, materialprover, teknikprover med mera. Alla 
arbeten behöver inte vara slutförda, det kan också vara anteckningar, utkast 
och beskrivningar. Portfolions fysiska form kan vara till exempel en pärm, en 
mapp eller en låda. Portfolion kan också vara digital. Det viktiga är att port-
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folion är personligt utformad, att allt material är lättillgängligt och att det kan 
bearbetas under processens gång. En viktig del av arbetsportfolion är beskriv-
ningen av de mål man vill uppnå under arbetsområdet samt en kontinuerlig 
reflektion och utvärdering av arbeten och arbetssätt. Material från arbetsport-
folion kan i slutet av slöjdprocessen sammanställas till en visningsportfolio, 
vilken kan utgöra ett komplement till slöjdprodukten exempelvis på en utställ-
ning. I visningsportfolion samlas och utvärderas de moment som visar på egna 
framsteg samt på hur slöjdprodukten vuxit fram i relation till arbetsområdets 
målsättningar.   

Bloggen har många likheter med slöjddagboken men möjliggör även använd-
ning av digitala bilder. Fotograferingen av slöjdprocessen och den fram-
växande slöjdprodukten kan göras under lektionstid, medan själva bloggin-
lägget bestående av text och bild kan göras i slutet av lektionen eller som hem-
läxa. Bloggen kan ha olika grader av offentlighet vilket bör beaktas när det 
handlar om minderåriga barns verksamhet. Om bloggen är offentlig för den 
egna slöjdgruppen kan, förutom läraren, även klasskamraterna i slöjdgruppen 
se och kommentera varandras blogginlägg, vilket möjliggör ett vidgat klass-
rum och ett delat lärande. Bloggens digitala form möjliggör också kommuni-
kation exempelvis med elever i en vänskola. 

Med inspiration från formgivares och konstnärers arbetssätt kan läraren 
införa skissboksarbete som en dokumentationsmetod i slöjdundervisningen. 
Syftet med att använda skissbok är att eleven ska samla och utveckla idéer för 
formgivningsarbetet och tillverkningen av slöjdprodukten. Eleven inleder 
skissboksarbetet med att reflektera kring det givna temaområdet. Under 
processens gång utforskar eleven temat genom att läsa in sig på området och 
skissa ner idéer. Fotografier och inspirationsbilder av olika fenomen i anslut-
ning till temat samt färg- och materialprover kan likväl infogas i skissboken. 
Också bakgrundsfakta, arbetsordningar och -beskrivningar, skötselråd, samt 
frågor, reflektioner och funderingar under arbetets gång kan dokumenteras. I 
och med att man använder en skissbok med hårda pärmar och papper av god 
kvalitet brukar eleverna vara omsorgsfulla med hur de utformar dokumenta-
tionen av sin process och slutresultatet kan med stolthet visas upp. Eftersom 
den färdiga skissboken innehåller en omfattande mängd information kan den 
vara till nytta också för framtida slöjdprojekt. Skissböcker som eleverna 
tillverkat själv enligt bokbindarprinciper har också fungerat bra. Om 
skissboken är självtillverkad blir den ännu mera personlig. 
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Till följande presenteras två idéer, Kreativitetskuben och Idélistan, som 
fokuserar på hur läraren med hjälp av problemlösningsmodeller kan stöda 
eleverna i sökandet efter nya lösningar och uppmuntra dem att vara kreativa i 
sin produktformgivning. Båda idéerna kan anpassas till och användas med 
vilket ämnesteknologiskt innehåll som helst.  

 

 

 



 

34 

 

IDÉ 5: KREATIVITETSKUBEN 

Namnet Kreativitetskuben syftar på kubens sex 
sidor som möjliga aspekter att utgå från vid form-
givning av nya slöjdprodukter. Aspekterna kan gälla 
material, slöjdteknik, behov, association, estetik, 
konsekvenser eller användningsändamål i stil med 
Papaneks funktionsanalysmodell för produkter. De 
valda aspekterna och deras antal bör anpassas till 
elevgruppen och arbetsområdets övergripande mål. 
Syftet med kreativitetskuben är att locka till 
kreativa, divergenta lösningar i formgivningen av 
slöjdprodukter.  

Uppgiften inleds med att bestämma arbetsområdets tema inklusive kunskaps- 
och färdighetsområden. Läraren förbereder arbetet med att skapa kuber eller 
tärningar med de olika aspekterna namngivna på de olika sidorna. Kuberna 
kan exempelvis fokusera på slöjdmaterial (ex. ullgarn, bomullstyg, läder, ull, 
pärlgarn, filttyg), slöjdtekniker (ex. sticka, virka, brodera, sy, tova, väva), 
kroppsdelar (ex. händerna, fötterna, armarna, huvudet, halsen, benen) och 
adjektiv (ex. prickig, blommig, randig, rutig, vågig, rufsig). Antalet aspektkuber 
kan variera från ett arbetsområde till annat. Istället för kuber kan man också 
använda papperslappar med angivna aspekter. Ju fler aspekter som skall ingå i 
slöjdprodukten, desto mer utmanande blir uppgiften. Elevernas uppgift blir att 
kasta tärning med kuberna och se vilka kombinationer av aspekter de får. 
Dessa aspekter ska sedan ingå i den planerade slöjdprodukten.  

För att skapa en positiv och kreativ anda i elevgruppen där alla idéer är 
tillåtna, kan uppgiften inledas som en lek i grupper där man diskuterar möjlig-
heter till olika produktidéer utgående från en viss kombination av aspekter. Ju 
bättre ämnesteknologiska kunskaper eleverna har, desto fler slöjdtekniker 
och desto större variation av material kan ingå i uppgiften. Andra material och 
tekniker än de som nämns på kuberna eller lapparna kan naturligtvis också 
ingå i produkten, eftersom vissa kombinationer kan vara mer utmanande än 
andra. Efter en första känsla av att det är omöjligt att kombinera aspekterna i 
en slöjdprodukt, brukar elevernas divergenta tänkande få fart och resultaten 
brukar bli mycket personliga och roliga. 

Vi har använt Kreativitetskuben bland annat inför jul inom ett arbetsområde 
om garntekniker. Eleverna ville tillverka små julklappar eller juldekorationer, 
men vi ansåg att tillverkning av tomtar, änglar och andra traditionella dekora-
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tioner efter färdiga modeller inte fyllde undervisningens övergripande mål 
och utgjorde inte en hel slöjdprocess bestående av formgivning, planering av 
tillverkning och tillverkning. Därför bestämde vi att ge eleverna en utmaning i 
form av tre aspekter bestående av slöjdtekniker (virkning, stickning, tofsar, 
snoddar, fransar) och material (effektgarn, fanttigarn, bomullsgarn, lingarn, 
yllegarn, metalltråd, papperssnöre) samt en rad från en välkänd julsång såsom 
Stjärnorna glimma och gnistra.., Rudolf med röda mulen..., Nu tändas tusen 
juleljus...  

Varje elev fick tre aspekter, vilket ledde till exempel till kombinationen 
Snoddar – Fanttigarn – Ser du stjärnan i det blå... Därefter gällde det att gnugga 
fantasiknölarna! Efter en första känsla av att inte komma på hur aspekterna 
kan kombineras, lyckades alla elever hitta på och tillverka personliga och 
unika slöjdprodukter inför julen. Innan eleverna fick ta hem sina produkter 
ställdes de ut med en kort beskrivning av hur uppgiften hade tolkats. 
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IDÉ 6: IDÉLISTAN 

Idélistan är ett verktyg bestående av en uppsättning frågor som kan användas 
för att analysera och utveckla en produkts egenskaper. Idélistan fungerar 
också bra när man är på jakt efter nya idéer och planerar nya produkter. 
Arbetet går ut på att läraren, eller läraren tillsammans med eleverna, samman-
ställer en lista med faktorer angående det aktuella temat eller utmaningen. 
Genom att bearbeta temat utgående från frågorna i listan kan nya kombina-
tioner och lösningar på temat uppstå. 

För att få ut den största nyttan av att använda en idélista bör problemet ställas 
tillräckligt specifikt, dock inte för snävt. Om man ställer frågan ”Hur kan vi 
tillverka bättre bilar?”, är frågan för vid. Problemet går lättare att lösa om 
frågan ställs om, till exempel ”Vad kan vi lägga till till en bil?” eller ”Vad kan vi 
ta bort från en bil?” för att den ska bli bättre. 

För att exemplifiera idélistans användning inom slöjd-
området har vi valt att presentera ett arbetsområde, Bära 
och förvara, där tyngdpunkten är lagd på funktionell 
slöjd. Utgångsläget är att eleven redan behärskar en del 
av de baskunskaper och -färdigheter inom det ämnes-
teknologiska området som produkten planeras att 
tillverka inom. Utmaningen blir istället att satsa 
på formgivning av en produkt som kan användas 
för att bära eller förvara något. Alla elever kan 
till exempel utgå från samma grundmönster 
bestående av rektangulära delar vars antal och 
storlek kan ändras efter behov. Alternativt kan 
alla elever utgå från samma råmaterial. Genom 
att använda en idélista kan undervisningen 
fokusera på olika delfunktioner i Papaneks 
funktionsanalys för produkter.  

Med hjälp av frågorna i nedanstående idélista 
uppmärksammas eleverna på hur man kan 
förändra en bestämd produkts egenskaper, funktion och utseende genom att 
koncentrera sig på en eller flera delfunktioner åt gången. Med hjälp av 
idélistan kan eleverna bli mera uppmärksamma på hur lätt det egentligen är 
att göra något annorlunda och personligt genom att ändra på olika delar av 
helheten. 
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Idélistans fördelar är att den är ett flexibelt verktyg för självständig problem-
lösning vid olika typer av slöjdverksamhet. För visualisering och konkreti-
sering kan läraren ha en variation av åskådningsmaterial och med hjälp av 
dessa visa hur förändringar kan göras genom att lägga till, ta bort och vända 
på delar och detaljer. Ändringar kan också visualiseras med hjälp av ett digi-
talt material. Poängen med användningen av en idélista i formgivningsfasen är 
att eleverna lär sig att se delarna som den tilltänkta produkten består av och 
hur de kan förändras samt att hitta personliga lösningar för formgivningen av 
den tilltänkta produkten. 

 

Hur förändras produktens karaktär om du… 

 ändrar dess färg? (estetik eller association) 
o enfärgad, flerfärgad, röd, svart, blå, mönstrad, färgade 

detaljer… 

 ändrar dess storlek? (användning eller estetik) 
o mindre, större, längre, kortare, stora detaljer, små 

detaljer… 

 ändrar dess form? (estetik) 
o runda former, avlånga detaljer, kvadratiska detaljer… 

 ändrar dess material? (teknologi, konsekvenser eller 

användning) 
o jeanstyg, konstläder, metallringar, plast, fanér… 

 lägger till eller tar bort något? (användning eller estetik) 
o fickor, lock, metallringar, reflex, lysdioder… 

 ordnar om detaljer eller delar? (användning eller estetik) 
o lock på utsida, fack på insida, upphängningsanordningar 

på utsida… 

 förnyar designen eller stilen? (behov, användning eller 

teknologi) 
o sportig, sjömansstil, lekfull, futuristisk… 

 synliggör funktionen? (behov, användning eller estetik) 

o logon eller dekorationer med hjälp av olika 

slöjdtekniker... 
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4 VAD SKA VI SLÖJDA AV?  

I läroämnet slöjd ingår en stor mängd material, maskiner, redskap och verktyg 
samt behov av specialutrymmen för verksamheten, vilket medför att läro-
ämnet ofta uppfattas som resurskrävande i förhållande till många andra läro-
ämnen. Med jämna mellanrum behöver nya maskiner, redskap och verktyg 
införskaffas och gamla dito repareras och underhållas, men ännu oftare 
behöver man införskaffa olika slöjdmaterial för att kunna genomföra under-
visningen och för att eleverna skall kunna planera och tillverka sina slöjd-
alster. Eftersom slöjd är ett läroämne där eleverna konkret producerar nya 
produkter och där verksamheten grundar sig på formning av råmaterial, kan 
man säga att behovet av slöjdmaterial är konstant. Alla elever i en grupp kan 
till exempel inte sticka pulsvärmare av samma garnnystan eller fästa samma 
lysdioder i sin fönsterdekoration. Verksamheten i sig kräver ställningstagande 
till ändamålsenlig materialanskaffning och ekonomisk resurshushållning. I 
detta kapitel diskuterar vi hur man kan planera och genomföra slöjdundervis-
ning som tar fasta på ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara 
lösningar. 

HUR KAN HÅLLBAR UTVECKLING UTGÖRA ETT TEMA I 
SLÖJDEN? 

Begreppet hållbar utveckling lanserades i början av 1990-talet utgående från 
Brundtland-komissionens rapport Our Common Future och i anslutning till 
den internationella miljökonferensen i Rio De Janeiro år 1992. I rapporten och 
vid konferensen betonades det att den kontinuerliga tillväxtens ideologi skall 
ersättas med en princip om att mänsklighetens nutida behov bör tillfreds-
ställas på ett sådant sätt att den inte har en negativ inverkan på kommande 
generationers levnadsmöjligheter. Principen om hållbar utveckling skulle 
genomsyra all mänsklig verksamhet och den kom också att bli ett centralt 
tema i styrdokument på olika nivåer. 
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Den centrala frågan när det gäller den hållbara utvecklingen är hur man för 
kommande generationer skall kunna garantera minst samma välstånd som vi 
har i dag. Med välstånd avses förutom ekonomiskt välstånd också individens 
psykiska välmående och välstånd i relation till den kulturella hållbarheten. 
Individens psykiska välmående kan i slöjden nås genom en långsiktig och 
innovativ arbetsprocess som ger upplevelser av tillfredsställelse och som stär-
ker självkänslan och välbefinnandet i vardagen. Den kulturella hållbarheten 
bygger på förståelse för olika kulturtraditioner i ett mångkulturellt samhälle 
och vilja att uttrycka sig genom slöjd och värna om att utveckla slöjdkulturen.  

Slöjdämnet har genom tiderna varit starkt kopplat till nordiskt hantverks-
kunnande och nordiska kulturtraditioner. Genom att i slöjdundervisningen 
bekanta sig med traditionell föremålskultur och med dagens formspråk inom 
hantverk, arkitektur och konst hjälper man eleven att förstå både den egna 
och andra kulturers historia och utveckling. Den franska modedesignern 
Christian Lacroix har uppmärksammat hantverkets betydelse genom att kon-
statera att om människan förlorar sina kulturtraditioner mister hon sin själ. 

I styrdokument för slöjdundervisningen kan man skönja spår av principen om 
hållbar utveckling, främst ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Till läroämnets 
natur hör att eleverna ska förstå funktionsprinciperna för vardagliga bruks-
föremål och kunna agera på ett sätt som förlänger föremålens livslängd. I 
slöjdundervisningen lyfts principen om hållbar utveckling fram genom att 
man behandlar produkters livscykel med fokus på återvinning och åter-
användning av material och produkter. Vidare ska eleverna få kännedom om 
material och konsumentfrågor samt lära sig om skötsel och underhåll av 
produkter. Genom dessa grundläggande och till slöjden naturligt hörande om-
råden har slöjdundervisningen alla förutsättningar att relativt lätt konkreti-
sera den genomsyrande principen om hållbar utveckling och fostra eleverna 
till kvalitetsmedvetna konsumenter och kunniga slöjdproducenter i en tid då 
vi överröses av massproducerade produkter av varierande kvalitet. 

HUR UNDERVISA OM HÅLLBAR UTVECKLING? 

Tidigare kunde man spara pengar på att göra saker och ting själv eftersom 
materialkostnaderna inte var så höga. Numera kan man dock många gånger 
konstatera att nytt material till slöjdprodukter blir dyrare än om man skulle 
köpa en motsvarande industriellt massproducerad produkt i affären. Priset på 
material har stigit samtidigt som anslagen för slöjdundervisningen i många 
skolor har bibehållits på samma nivå eller till och med sjunkit under årens 
lopp. Variationerna kan vara mycket stora och har direkt inverkan på hur 
mycket material som kan inhandlas till verksamheten. Detta medför naturligt-
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vis att läraren bör vara uppmärksam på hur ekonomin förvaltas och hur ansla-
get lämpligast skall användas för att alla elever skall kunna tillverka ända-
målsenliga slöjdprodukter i olika material av god kvalitet. Det gäller också att 
ta ställning till hurdant material som ska införskaffas, och i vilka mängder, 
samt tänka efter vilka ämnesteknologier man ska fokusera på för att uppnå 
styrdokumentens målsättningar för ämnet. 

Förutom att skaffa nytt material till slöjdundervisningen kan man återanvända 
mycket material som man kommer åt relativt billigt eller till och med helt 
gratis. I dylika fall kan den traditionella uppfattningen om att självgjort blir 
billigare än köpt fortfarande stämma in. I materialanskaffning av detta slag 
gäller det att vara påhittig och företagsam och använda sig av eventuella 
kontakter till olika företag eller be om hjälp av elevernas föräldrar. Här är 
principen den samma som på lopptorg – det som är skräp för en, är en skatt 
för någon annan.  

En slöjdlärare berättar att hen hade bett föräldrarna om hjälp vid material-
anskaffningen och fått in massor av begagnade jeans, solblekta gardiner i 
bomullstyg, restgarnsnystan, ylletröjor i fel storlek eller form samt onödiga 
dynor med bra fyllnadsvadd. Enligt läraren skulle detta gratis erhållna 
material av god kvalitet (som föräldrarna med glädje skänkte bort) räcka till 
många elevgruppers fina slöjdalster och gav läraren samtidigt möjligheten att 
istället köpa mer exklusiva material till allmän användning i undervisningen 
såsom ett större utbud av band, spetsar, knappar, garn, sytråd, limtyger, 
reflextyg och mellanlägg. 

En av trenderna i samhället just nu är att återanvända, förnya och förändra 
gamla plagg och prylar till personliga och unika produkter och på det viset för-
länga produkters livslängd. En annan trend är att lägga sin egen personliga 
prägel på nya massproducerade varor. Det finns en hel mängd inspirerande 
böcker, tidningsartiklar, webbmaterial och TV-program kring detta tema. 
Denna trend passar även bra i slöjdundervisningen, som i alla tider har före-
språkat ekonomisk användning av resurser. Uppmärksammande av resurs-
använding i undervisningen klingar också bra ihop med arbetsområden om 
ansvar för miljö, välfärd och en hållbar utveckling. Att tillverka nya slöjd-
produkter av gammalt material kan leda till många nya och kreativa lösningar 
som eleverna annars inte skulle komma på eller som ämnesteknologiskt kan 
vara för utmanande att genomföra. Från gamla plagg kan till exempel fickor, 
knapplister, dragkedar och manschetter utnyttjas som detaljer i nya slöjd-
produkter. 

För att uppmärksamma eleverna på industriellt massproducerade produkters 
priser och vad det är som utgör grunden för priset, kan eleverna göra kost-
nadsberäkningar för sina produkter. Förutom att fokusera på materialåtgång, 
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kan eleverna räkna med förbrukad tid och eventuellt också användningen av 
olika redskap, utrymme, elektricitet och dylikt för att få ett så heltäckande 
tillverkningspris på sin produkt som möjligt. Därefter kan man ytterligare 
diskutera hur produkter i samhället fraktas till konsumenterna, marknadsförs 
och säljs. När man kommer in på diskussioner kring arbetsförhållanden och 
huruvida alla personer i produktionskedjan får rättvis ersättning för sitt 
arbete är det den sociala och etiska hållbarheten som är i fokus. Detta kan leda 
till att eleverna blir mer medvetna om sin konsumtion av varor och tjänster. 
Man kan också be eleverna jämföra priser på liknande produkter av olika 
tillverkare med priset på den självtillverkade produkten, eller en ny mass-
producerad produkt med en återanvänd produkt. Resultaten från prisjäm-
förelserna kan leda till intressanta diskussioner och nya insikter för samtliga 
involverade.  

Följande återanvändningsrelaterade termer på engelska kan utgöra utgångs-
punkter för fokusering inom arbetsområden i slöjd: ReDo – ReDuce – 
ReDesign – ReUse – ReMake – ReDefine – ReCycle. Fritt översatt handlar det 
om att göra om produkter, minska på förbrukningen, ta inspiration av design 
och olika stilperioder, återanvända produkter och hitta på nya användnings-
sätt för dem samt forma om och låta produkters livcykel bli längre. 

 

 

De två idéerna som presenteras till följande fokuserar på återanvändning och 
hur man kan åstadkomma kluriga slöjdprodukter av återanvänt material. I 
den första idén, Blue Jeans, omformas gamla och slitna jeans till nya och 
fräscha textilier med hjälp av sömnad och virkning. I den andra idén, Finurliga 
figurer, varvas formgivning, planering av tillverkning och tillverkning när 
ensamma och utslitna strumpor får ny form och funktion som finurliga och 
oberäkneliga strumpfigurer. 

 



 

42 

 

IDÉ 7: BLUE JEANS 

I arbetsområdet Blue Jeans knyts ekologisk, ekonomisk, social och kulturell 
hållbarhet till slöjdverksamheten. Som vi redan konstaterade är anslagen för 
skolslöjden begränsade i förhållande till produktionsmöjligheterna inom 
ämnet. Detta behöver ändå inte utgöra ett oöverkomligt hinder eftersom det i 
samhället finns tillgång till en hel del billigt, eller gratis, material som redan en 
gång är använt och vars livscykel kan förlängas genom slöjdverksamhet. 

I arbetsområdet Blue Jeans fokuserar vi på återanvändning av jeansplagg. För 
att erhålla bakgrundsfakta kan eleverna utforska materialets och plaggets 
livscykel gällande odling av bomull, tillverkning av garn och tyg, färgning och 
behandling, mode och design, tillverkning av plagg, logistik, marknadsföring, 
användning, skötsel och slutligen återvinning.  

Den ekologiska hållbarheten är nära sammanknuten med den sociala och 
ekonomiska hållbarheten. Är det etiskt rätt att vi använder jeans där odling av 
råmaterial och tillverkning sker under tvivelaktiga förhållanden? Skulle vi 
vara beredda att betala ett högre pris för jeans om vi hade en garant för att 
odlare och tillverkare arbetat under acceptabla förhållanden? Vad är det som 
gjort att jeansen med en bakgrund som slitstarka arbetsbyxor gick från att 
vara arbetarnas favoritplagg till att bli en del av rock´n´roll kulturen och 
slutligen idag ett globalt modefenomen, oberoende av ekonomisk, social och 
kulturell bakgrund? 

De flesta av oss använder jeans dagligen. När vi vuxit ur dem, slitit slut dem 
eller de inte längre fyller modekriterierna återstår en hel del användbart 
material. I många fall kan jeansen vara så kära att det är svårt att skiljas från 
dem och då kan det vara en tröst om jeansen i slöjden återuppstår som nya 
slöjdprodukter.  

Vad kan man då göra av gamla 
jeans? Stora delar av tyget i ett 
par jeans är ofta användbart 
även om det slitits hål på 
dem. Därför lämpar sig 
gamla jeans utmärkt till 
väskor, påsar och 
kuddar av olika slag 
som kräver ett kraf-
tigt och slitstarkt tyg.  



 

43 

 

Exempelvis traditionell lappteknik, Crazy Patch-
work med synlig traskant, applikation, chenille 
och fritt maskinbroderi är tekniker som lämpar 
sig väl för att omforma materialet till nya 
produkter.  

Jeansmaterial kan med fördel kombineras med 
tyger i andra mönster och färger samt med 

spets, brodyr och dekorationsband som effekt. Likaså kan jeansdetaljer, 
exempelvis fickor, linningar, kragar och knäppningar, kombineras med andra 
tyger till nya och roliga produkter. Jeans som är mycket använda och tvättade 
många gånger har blivit mjuka och är därför behagliga att klippa till remsor 
och virka med en grov virknål eller väva till underlägg och mattor, samt till 
väskor, korgar och annan förvaring. Länge leve jeansen! 
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IDÉ 8: FINURLIGA FILURER 

I arbetsområdet Finurliga filurer är tanken att man 
återanvänder strumpor vid tillverkning av mjukis-
djur, maskotar eller motsvarande filurer. Tyngd-
punkten i arbetsområdet kan vara på experi-
mentell slöjd, eftersom man utgår från materialet 
och dess möjligheter, inte från på förhand be-
stämda tekniker eller behovs- och användnings-
kriterier. 

Den kognitiva och affektiva målsättningen för 
arbetsområdet kan vara att utveckla elevernas kuns-
kap om och förståelse för produkters livscykel. Är en 
strumpa färdig för soptippen för att den har ett hål 
eller kan den få ett fortsatt liv som en maskot?  

Till filurerna kan man använda nästan vilka strumpor och strumpbyxor som 
helst, dock inte tunna kvalitéer där maskorna lätt löper. I de flesta hem finns 

omaka strumpor eller strumpor med hål på 
som eleven kan ta med sig och återanvända. 
Roliga strumpor kan man också köpa billigt 
på loppisar eller i klädaffärernas realådor. 

Strumpornas form, färg och mönster kan 
snabbt inspirera till idéer om filurernas 
utseende. Det lönar sig att låta filuren växa 
fram vartefter arbetet framskrider och inte ha 
en alltför strikt planering. Istället blir detta 
ett arbetsområde där formgivning och till-
verkning löper parallellt. Man kan utforska 
strumpans ”anatomi”, dvs. vad kan man göra 
av tådelen, fotdelen, hälen och skaftet. Ska 
hälen bli huvud, nos, mage eller bakdel? 
Behövs det kanske en extra strumpa för 
armar, ben, tassar, svans eller för en stor nos? 
Ett par strumpbyxor kan räcka till nästan vad 
som helst, kanske till en stor krokodil eller till 
ett par långa spindelben. Ett hål på strumpan 
är inget problem, tvärtom kan det ge nya, 
kreativa idéer och lösningar. 
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Uppgiften ger ett ypperligt tillfälle att under tillverkningsfasen som ett psyko-
motoriskt mål uppmärksamma övning i handsömnad, ett område som tyvärr 
ofta försummas. För att sy ihop filuren kan man använda efterstygn och för att 
sammanfoga olika delar behövs smygstygn. För att dra ihop öppningar an-
vänds förstygn. Till dekorationerna kan man använda sig av olika dekorativa 
broderistygn, pärlor, knappar, band, delar från trasiga smycken, applikationer, 
virkade och stickade detaljer samt flätade och tvinnade band. 

I arbetsområdet kan man med fördel samarbeta med andra ämnen. Exempel-
vis inspiration från och integration med biologin kan utmynna i arbets-
området Filurer i vattnet eller Skogens alla små filurer. Filurerna kan också 
användas i ett integreringsprojekt med modersmålet. Eleverna kan enskilt 
eller i grupp skriva berättelser om filurerna som sedan kan dramatiseras i 
klassen. Dramatiseringen kan samtidigt utgöra en del av arbetsområdets 
avslutning och utvärdering. 
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5 MÅSTE ALLA GÖRA PÅ SAMMA SÄTT? 

Ett enkelt svar på denna fråga är NEJ! – alla måste inte göra på samma sätt och 
ska inte heller göra på samma sätt i slöjden. Ramarna och reglerna i dagens 
slöjdundervisning är individrelaterade. Den individrelaterade undervisningen 
kan utformas så att den främjar ekonomisk, social och regional jämlikhet samt 
jämställdhet mellan könen. Här ligger egentligen en av kärnpunkterna i 
slöjden – alla gör på sitt eget sätt, utgående från sina egna förutsättningar, mål 
och idéer. Detta ska dock inte tolkas som att man ska göra hur som helst eller 
att det inte finns några ramar eller regler över huvudtaget, för det finns det.  

När eleverna lär sig att formge, planera tillverkning, testa olika alternativ, dra 
slutsatser och hitta nya lösningar på slöjdproblem stärks den inre och den 
yttre företagsamheten. I slöjdundervisningen ska eleverna uppmuntras att 
lägga märke till och utveckla sina färdigheter, styrkor och intressen samt 
handledas att ta reda på framtida studie- och arbetsmöjligheter. Hur ska man 
då göra i slöjden för att ta hänsyn till varje individ och hur ska man locka 
eleverna till att utmana sina egna gränser? 

VILKA PERSONLIGA EGENSKAPER KAN SLÖJDEN UTVECKLA? 

Ordet slöjd finns omtalat redan på 1300-talet i Östgötalagen och härstammar 
från det fornsvenska ordet slöghþ, som står för slughet, flitighet, skicklighet, 
kunnighet och klokhet och av ordet slögher, egenskapen att vara händig, flink, 
hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig. Begreppet tar 
fasta på egenskaperna som verksamheten utvecklar, framom att fokusera på 
materialen eller redskapen som används inom den.  

Egenskaperna som värdesattes på 1300-talet är i viss mån egenskaper som 
värdesätts än idag. Om man jämför innebörden i det fornsvenska slöjd-
begreppet med de ideala egenskaperna för en samhällsmedborgare idag kan 
man notera märkbara likheter. Enligt olika forskare borde en ideal samhälls-
medborgare, för att kunna ta hand om sig själv och sitt eget liv vara kreativ, 
innovativ, aktiv, initiativkraftig, självständig, självständigt tänkande, ”själv-
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gående”, kritisk, driftig, utrustad med gott självförtroende, god problemlösare, 
flexibel, god informationssökare och kunnig – kort sagt vara företagsam.  

Dagens slöjdundervisning som utgår från arbetsområden eller teman och har 
en tydlig karaktär av problembaserat lärande, har möjlighet att utveckla ovan 
nämnda värdefulla egenskaper hos eleven. När eleven i slöjdundervisningen 
omsätter sina idéer i verksamhet möter hen olika problem och övar sig under 
lärarens handledning att hantera risker och reflektera över resultatet av risk-
tagningen. Problemen ändrar karaktär under processens gång och det finns 
vanligen många olika lösningar med olika slutresultat.  

Elevaktiviteten och handlingsutrymmet i slöjden är stort då undervisningen 
utgår från elevens egna idéer och egen verksamhet. Flexibiliteten i ämnet går 
att finna i de relativt fria ämnesmålsättningarna i styrdokumenten som möjlig-
gör frihet för lärarna att planera ändamålsenliga arbetssätt som gynnar 
elevens personliga tillväxt. Den stora friheten som lärare har att forma sin 
undervisning baserar sig på lärarens individuella undervisningsideologi. Av 
denna orsak finns det variation i slöjdundervisningens karaktär i olika skolor. 
Potentialen till personlig utveckling av exempelvis kreativitet och företag-
samhet tas inte alltid tillvara, utan i stället kan en lärarstyrd och tillrättalagd 
undervisning som utvecklar elevernas förmåga att följa instruktioner eller 
lyda order betonas. För att slöjdens potential att stödja elevens personliga till-
växt ska tas tillvara, är det viktigt att läraren är medveten om sin egen 
undervisningsideologi och kan skapa lärandesituationer som svarar mot de 
krav dagens och framtidens samhälle ställer. 

Vid övergången från den grundläggande utbildningen till utbildning på andra 
stadiet ska eleverna fatta viktiga beslut om sin framtida utbildning och sitt 
framtida arbetsliv. Här har skolan en viktig uppgift i att stödja eleverna. Slöjd-
läraren kan i denna process uppmärksamma och diskutera hur kunskaper och 
färdigheter som eleverna förvärvat sig i slöjden kan vara betydelsefulla inom 
flera olika studieinriktningar och yrken, inte enbart inom direkt slöjdrela-
terade dylika. 

HUR KAN SLÖJDEN BLI MER JÄMSTÄLLD? 

Slöjden har ofta kritiserats för att vara könsbunden och leda till förstärkta 
uppfattningar om vad som är en lämplig verksamhet för män respektive 
kvinnor. Ända sedan tidigt 1900-tal har man i formella dokument för slöjd-
undervisningen försökt betona att både flickor och pojkar skall arbeta i 
slöjdens alla material och med alla dess ämnesteknologier. Fram till år 1970 
delades läroämnet i två ämnen med anknytning till elevernas kön. Eleverna 
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studerade antingen handarbete för gossar eller handarbete för flickor. Denna 
indelning grundade sig på kulturella och historiska uppfattningar om vad som 
ansågs vara en lämplig och ändamålsenlig verksamhet för pojkar respektive 
flickor att lära sig med tanke på deras framtida roller som vuxna människor i 
samhället och i familjen. 

I och med införandet av grundskolan och läroplanen år 1970, lanserades 
begreppen textilslöjd och teknisk slöjd för att tona ner könsanknytningen till 
någon viss ämnesteknologi eller något visst material. I praktiken medförde 
denna namnändring dock ingen större ändring i elevernas slöjdstudier. Fort-
farande studerade flickor huvudsakligen textilslöjd och pojkar studerade 
teknisk slöjd. Ett kort utbyte av slöjdart var för de flesta elever den enda in-
blicken som de fick i den andra slöjdartens arbetsmetoder, material, tekniker, 
verktyg och redskap.  

I och med läroplansreformen och grunderna för läroplanen år 1994 infördes 
begreppet slöjd som ett paraplybegrepp för teknisk slöjd och textilslöjd och i 
läroplansgrunderna från år 2004 och 2016 anges slöjd som ett läroämne med 
samma mål för alla elever. De praktiska arrangemangen för undervisningen 
och användningen av timresursen för det gemensamma läroämnets studier 
har genom tiderna överlåtits åt kommunerna och enskilda skolor, vilket i 
praktiken har medfört variationer i slöjdundervisningens upplägg. I och med 
läroplansgrunderna som träder i kraft 2016 bör det ske förändringar i slöjd-
undervisningen som leder till att alla elever ska få lika mycket undervisning 
inom både tekniska slöjdens och textilslöjdens ämnesteknologier.  

Trots ändringen av ämnesbenämningarna under årtiondenas lopp, lever det 
gamla begreppet handarbete istället för textilslöjd och slöjd i stället för teknisk 
slöjd, fortfarande kvar i folkmun och som benämningar på undervisning i det 
gemensamma läroämnet slöjd. Begreppet handarbete kan till och med i 
officiella dokument användas som den gemensamma benämningen för 
slöjdarterna. Orsaken till detta ligger troligen i översättningen till svenska av 
det finska ordet käsityö som på finska fortfarande används för läroämnet och 
vetenskapsområdena i anslutning till det. Denna inkonsekvens och rent av fel-
aktiga begreppsanvändningen på svenska kan ses som ett hinder för 
allmänheten att betrakta dagens slöjdundervisning som något annat än den 
som tidigare generationer har erfarit under sin skolgång. 

I regeringens jämställdhetsprogram för åren 2008–2011 tas problematiken 
kring slöjdens könsaspekt upp som ett konkret exempel på hur skolor upp-
rätthållit segregation enligt kön, och hur detta lett till orättvisor om vilka 
kunskaper och färdigheter eleverna erhållit beroende på vilken slöjdart de 
studerat. Å ena sidan har denna oro säkert varit berättigad, med tanke på att 
vid valmöjligheter mellan slöjdarterna har eleverna ofta valt traditionsbundet 
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så att flickor fördjupat sig i textilslöjd och pojkar i teknisk slöjd. Å andra sidan 
har slöjdarterna redan sammanförts till ett gemensamt läroämne för alla 
elever, vilket i teorin betyder att både flickor och pojkar ska få lika mycket och 
samma undervisningsinnehåll av båda slöjdarterna. Sammanslagningen av de 
två slöjdarterna till det gemensamma ämnet slöjd innebär i praktiken att 
lärarna måste avgöra vilket slöjdinnehåll som är relevant med tanke på de till-
gängliga resurserna. 

På grund av slöjdens starka kulturhistoriska grund, ämnesteknologiska om-
fattning och behovet av specifika redskap, maskiner, verktyg, material, 
utrymmen och ämnesteknologiskt kunniga lärare, kräver undervisningen fort-
sättningsvis två lärarresurser vid varje skola, en lärare i teknisk slöjd och en i 
textilslöjd. Förändringarna i styrdokument innebär dock att slöjdlärarna i en 
skola i högre grad än tidigare måste samarbeta för att nå målsättningarna för 
ämnet. Idealtillståndet är att samarbetet kan göras på ett sådant sätt att 
eleverna uppfattar läroämnet slöjd som en helhet där arbetssätt, material och 
tekniker från teknisk slöjd respektive textilslöjd kan kombineras på ett 
naturligt och ändamålsenligt sätt. 

Poängen med slöjdundervisningen ur ett jämställdhetsperspektiv är att visa 
att alla slöjdens tekniker, material, redskap och metoder lämpar sig lika väl för 
såväl pojkar som flickor. Läroämnets innehåll ska vara könsneutralt och 
fokusera på individ, inte kön. Detta kan man åstadkomma endast genom att 
som lärare bli medveten om sina egna uppfattningar och hur man låter olika 
normer påverka undervisningen. 

 

 

Till följande presenteras två idéer där den första, Moodboard, beskriver inled-
ningen av ett arbetsområde och fokuserar på utforskande arbetssätt, idé-
utveckling samt dokumentation inom formgivningsfasen. I den andra idén, 
Lika men ändå olika, är fokus på jämställdhet och jämlikhet. Idén utgörs av ett 
arbetsområde där alla utgår från samma grundmönster, men skapar person-
ligt präglade unika slöjdprodukter. 
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IDÉ 9: MOODBOARD  

Denna slöjdidé kan ses som ett exempel på hur formgivningsfasen inom ett 
arbetsområde kan utformas genom att ta inspiration av professionella form-
givares sätt att arbeta. Formgivare startar ofta arbetet med en ny produkt med 
att sammanställa en moodboard. En moodboard är en typ collage bestående 
av skisser, fotografier, tidningsurklipp samt färg- och materialprover som 
visualiserar stämningen, färgvärlden och känslan för en ny formgivningsidé. I 
professionellt bruk används moodboarden vid presentation av nya idéer för 
och som ett underlag för kommunikation i ett arbetsteam eller med kunder. I 
slöjdundervisningen kan moodboarden med fördel användas i formgivningen 
av nya slöjdprodukter.  

Arbetet med att skapa en moodboard lämpar sig väl inom exempelvis ett 
arbetsområde där eleverna ska planera och tillverka personliga slöjdproduk-
ter med inspiration av någon känd formgivares produktion. En av målsättnin-
garna med arbetsområdet kan vara att bekanta sig med finländska industri-
formgivare eller med formgivare som jobbar som egenföretagare med ett 
personligt koncept, samt att diskutera förutsättningar för ett etiskt och ekolo-
giskt hållbart koncept både när det gäller inhemsk och utländsk produktion. 
Andra målsättningar inom arbetsområdet fokuserar på formgivnings- och 
tillverkningsrelaterade aspekter. 

Eleven inleder arbetsområdet i formgivningsfasen med målsättningen att 
sammanställa en moodboard för en kollektion eller en produktfamilj. Tanken 
med att planera en hel kollektion eller produktfamilj är att man startar från en 
bred bas, ger sig tid att testa och leka med olika möjligheter och inte fastnar i 
den första idén man kommer på. Arbetet inleds med att eleven orienterar sig i 
temat, vilket innebär att hen skapar sig en uppfattning om hur professionella 
formgivare söker sina idéer och utforskar sin omvärld för att hitta inspiration. 
I den där på följande idéproduktionen kan eleven fördjupa sig i och låta sig 
inspireras av en utvald formgivares arbetsätt, utforska dennes inspirations-
källor och varumärke samt utvärdera produktionen utgående från till exempel 
etiska, estetiska och ekonomiska kriterier. Efter orientering och idéproduk-
tion, där allt har varit möjligt, behöver eleven bestämma ramarna för den egna 
kollektionen eller produktfamiljen och reflektera över funktion, struktur och 
form.  

För att antyda inspirationskälla till eller användningsområde för sin kollektion 
uppmanas eleven att under hela formgivningsfasen samla material för sin 
moodboard. I dethär skedet av planeringen behöver eleven, förutom lärarens 
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stöd och uppmuntran, också få kunskaper i, och tid för övning för hur man 
använder färgmaterial och -tekniker och hur man uttrycker sig med olika 
visualiseringsmetoder.  

De färdigställda moodboarden utgör en dokumentation över formgivnings-
fasen som ställs ut. I samband med utställningen presenterar eleverna dels sin 
egen formgivare, dels sina egna formgivningsidéer samt ger feedback på klass-
kamraternas arbeten. Presentationerna utgör lärtillfällen där eleverna får 
inblick i hur det är att arbeta som formgivare, yrkets förutsättningar och 
villkor i dagens samhälle. Till klassen kan man också bjuda in en lokal 
formgivare som får berätta om sin egen väg fram till sitt yrke, vilket kanske 
kan visa på möjligheter för fortsatta studier för elever som är intresserade av 
området. 
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IDÉ 10: LIKA MEN ÄNDÅ OLIKA 

Ibland är det befogat att genomföra relativt styrda arbetsområden där alla 
elever utgår till exempel från samma grundmönster för en produkt. Detta 
behöver ändå inte betyda att alla gör exakt likadana produkter eller att allas 
slöjdprocesser är lika. 

I arbetsområdet Lika men ändå olika utgör ett 
grundmönster för tygdockor den gemensamma 
utgångspunkten för eleverna. Det unika och per-
sonliga växer fram med varje elevs egen tolkning 
och förverkligande av arbetsområdets tema. 
Inom arbetsområdet kan man betona tolerans 
och acceptans av människor med olika kul-
turbakgrund, vilket i elevernas arbeten kan 
konkretiseras som dockor som kan ha 
typiska drag för människor från olika kul-
turer. En annan möjlighet är att ta fasta på 
tillhörighet till och jämlikhet inom en grupp 
eller gemenskap och göra sin docka till en av-
bild av sig själv eller till en representant för 
ett yrke eller en subkultur. Man kan även ta 
fasta på egenskaper som ger uttryck för 
rättvisa, ansvar eller förmåga att ta hänsyn 
till andra och formge sin docka som en 
fantasi- eller seriefigur som besitter önskvärda 
egenskaper. 

I relation till funktionsanalysen ligger fokus i formgivningsfasen på del-
funktionerna estetik och association. Här gäller det för eleven att utforska 
vilka egenskaper och drag som är typiska för den karaktär som utgör 
inspiration för den egna dockan och undersöka hur dessa kan konkretiseras 
med hjälp av slöjdens medel. Delfunktionen teknologi uppmärksammas under 
alla faser i processen. Under formgivningsfasen är teknologin synlig i samband 
med utforskning av material. I produkten kan många olika material ingå 
såsom vävt bomullstyg, trikåtyg, satintyg, taft, filttyg, chiffong och läder 
beroende på vilken effekt man vill uppnå. Utbudet av och tillgången på olika 
material ökar elevernas materialkännedom och uppövar deras färdigheter i 
att välja lämpliga material för sina produkter. Man också använda resttyger 
och olika slags band, spetsar och brodyrer. 
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I fasen för planering av tillverkning är teknologin närvarande när den gemen-
samma arbetsordningen skall anpassas till den egna, individuella dockan. I 
tillverkningsfasen är användning av teknologin konkret närvarande vid 
sömnad på maskin och för hand, likaså vid till exempel broderi av ögon och 
mun, sömnad av ryaknutar för att sy hår samt eventuellt vid olika garn-
tekniker för att tillverka detaljer och accessoarer såsom halsdukar, bälten och 
mössor.  

Tidsmässigt bör man för ett arbetsområde som 
detta avsätta gott om tid för tillverkningen, 
eftersom många detaljer kan ta oväntat mycket 
tid att tillverka och aptiten att infoga fler 
detaljer kan växa vartefter man ser hur 
produkten förändras. 

Dockorna på bilderna visar hur temat 
har tolkats av några studerande. De 
kunde välja mellan två olika grundmodel-
ler för sin docka, en med ben och en med en kon-
formad kropp ifall man ville sy en docka med 
lång kjol och som kunde stå upprätt. Dockorna 
kan antingen göras nakna med påklädbara 
kläder eller så att en del av kläderna samtidigt 
utgör en del av kroppen, till exempel så att bålen och armarna 
har en blusfärg medan händerna, huvudet och benen är av hudfärgat tyg. 
Utgående från de två grundmodellerna blev alla dockor olika. Det blev bland 
annat en en lucia, en jultomte, Pippi Långstrump, Lilla Prinsen, en vikinga-
flicka, en rymdvarelse och ett troll.  

Blir man riktigt biten av dockfeber kanske man tillverkar 
ett brudpar till sommarbröllopet, en studentdocka till 
vårens student, en konfirmationsdocka till konfirmanden 
eller en monsterdocka till monsterrockarens födelsedag.  
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6 HUR SKA VI GÖRA?  

En återkommande känsla av att inte räcka till hör troligen till varje slöjd-
lärares vardag. Frågor kring hur man ska organisera undervisningen för att 
hinna handleda varje elev och för att undvika långa väntetider för eleverna, är 
alltid brännande. I detta kapitel för vi en didaktisk diskussion kring olika 
arbets- och undervisningsmetoder som kan vara som stöd i slöjdundervis-
ningen och vid handledning av elevens slöjdprocess. Vidare reflekterar vi 
kring hur informations- och kommunikationstekniken i form av datorer, pek-
plattor och mobiltelefoner kan användas som hjälpmedel i slöjden, samt 
vikten av att mediekunskap och kommunikativa färdigheter uppmärksammas 
i slöjdundervisningen. 

HUR SKA LÄRAREN HINNA HANDLEDA ALLA ELEVER? 

Måndag morgon, Stina har tappat sitt mönster, Kalle och Nina var sjuka 
förra veckan och behöver individuell handledning för att komma igång, 
någon har dragit stickorna ur Karins vantar, Joels röda garn är slut så 
han måste få en extra uppgift, alla de andra 12 eleverna behöver också 
hjälp, datorn vägrar samarbeta.......  

Låter det bekant? I vilken ända skall man börja? 

En stor del av lektionstiden går för läraren åt till att handleda enskilda elever. 
Ju mera individualiserade arbeten eleverna har desto mera individuell hand-
ledning behövs, vilket i sin tur leder till att läraren har hjälpbehövande elever i 
kö. För att få handledningen snabbt genomförd i en trängd situation hemfaller 
man som lärare lätt till att ge direkta instruktioner för hur problemen kan 
lösas. Då kan det vara bra att tillsammans med eleverna fundera på hur 
handledningssituationen kunde utformas för att bli så bra som möjligt med 
tanke på att eleven kan avancera i sitt arbete och med tanke på att eleven lär 
sig lösa liknande problem i framtiden.  
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Vi föreslår följande arbetsgång vid handledningen. När eleven är i behov av 
handledning, det vill säga hjälp med, tilläggsinformation för eller kontroll av 
något arbetsmoment ombeds hen att först själv eller tillsammans med en 
kamrat försöka lösa problemet. Om behovet av handledning kvarstår ombeds 
eleven redogöra för läraren hur problemet har uppstått. Ofta löser sig proble-
met i samband med elevens verbala redogörelse, samtidigt förstärks elevens 
tro på sin egen förmåga att lösa problem. Om problemet fortfarande är olöst 
går läraren och eleven in i en handledningsprocess där de tillsammans 
analyserar problemet och försöker utveckla en lösning. När problemet fått en 
tillfredsställande lösning kan handledningsprocessen avslutas, eleven fort-
sätter med sitt arbete och läraren följer elevens arbete på avstånd.  

Många gånger är orsaken till att eleven tar kontakt med läraren ett behov av 
att få bekräftat att den pågående verksamheten är i linje med det som avsetts, 
exempelvis att få klartecken för att mönstret är rätt utsatt på tyget innan till-
skärningen tar vid. Läraren kan också initiera en handledningsprocess ifall 
elevens verksamhet ser ut att leda till situationer som kan vara farliga eller 
kräva en onödigt resurskrävande arbetsinsats i ett senare skede av slöjd-
processen. Slöjdens friare arbetsformer möjliggör en vuxen–barn kommunika-
tion som inte alltid är direkt knuten till undervisningsinnehållet. I denna 
kommunikation kan eleven få bekräftelse för sin person, inte enbart för sina 
prestationer. 

Konkreta läromedel i form av arbetsblad, arbetsordningar och arbets-
beskrivningar kan fungera som hjälpmedel i handledningssituationen och 
bidra till elevens självständiga informationssökning. För att eleven ska få 
övning i att arbeta planmässigt samt kunna förmedla och konkretisera sina 
tankar, är det bra om hen i samband med idéproduktionen visualiserar 
tankarna. Visualisering i inledningsskedet av formgivningsfasen har pedago-
giska fördelar för den fortsatta handledningen; det blir lättare för läraren att 
förstå elevens tankegångar och att diskutera olika produktidéer om man har 
exempelvis en skiss att utgå ifrån.  

När produktidéerna börjar ta form kan den utvalda idén skissas på ett arbets-
blad som stöd för den fortsatta planeringen. På arbetsbladet kan eleven ange 
mått och uppskatta materialåtgång samt till exempel ange önskemål gällande 
materialets egenskaper. Arbetsbladet förvaras under hela processen och kan 
användas som hjälpmedel vid handledning. Det kan också användas av läraren 
som underlag för materialanskaffning, samt som grund för fortsatt planering 
av undervisningen inom arbetsområdet. Under arbetsområdet kan eleven 
använda arbetsbladet för att återerinra sig om till exempel någon detalj i den 
planerade produkten. En plan är dock alltid bara en plan som kan ändras 
vartefter att arbetet framskrider och nya problem uppdagas och lösningar 
hittas. 
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För att uppmana till samarbete kan eleverna grupperas enligt liknande 
produkter såsom ”sock- och vantgrupp” och ”mössgrupp”. Samarbetet kan 
bestå i att hjälpa varandra att lösa enkla problem som uppkommer i tillverk-
ningsfasen samt att uppmuntra och stöda varandra i slöjdverksamheten. 
Gruppindelningen underlättar samtidigt lärarens arbete eftersom hen sam-
tidigt kan handleda flera elever med liknande produkter och utmaningar. För 
att uppmuntra eleverna till egna initiativ, kreativa lösningar, samarbete och 
gemensamt ansvar kan undervisningen organiseras enligt tutormetoden eller 
som stationsundervisning.  

Tutormetoden, eller samarbetsinlärning som den också kallas, är en form av 
grupparbete där varje gruppmedlem bär ansvaret både för sitt eget och för 
gruppens lärande. Tutormetoden lämpar sig utmärkt som undervisnings-
metod när man genomför undervisning i enlighet med arbetsområdesprin-
cipen. Eleverna erhåller ramarna för en uppgift inom arbetsområdet och de 
ställer tillsammans upp målen för arbetet. Lärarens roll inom denna metod 
förskjuts från kunskapsförmedlarens till handledarens roll med uppgift att 
underlätta elevernas lärande. 

Uppgifterna delas upp så att varje elev blir ansvarig för undervisningsinnehåll 
som består av såväl kunskaps- som färdighetsmässig karaktär. Trots att man 
löst uppgiften, betyder detta ännu inte att grupparbetet är slutfört. Uppgiften 
har lyckats och är slutförd först då man är säker på att varje gruppmedlem har 
förstått och lärt sig det som var meningen. Detta innebär att både processen 
och gruppens samarbete skall utvärderas. Syftet med utvärderingen är att 
utveckla gruppens sociala beteende – eleverna får övning i att ge och ta emot 
feedback på ett uppbyggande sätt. 

Stationsundervisning är en metod som kräver god förberedelse och organise-
ring både vad gäller undervisningsinnehållet och den fysiska möbleringen i 
undervisningsutrymmet. Ett genomfört arbetsområde inom färgning och 
tryckning gav goda erfarenheter av hur stationsundervisning fungerar i slöjd-
undervisningen. I det aktuella arbetsområdet utgjorde varje arbetsskede för 
formgivning, planering av tillverkning och tillverkning av en tavla en egen 
station där det fanns behövliga instruktioner i form av arbetsordningar och 
arbetsbeskrivningar. Dessutom fanns alla nödvändiga redskap och material 
framplockade vid respektive station. Arbetsområdet sträckte sig över en 
längre tidsperiod och alla stationer var tillgängliga vid varje undervisnings-
tillfälle.  

Under det första undervisningstillfället presenterade och undervisade läraren 
det centrala innehållet för varje station, varefter eleverna delades in i grupper 
och påbörjade arbetet vid de olika stationerna. Under de kommande under-
visningstillfällena inleddes tillfällena med att eleverna redogjorde för vilka 
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stationer de avklarat. Arbetsområdet var dessutom uppbyggt så att köer vid 
stationerna kunde undvikas i och med att stationerna inte nödvändigtvis 
behövde avklaras i en bestämd ordning. Eleverna tyckte om metoden eftersom 
det gav en mycket klar struktur för det egna arbetet och de kunde tydligt se 
var i arbetsprocessen de befann sig. 

HUR KAN DIGITALA HJÄLPMEDEL ANVÄNDAS I SLÖJDEN? 

De digitala hjälpmedlens och informations- och kommunikationsteknikens 
utvecklingstempo är hektiskt och nya produkter, program, applikationer och 
molntjänster för undervisningen introduceras allt snabbare. Ur ett under-
visningsperspektiv är det utmanade för lärare att hålla sig ajour med möjlig-
heterna, sondera bland utbudet och välja de mest lämpliga lösningarna för den 
egna undervisningen, elevgruppen och ändamålet. Här behövs ett delande av 
erfarenheter lärare emellan. Användningen av datorer, pekplattor och smart-
telefoner har blivit en del av vardagen både i arbete och på fritid. Hur kan då 
dessa användas ändamålsenligt och som stöd för lärandet i slöjdundervis-
ningen? 

Elevens slöjdprocess inom ett arbetsområde börjar vanligen med orientering i 
det aktuella temat och idéproduktion för den egna slöjdprodukten. Slöjd-
arbeten som avbildas i böcker och tidningar kan ofta upplevas som ”för 
professionellt gjorda” och leda till att eleven känner att hen inte klarar av att 
nå upp till ett lika välgjort slöjdalster. Att istället ta inspiration av andra 
hobbyslöjdares verksamhet kan för eleven kännas upplyftande och ge en 
känsla av att hen själv kan göra något liknande, eller ännu bättre. Ett lätt sätt 
att använda digitala hjälpmedel under formgivningsfasen är att söka informa-
tion och idéer på webben. Nätet är fullt av inspirerande bloggar och webb-
sidor där hobbyslöjdare, professionella hantverkare och elever visar upp sin 
kreativitet i slöjdmaterial och -tekniker. Exempelvis Pinterest är en guldgruva 
för den som söker inspiration för sitt eget slöjdande. Utmaningen med att söka 
idéer på webben är att hitta det man söker, att ha tillgång till apparatur och 
nätuppkoppling just när det behövs samt att få lektionstiden att räcka till för 
att söka relevant information. En annan utmaning är att låta sig enbart 
inspireras, inte hemfalla för kopiering.  

Läraren kan hjälpa eleven i informationssökningen genom att sammanställa 
virtuella samlingar med beskrivning av aktuella teknikområden samt bak-
grundsfakta för olika temaområden. Här gäller det att med jämna mellanrum 
kontrollera att eventuella länkningar till olika webbsidor fortfarande fungerar 
och att innehållet är ändamålsenligt med tanke på målgrupp och ändamål. 
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Olika virtuella lärandemiljöer kan också fungera som samlingsforum för 
material inom ett arbetsområde.  

Formgivning med hjälp av olika dataprogram och mobilapplikationer kan 
fungera bra om eleven upplever en osäkerhet i att för hand rita egna mönster 
och modeller. När mönster och färger syns på en skärm och utseendet kan 
ändras på bara några sekunder, kan det bidra positivt till elevens själv-
förtroende gällande digital kompetens och formgivning av slöjdprodukter 
samt tilltro till att även själva slöjdprodukten kan bli av god kvalitet. En dylik 
användningsform av digital teknik i undervisningen korrelerar med uppfatt-
ning om att informations- och kommunikationstekniken blir en teknik att 
verkställa andra tekniker med, i och med att de existerande formgivnings-
teknikerna, till exempel att skissa och färglägga, frigörs från sina ursprungliga 
medier och kodas i ett och samma medium – i informationstekniken. Således 
kan man till exempel i användningen av ett ritprogram komma åt tecknarens 
och grafikerns många verktyg och tekniker och relativt lätt åstadkomma 
professionella skisser för sitt slöjdarbete. Beroende på elevens kunskaper kan 
enkla eller mer avancerade ritprogram användas. Många textbehandlingspro-
gram har också bra bildbehandlingsfunktioner som kan användas vid bearbet-
ning av motiv för exempelvis tygtryck och broderi. Eleven kan ofta uppleva att 
formgivningsfasen tar lång tid och känner sig ivrig att snabbt få påbörja själva 
tillverkningsfasen. I sådana fall kan en digital skiss som den kunniga eleven 
snabbt kan ändra egenskaper på försnabba formgivningsfasen. Tidsperspekti-
vet är nämligen en av orsakerna till varför elever sällan gör fler än en skiss för 
sitt slöjdarbete.  

I fasen för planering av tillverkning kan eleven dokumentera produktdetaljer 
och konstruktionslösningar som hen hittar i skolmiljön, på fritiden, på resor 
eller hemma. Eleven övar sig på detta sätt att undersöka och dokumentera den 
materiella världen och söka inspiration och relevant information för sitt slöjd-
arbete från varierande källor. 

Informations- och kommunikationstekniken i slöjden kan användas för att 
formge och planera den tilltänkta slöjdprodukten, medan själva tillverkandet 
av produkten fortfarande oftast sker med hjälp av traditionella redskap och 
maskiner. Undantag utgörs exempelvis av de datoriserade symaskinerna som i 
sig själva utgör en konkretisering av hur informationstekniken har influerat 
utvecklingen av ett traditionellt redskap. Datasymaskinerna används för att 
brodera eller sy olika ytmönster, antingen självritade, skannade eller från 
färdiga mallar. Programmering, elektriskt ledande sytråd och 3D-printning är 
exempel på den digitala utvecklingens snabba framfart och är innehåll som 
kan leda till spännande möten med mer traditionella inslag i slöjdundervis-
ningen. 
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I tillverkningsfasen kan eleven ha använding av korta instruktionsfilmer för 
olika slöjdtekniker. Det är oftast lättare att ta till sig en verksamhet då man 
samtidigt kan se förloppet och lyssna till en berättarröst, än att försöka tyda 
samma verksamhet från en stillbild och en skriven text. För textilslöjds-
undervisningen finns det ett omfattande svenskspråkigt digitalt uppslagsverk 
(www.slojd.nu) där olika slöjdtekniker presenteras med hjälp av film, ljud och 
bild. Instruktionsfilmerna kan ses om och om igen, medan läraren sällan har 
möjlighet att upprepade gånger visa samma moment för en elev. Använd-
ningen av detta uppslagsverk i undervisningen kräver årslicens. En annan bra 
källa som stöd i handledningen under tillverkningsfasen är olika undervis-
ningsfilmer samt filmer på YouTube. I samtliga fall bör läraren bekanta sig 
med upphovsrättigheterna att visa filmerna i undervisningssammanhang samt 
vara källkritisk till informationen. I och med den omfattande spridningen av 
pekplattor och mobiltelefoner samt enkelheten att göra korta filmer, kan 
läraren också själv göra korta instruktionsfilmer för sin undervisning, eller 
varför inte be en elev filma en demonstration som läraren håller. Med hjälp av 
QR-koder kan filmerna göras tillgängliga för elever på den plats och i den 
situation där filmerna behövs.  

Under själva tillverkningsfasen av en slöjdprodukt kan digitala hjälpmedel 
användas för informationssökning, dokumentering av den egna slöjdproces-
sen och för kommunikation med andra slöjdare. Dokumentering av slöjd-
processen i bild och text medför att den flyktiga processen blir synlig och kan 
betraktas vartefter verksamheten framskrider eller i efterhand exempelvis vid 
utvärdering av den egna arbetsprocessen och av hela arbetsområdet. Bety-
delsefulla personer utanför skolan, såsom vårdnadshavare eller elever i en 
annan skola, kan också ges insyn i verksamheten genom att den digitala 
presentationen görs tillgänglig för dem.  

Gällande den fysiska apparaturen kan man numera utgå från att det ska finnas 
dator, projektor och dokumentkamera i slöjdsalen. I många slöjdsalar finns 
det även en skanner och skrivare eller åtminstone tillgång till dessa i skolan. 
Pekplattor och elevernas egna smarttelefoner är också resurser som gärna 
kan brukas för informationssökning, dokumentering och kommunikation i 
slöjdundervisningen. För att nå den mest ändamålsenliga användingen av till-
gängliga resurser bör det vid varje skola föras en diskussion om principer och 
rekommendationer för användningen av digitala redskap.  

Vid Åbo Akademi i Vasa har projektet Talking Tools fokuserat på digitala lös-
ningar för slöjdundervisningen samt på att beforska smarttelefoners och pek-
plattors pedagogiska användningsmöjligheter inom ämnet. Erfarenheter tyder 
på att slöjdundervisningens karaktär av problemlösning, visualitet, process-
betonade verksamhet, elevcentrering och goda möjligheter till samarbete och 
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ämneövergripande helheter lämpar sig mycket väl för tillämpningen av 
digitala redskap och för att mångsidigt utveckla elevens digitala kompetens. 

De digitala hjälpmedlen har kommit till skolan och slöjden för att stanna och 
kan på ett mångsidigt sätt tillämpas i undervisningen och skapa ett mervärde 
inom ämnet. Utgångspunkten är att all teknik skall användas på ett för under-
visningsinnehållet ändamålsenligt sätt, så att den fungerar som ett hjälpmedel 
bland andra för att föra framåt själva slöjdprocessen och elevens lärande. 
Avsikten är inte att skjuta över slöjdverksamheten till en virtuell värld, utan 
att genom tillämpning av tidsenlig digital teknik i undervisningen, stödja slöjd-
ämnets utveckling och främja lärandet på ett sådant sätt att kunskapen och 
glädjen att skapa något med sina händer fortfarande kvarstår. 

 

 

Till följande presenteras två idéer av vilka den första, Lapp vid lapp, tar fasta 
på hur elever på ett mångsidigt sätt kan samarbeta under ett arbetsområde i 
slöjd och den andra, Wash & Show, visar hur mobiltelefoner eller pekplattor 
och kommunikationssätt från sociala medier kan tillämpas för dokumentering 
av slöjdprocesser. De ämnesteknologiska inslagen utgörs av lapptäcksteknik 
samt av att tvätta stickat och göra nytt av gammalt enligt DoRedo-tänkesättet. 
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IDÉ 11: LAPP VID LAPP 

Slöjden är ett ypperligt ämne för att träna samarbetsförmågan. Oberoende av 
inom vilka teknikområden i slöjden man arbetar finns det arbetsmoment som 
underlättas om man får en hjälpande hand. Det kan exempelvis handla om 
mätning och måttagning, provning av plagg, påbomning av en ränning eller att 
vika ett stort tyg. Samarbetet kan också ha formen av att några elever an-
vänder samma symaskin, samsas om samma grundmönster eller att hela elev-
gruppen tillsammans ansvarar för undanstädningen. Det finns också ämnes-
teknologier som lämpar sig bra för övning av samarbete, genom att de till 
karaktären är uppbyggda av avgränsningsbara delar av en helhet. Ett sådant 
exempel är lapptäckstekniken där samarbetet kan ta formen dels av gemen-
sam kunskapsinhämtning, dels av formgivning, planering av tillverkning och 
tillverkning av en gemensam slöjdprodukt.  

Inom arbetsområdet Lapp vid lapp betonas samarbete genom tillämpning av 
tutormetoden som undervisningsmetod. Konkret utmynnar samarbetet inom 
arbetsområdet i gemensamma produkter i lapptäcksteknik. Tutormetoden 
innebär att varje elev utforskar och blir expert på en begränsad del av hel-
heten och får också ta ansvar för att undervisa sina klasskamrater om sitt 
expertområde. Målsättningen med metoden i slöjden är att eleverna, förutom 
att lära sig det teknologiska ämnesinnehållet, skall lära sig att samarbeta, att 
ta ansvar och egna initiativ samt att jobba självständigt.  

Tutormetoden kräver ett genomtänkt 
förarbete av läraren inkluderande själv-
instruerande undervisningsmaterial och 
organisering av lärmiljön så att den be-
främjar smågruppsarbete och samarbe-
te. Samarbetet går ut på att eleverna 
arbetar dels i hemgrupper, dels i sak-
kunniggrupper. Detta medför att det 
finns många små experter i klassrummet 
och att lärarens roll är att vara en stöd-
person för experterna. Beroende på ele-
vernas förkunskaper bör läraren avgöra 
av vilken karaktär och på vilken nivå 
expertkunskapen ska vara. 

I arbetsområdet Lapp vid lapp delas 
eleverna in i hemgrupper där gruppstor-
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leken bestäms av antalet expertområden man vill att eleverna ska fördjupa sig 
i. I detta arbetsområde består hemgrupperna av fyra elever där var och en får 
ett eget område att bli expert på. Inom ramarna för arbetsområdet blir en elev 
i hemgruppen expert på färglära, en på materialkunskap, en på traditioner 
kring lapptäcken och en elev blir expert på variationer av lapptäckstekniker. 
När eleverna fått sina individuella uppgifter omgrupperas de till sakkunnig-
grupper i vilka alla som fått sig tilldelat området färglära samlas i en grupp, 
materiallära i en grupp och så vidare. I sakkunniggrupperna fördjupar sig ele-
verna tillsammans i de givna områdena, för att sedan återgå till hemgrupperna 
där de i tur och ordning delar med sig av sitt expertkunnande till de övriga 
hemgruppsmedlemmarna. Tutormetoden, som används inom många olika 
utbildningsområden, bygger på fem principer. Nedan beskriver vi principerna 
i relation till arbetsområdet Lapp vid lapp.  

Den första principen, positivt beroende av varandra, innebär ett samarbete i 
hemgrupperna där eleverna ska ta del av varandras kunskaper och färdig-
heter för att kunna avancera med det gemensamma slöjdarbetet. Idealet är att 
eleverna med hjälp av sina respektive expertkunskaper stöder varandra 
genomgående under slöjdprocessen så att allas arbetsinsats blir synlig och för 
framåt mot det gemensamma målet.   

Den andra principen benämns öppen och mångsidig växelverkan. En viktig del 
av lärandet med hjälp av tutormetoden är den gemensamma reflektionen 
kring de nya kunskaperna och färdigheterna som respektive elev hämtar med 
sig från sin sakkunniggrupp. Eleven får träning i att framföra sitt eget 
kunnande, sina färdigheter och åsikter, men också i att lyssna på och ta del av 
de övriga elevernas dito. 

Personligt ansvar utgör den tredje principen. I tutormetoden blir varje elevs 
insats, både som lärande och lärare, viktig. Den elev som deltagit i sakunnig-
gruppen för exempelvis färglära är ansvarig för att de andra i hemgruppen 
skall lära sig färglärans betydelse i lappteknik. Samtidigt är denna elev ansva-
rig för sitt eget lärande när det gäller de övriga tre sakkunnigområdena. 

Inom ramen för den fjärde principen, utvärdering av verksamhet och lärande, 
utgår man från arbetsområdets målsättning. I dethär fallet fokuserar utvärde-
ringen på både ämnesinnehåll och utveckling av samarbetsförmågan. Sam-
arbetet i hem- och sakkunniggrupperna har fungerat om eleverna lyckats med 
att dela med sig av det nyförvärvade expertkunnandet och att ta emot ny 
kunskap och nya färdigheter. Utvärderingen kan samtidigt uppöva elevernas 
kommunikationsförmåga då eleverna skall lära sig att ge och att ta emot 
respons. 

Den femte principen för tutormetoden gäller utveckling av samarbets-
förmågan. Inom arbetsområdet tränas elevens samarbetsförmåga under hela 
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processen eftersom varje elev tillför gruppen sin sakkunskap och därigenom 
blir delaktig i gruppens gemensamma slöjdprocess. Som slöjdlärare och hand-
ledare för ett dylikt arbetsområde är det viktigt att man under arbetets gång 
uppmuntrar till förtroende, kommunikation och gemensam problemlösning i 
hemgrupperna. 

Samarbetet i det beskrivna arbetsområdet befinner sig på många olika nivåer i 
och med att också slutprodukten är ett resultat av samarbete. Andra gånger 
kan samarbetet i slöjdundervisningen ta sig uttryck på andra sätt.  
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IDÉ 12: WASH & SHOW 

Tidigare uppfattades det som ett misslyckande ifall ylletröjan krympte flera 
storlekar i tvätten. Numera benämns händelsen DoRedo och materialet som 
uppstår ses som en möjlighet till skapandet av nya spännande slöjdprodukter. 
Det nya materialet fås genom att man tvättar stickade eller vävda ylletyger och 
-plagg i maskin så att de filtar och krymper ihop till ett material som det går 
smidigt att klippa i utan att kanterna rispar. Detta gör att materialet är lätt att 
hantera även för yngre elever eller mer oerfarna slöjdare. Materialet kan med 
fördel kombineras med garntekniker samt med sömnad både för hand och på 
maskin.  

Mönsterkonstruktion kan för slöjdprodukter i DoRedo relativt enkelt göras 
utgående från färdiga produkter med bra passform. Dessa kan analyseras och 
användas för att rita ett nytt mönster. Arbetssättet fungerar bra för produkter 
bestående av några få, tydliga delar såsom mössor och tossor. Det allra 
enklaste vantmönstret får man i sin tur genom att rita av sin egen hand och 
lägga till rörelsevidd och sömsmån. Andra lämpliga produkter av materialet 
kan vara ben- och pulsvärmare, pannband, olika väskor samt fodral till 
mobilen, pekplattan och bärbara datorn. DoRedo-materialet lämpar sig också 
för olika inredningsdetaljer såsom kuddar, sittunderlag, grytlappar, gryt-
underlägg, gosedjur och maskotar av olika slag. När eleven tillåts experimen-
tera och testa sig fram till en önskad passform för produkten och pröva olika 
tillverknings- och dekorationstekniker, medför det att slöjdprocessens samt-

liga faser bestående av formgivning, planering 
av tillverkning och tillverkning sker parallellt 
och att det ständigt sker en formativ 
utvärdering av den framväxande produkten.  

När slöjdmaterialet genomgår en tydlig för-
ändring genast i inledningen av arbetsområ-

det och produkten växer fram vartefter nya 
insikter görs och testningar utvärderas, kan 

det vara kul att visuellt dokumentera för-
vandlingen. Då passar det bra att ta 

fram mobiltelefonen eller pekplat-
tan i slöjdundervisningen!  

Beroende på elevernas ålder 
finns det olika möjligheter att 

utnyttja befintliga program, appli-
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kationer och sociala medier för dokumentation. Innan man sätter igång med 
den digitala dokumenteringen bör läraren utreda skolans allmänna principer 
för mobilanvändning samt specifikt huruvida eleverna kan använda sina egna 
apparater eller om de ska använda skolans utrustning. Båda varianterna har 
sina för- och nackdelar.  

Inledningsvis kräver arbetssättet att lärare och elever kommer överens om 
principer för användningen av mobilapparaterna i undervisningen samt att 
man diskuterar hurdana dokumentationer och inlägg som är önskvärda. Man 
bör också diskutera vad dokumentationerna används till och hur de eventuellt 
påverkar bedömningen av elevens arbete. För att komma igång med doku-
menteringen kan läraren till en början några gånger under lektionens gång 
uppmana eleverna att stanna upp, ta en bild och skriva en kommentar om sitt 
pågående slöjdarbete. Med tiden lär sig eleverna att göra inlägg utan uppma-
ning av läraren. 

Erfarenheter från ett arbetsområde där eleverna hade möjlighet att med hjälp 
av personliga mikrobloggar dokumentera sina slöjdprocesser och följa med 
sina kamraters dokumentationer, tyder på att arbetssättet har många fördelar 
ur både lärarens och elevens synvinkel. Mikrobloggarna i detta fall var till-
gängliga endast för eleven själv, den aktuella elevgruppen samt slöjdläraren. 
Ur ett lärarperspektiv kunde det konstateras att arbetssättet hjälpte läraren 
att tona in inför den kommande undervisningen. Genom att se igenom 
elevernas mikrobloggar kunde läraren snabbt skapa sig en bild av vilket skede 
eleverna befann sig i och kunde därmed planera vilket undervisningsinnehåll 
som är relevant att förbereda inför den kommande lektionen. Lärarens möj-
lighet att kommentera blogginläggen medförde också ett nytt sätt att kommu-
nicera med eleverna om deras slöjdarbeten. Eleverna i sin tur berättade att de 
uppskattade lärarens kommentarer på sina inlägg och att uppmaningarna om 
att påminna läraren att undervisa ett specifikt ämnesteknologiskt innehåll 
under nästa lektion ledde till känslan av ett delat ansvar för att föra vidare 
slöjdarbetet. Bloggarna möjliggjorde också att eleverna kunde följa med sina 
kamraters slöjdprocesser utanför lektionstid. Att ge konstruktiv respons i 
form av inlägg på kamraternas bloggar gav eleverna god övning i kommunika-
tion och nätetikett.  

Erfarenheterna från arbetsområdet visar på olikheter i elevernas digitala 
aktivitet. En del elever var ivriga att fotografera sin slöjdprodukt i olika ske-
den samt skriva korta kommentarer om sin slöjd-
process. En del av eleverna läste också sina kam-
raters mikrobloggar och kommenterade dem, 
medan andra elever inte bekantade sig med kam-
raternas bloggar. Det fanns också elever som inte 
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ville dokumentera sin slöjdprocess i en mikroblogg, men som ändå läste och 
kommenterade kamraters mikrobloggar. Slutligen fanns det också några 
elever som vare sig mikrobloggade själv eller följde med kamraternas mikro-
bloggar. Olikheterna i elevernas digitala aktivitet tyder på att arbetssätt för 
dokumentation av slöjdprocessen bör övas och varieras mellan olika arbets-
områden.  

I slutet av arbetsområdet kan dokumentationen användas som ett komple-
ment vid utvärderingen av slöjdprocessen. Delar av dokumentationen kan 
sammanställas till något som liknar en visningsportfolio medan man också 
kan konstatera att dokumentationen har fyllt sin funktion som ett kommuni-
kationsverktyg under processens gång. Sammantaget kan det konstateras att 
arbetsområdet Wash & Show betonar ämnesteknologiska kunskaper och 
färdigheter i relation till garnteknologier och sömnad, iterativ planeringsför-
måga, kreativitet och nyskapande samt kommunikativa färdigheter inspire-
rade av kommunikationen i sociala medier.  
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7 HUR BLEV DET? 

Hur blev det? är en fråga som besvaras många gånger under arbetsområdets 
och slöjdprocessens gång. Efter varje genomfört arbetsmoment utvärderar 
eleven själv, eller tillsammans med läraren, hur slöjdprodukten har förändrats 
och hur förändringen överensstämmer med den idealbild som eleven har av 
produkten. Ibland behöver sömmen sprättas upp eller spiken rättas till, 
medan de andra gånger blir godkända och eleven kan gå vidare till följande 
arbetsmoment. För att kunna agera ändamålsenligt behöver eleven få 
undervisning i vad som avses med god kvalitet. I diskussioner med läraren och 
andra elever lär sig eleven utvärdera sitt arbete i relation till uppställda mål. 
För att denna utvärdering ska vara möjlig att genomföra behöver eleven vara 
medveten om ämnets och arbetsområdets målsättningar.  

HUR UTVÄRDERA OCH BEDÖMA?  

De metoder för utvärdering och bedömning som används i våra skolor är 
diagnostisk utvärdering där man tar reda på elevens utgångsnivå, formativ ut-
värdering som sker kontinuerligt under studiernas gång samt summativ 
utvärdering som skall ge en grund för betygssättning. I slöjden kan man ha en 
diagnostisk utvärdering för att klargöra elevernas kunskaper och färdigheter i 
nuläget till exempel vid en stadieövergång eller inför ett nytt arbetsområde. 
Syftet med den formativa utvärderingen i slöjden är att synliggöra och disku-
tera alternativ gällande material, tillverkningstekniker och estetiska avgöran-
den, samt att stöda, uppmuntra och att upprätthålla motivationen. Varje 
arbetsområde inom slöjden avslutas med en summativ utvärdering som i ett 
senare skede ger grund för bedömning och betygsättning enligt skolans praxis.  

Oberoende av i vilket skede utvärderingen sker och vilken metod man använ-
der sig av ska utvärderingen vara individ- och målrelaterad och fungera som 
en vägledning för den fortsatta slöjdverksamheten. Detta innebär att varje 
elevs slöjdprocess ska utvärderas i förhållande till hur hens kunskaper och 
färdigheter utvecklats i relation till läroplansmålen för slöjdundervisningen 
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och för de specifika målen för det aktuella arbetsområdet. Utgående från de 
specifika målsättningarna man ställt upp för varje arbetsområde utarbetar 
man utvärderingskriterier som kan användas formativt under arbetets gång 
och som också kan användas som grund för slutbedömning. Elevens konti-
nuerliga dokumentation av sin slöjdprocess möjliggör och underlättar utvär-
deringen av verksamheten. I de nationella läroplansgrunderna ges kriterier 
för vad man bör tänka på vid den summativa slutbedömningen av elevens 
slöjdkunskaper.  

Som en hjälp vid utvärdering och bedömning kan man använda den matris 
som presenteras nedan och som grundar sig på pedagogerna Huovilas och 
Rautios tankar kring utvärdering. I matrisen delas slöjdens innehåll och möj-
ligheter i fyra fält bestående av kunskaper och färdigheter i ämnet, planerings-
färdighet, arbetsberedskap och individens välmående och tillväxt. Genom att ha 
dessa fyra fält i åtanke under såväl planering som utvärdering av undervis-
ningen, kan läraren försäkra sig om att utvärderingen fokuserar på mång-
dimensionella aspekter av elevens utveckling.  

 

När det gäller kunskaper och färdigheter i ämnet kan utvärderingen fokusera 
på elevens kännedom och användning av för arbetsområdet aktuella ämnes-
teknologier och verktyg. Vid utvärdering av ämnesinnehåll beaktas också hur 
eleven behärskar terminologi, material- och konsumentkunskaper i anslutning 
till det aktuella arbetsområdet. I utvärderingen kan man också beakta elevens 
förståelse för slöjdfärdigheternas betydelse utanför skolan. Gällande plane-
ringsfärdigheten kan utvärderingen fokusera på elevens förmåga att utveckla 
och förverkliga idéer, på hens problemlösningsförmåga och förmåga till rums-
lig gestaltning samt på hens kreativa förmåga och estetiska sinne. Med arbets-
beredskap avses elevens förmåga att arbeta planmässigt, självständigt och 
långsiktigt. I utvärderingen kan man fokusera på val av, samt ändamålsenlig 
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användning av, material, verktyg och maskiner. Det är också viktigt att beakta 
elevens egen utvärdering av sin slöjdverksamhet och värdesättandet av det 
egna och av andras arbete samt att diskutera hens förhållningssätt till att ut-
föra slöjdverksamhet. Att utvärdera elevens välmående och tillväxt innebär att 
man i samband med den formativa utvärderingen ska vara lyhörd för elevens 
upplevelser av slöjdverksamheten. På basis av detta ska utvärderingen till sin 
karaktär vara uppmuntrande och stödjande så att eleven blir medveten om 
och kan utnyttja sina styrkor, samt att hen blir medveten om färdigheter som 
ännu behöver utvecklas och kunskaper som behöver införskaffas. I utvärde-
ringen av elevens välmående och tillväxt beaktas också elevens utveckling i 
relation till mer övergripande teman som anges i aktuella styrdokument.  

Det som man ytterligare kan komma ihåg vid utvärderingen av elevernas 
kunskaper och färdigheter i slöjd är att de positiva och negativa erfarenheter-
na som eleven har erhållit i sin slöjdprocess, har hen med sig som kunskap och 
handlingsberedskap inför nya situationer och dessa påverkar således kom-
mande lärandetillfällen i slöjd. Trots att slöjdprodukten i sig inte är det centra-
la i slöjdundervisning ur lärarens synvinkel, är den vanligtvis det centrala för 
eleven. Slöjdprodukten kan eleven ta hem, använda, ge bort eller spara som en 
”kulturprodukt” för framtiden. Det finns ofta mycket känslor inbakade i slöjd-
produkten som gör att den kan få hänga med väldigt länge i ens liv som ett 
bruks- eller prydnadsföremål eller så kan den hamna längst ner i lådan som 
förvaras i ett förråd. Den produkt som eleven har arbetat med i slöjden är 
oberoende av kvalitet ett konkret resultat av elevens kunskaper, färdigheter, 
estetiska uppfattningar och värderingar under en bestämd tidpunkt i livet. 

I utvärderingen gäller det att låta elevens röst höras, det är trots allt eleven 
som vet varför hen har gjort på ett visst sätt, hur det kändes under och efter 
slöjdprocessen och vad hen har lärt sig. Många uttalanden av barn och vuxna 
visar att en oskicklig eller obefintlig utvärdering kan döda glädjen och få slut 
på intresset för vilken verksamhet som helst och det kan vara mycket svårt att 
återkomma till verksamheten även som vuxen.  

En skicklig lärare hittar säkert med god vilja något positivt och uppmuntrande 
i varje prestation. Gällande själva slöjdprodukten kan man försöka minnas att 
produkten kan vara det bästa av elevens arbeten eller det bästa möjliga som 
eleven kan åstadkomma. Den kan också vara orsak till mycket glädje i långa 
tider trots att produkten inte faller läraren i smaken, inte representerar 
lärarens skicklighet på utställningen och inte motsvarar hemmets behov och 
förväntningar. I slutet av varje arbetsområde och efter varje avslutad slöjd-
process borde eleven få konstruktiv och saklig respons eller feedback för sitt 
arbete. Egentligen kunde vi hellre tala om feedforward, uppmuntrande 
kommentarer som bidrar till att eleven vågar anta nya utmaningar inom 
området också i framtiden.  
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Utvärderingssätten kan gärna varieras så att det ibland är enbart läraren som 
utvärderar, ibland eleven själv, ibland en klasskamrat och ibland kan hela 
elevgruppen se på varandras arbeten. Ibland kan utvärderingen göras som en 
muntlig diskussion där eleven redovisar och läraren eller elevgruppen kom-
menterar. Ibland kan utvärderingen göras skriftligt med hjälp av utvärde-
ringsblanketter eller till exempel ”Ris och ros-lappar”. Genom att eleverna får 
vara med i utvärderingen av egna och klasskamraters slöjdprocesser lär de sig 
också att värdera både sitt eget och andras arbete samt övar sig att ge kamrat-
respons.  

HUR SKA VI VISA SLÖJDENS VERKSAMHET? 

Men vem ska trösta knyttet med att säga: lilla vän, vad gör man med en 
snäcka om man ej får visa den? Ur: Vem ska trösta Knyttet?, av Tove 
Jansson 

Slöjdens karaktär av att vara ett ämne där eleven tillverkar produkter medför 
att frågan som ställs till eleven ofta lyder “Vad har du gjort i slöjden idag?” 
Denna fråga går snabbt att besvara med en beskrivning av den konkreta slöjd-
verksamheten, exempelvis “Jag har fortsatt att sticka på min mössa.” Om vi 
istället försöker fånga lärandet i slöjden måste vi ställa frågan “Vad har du lärt 
dig i slöjden idag?” Denna fråga kan vara betydligt knepigare för eleven att 
besvara, men samtidigt är det både ur elevens och ämnets perspektiv viktigt 
att lyfta fram lärandet som sker i slöjdverksamheten. Hur ska vi då visa 
slöjdens verksamhet för andra? 

Under lång tid har slöjdprocessen betonats i undervisningen. Processen har 
dokumenterats med hjälp av skisser, mönster, teknikprover, dagböcker och 
utvärderingsblad. Tillsammans med den färdiga slöjdprodukten har detta 
utgjort en dokumentation av ett genomfört arbetsområde. I och med den 
teknologiska utvecklingen och de många digitala resurserna som är till-
gängliga idag, kan slöjdprocessen numera dokumenteras med hjälp av digitala 
bilder och texter. Bilderna kan visa inspirationen och idéutvecklingen, 
materialvalen, utrymmet där den färdiga produkten ska användas, skeden i 
tillverkningsprocessen, detaljer i produkten samt verktyg och redskap som 
använts. Texterna kan i sin tur vara förtydliganden till bilderna, information 
om material, beskrivningar av valda tillvägagångssätt och beskrivningar av 
känslor under processen. Frågor som kan besvaras i processdokumentationen 
är Vad? Hur? Varför? Var? Vem? och När? Dokumentationen av slöjdprocessen 
behöver inte längre vara tillgänglig endast för läraren. En digital dokumen-
tation kan göras tillgänglig för hela världen!  
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Genom att dokumentera sina slöjdprocesser sammanställer eleven med tiden 
en portfolio av sin slöjdverksamhet i skolan. Idealiskt är om eleven kan samla 
alla sina slöjdprocesser i samma portfolio och ha tillgång till dem genom hela 
skoltiden. Detta medför att eleven har möjlighet att reflektera över slöjd-
processerna och sin utveckling som slöjdare. Genom att se sin egen utveckling 
inom ett ämne i form av egna texter och bilder kan elevens självförtroende 
stärkas. Då portfolion är tillgänglig för läraren kan den utgöra grund för 
utvärderingssamtal och bedömning samt vara ett stöd för planering av under-
visning. Oberoende av vilket sätt dokumentationen görs på kan den utvecklas 
till en naturlig del av arbetet inom ett arbetsområde, så att eleven självmant 
dokumenterar sin verksamhet och slöjdproduktens framväxt under olika 
faser. En processdokumentation är ett sätt att synliggöra genomförd verksam-
het i slöjden.  

För att synliggöra pågående slöjdundervisning kan man till exempel ordna 
“öppna dörrar” -dagar, skriva blogg på skolans webbplats eller bjuda in en 
reporter från lokalmedia som gör ett reportage om verksamheten. Dessa alter-
nativ möjliggör för utomstående att se hur en slöjdsal ser ut, hur verksam-
heten i slöjdsalen ter sig och vilken typ av arbeten eleverna gör. Undervis-
ningen kan kanske också flyttas utanför skolans väggar och således blir slöjd-
verksamheten synlig i offentliga rum. Hur roligt vore inte det att se en hel 
klass tova på skolgården eller en grupp elever sitta och sticka i parken? Varför 
inte bjuda in förbipasserande att känna på ullen eller låta eleverna visa hur 
rätmaskorna stickas?  

Den färdiga slöjdprodukten konkretiserar slöjdarens kunskaper och färdig-
heter och kan analyseras och avkodas långt efter att produkten blivit gjord. 
Beroende på betraktarens kunskaper och färdigheter kan hen läsa av produk-
ten på olika sätt och till olika grad. I många skolor brukar de färdiga slöjd-
produkterna ställas ut innan eleverna får ta hem dem. Dessa utställningar är 
en del av slöjdens ansikte utåt och visar vad slöjdundervisningen och elever-
nas kunskaper och färdigheter konkret resulterar i. För att betraktaren ska få 
en så heltäckande bild som möjligt av verksamheten inom det aktuella arbets-
området är det bra om det finns beskrivande texter i anslutning till produkter-
na. Texterna kan vara utdrag ur elevernas digitala eller analoga processdoku-
mentationer som kan ha formen av bloggar, loggböcker eller slöjddagböcker. 
Texternas uppgift är att ge information om arbetsområdets tema och målsätt-
ningar samt ange vilka elever eller vilken elevgrupp som har tillverkat pro-
dukterna. Elevernas kommentarer om sin egen eller klasskamratens slöjdpro-
dukt kan också vara värdefulla att synliggöra. Förutom att ställa ut slöjd-
produkter i skolan kan de ställas ut i offentliga rum, exempelvis på biblioteket 
eller på ett kafé. Eller varför inte samarbeta med ett företag och ställa ut slöjd-
arbeten i deras foajé?  
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En konkret utställning eller modevisning når ut till ett begränsat antal 
personer. För att nå en större publik eller för att nå personer som inte rör sig i 
det fysiska rummet där utställningen finns eller modevisningen genomförs, 
kan det vara ändamålsenligt att sammanställa en virtuell utställning eller 
blogg på skolans webbplats. Genom att visa upp och presentera sina arbeten 
och sitt kunnande inför en “riktig” publik känns uppgiften mer autentisk och 
eleven har möjlighet att få en annan slags respons än av den bekanta läraren 
och klasskamraterna.  

Tack vare slöjdens visualitet och konkreta verksamhet är det lätt att på ett 
mångsidigt sätt synliggöra undervisningens innehåll och elevernas kunnande 
både innanför och utanför skolans fysiska väggar. 

 

 

Till följande presenteras två idéer som fokuserar på utvärdering och slöjdens 
synlighet. I den första idén På catwalken diskuteras hur en modevisning kan 
planeras och genomföras för att visa upp elevernas kunskaper. I samband med 
planeringen av modevisningen övar sig eleverna att analysera och utvärdera 
de tillverkade slöjdprodukterna. Ett mycket konkret sätt att visa för andra vad 
man kan göra i slöjden, är att göra produkter som man ger bort till någon. I 
den andra idén Till dig! beskriver vi hur slöjdundervisningen kan uppmuntra 
elever till samhällsengagerande verksamhet.  
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IDÉ 13: PÅ CATWALKEN 

Från modetidningar och -reportage är vi vana att se modeller gå längs 
catwalken och visa de senaste kreationerna av kända modeskapare. De kom-
pletterande verbala eller skriftliga beskrivningarna av dräkthelheterna är ofta 
sprudlande exempel på en språklig karneval där facktermer varvas med 
inspirerande adjektiv för färger, stilar och trender. Låt dig inspireras av mode-
världen och skapa en catwalk för presentationen av elevernas slöjdprodukter.  

En modevisning som programpunkt till exempel under ett föräldramöte eller 
en temadag är ett ypperligt sätt för elever att visa vad de lärt sig och vad de 
gjort i slöjden samt få respons för sitt arbete av en större publik. Förutom 
plagg kan även accessoarer och smycken som visar på fantasifulla sätt att 
kombinera slöjdens olika material visas upp. Som rekvisita för catwalken kan 
inredningsdetaljer och andra produkter som synliggör slöjdens mångmateria-
litet användas. 

Beroende på ambitionsnivån och resurserna kan modevisningen ordnas med 
enkla medel av eleverna och läraren i slöjd, eller som ett större arrangemang 
tillsammans med fler lärare och med tillfälle för fler elever att visa sitt 
kunnande inom exempelvis musik, dans och bildkonst. En modevisning ger 
samtliga involverade elever övning i att planera ett framförande och uppträda 
inför publik. Eftersom en modevisning behöver en eller flera presentatörer, är 
det också några elever som får god övning i att tala inför publik. Oberoende av 
omfattningen av involverade aktörer är planeringen och genomförandet av en 
modevisning i allra högsta grad en övning i samarbete för att uppnå ett 
gemensamt mål.  

Modevisningen kan i slöjdundervisningen förberedas genom att elever i par 
eller i grupp beskriver varje produkt och dräkthelhet som skall visas. Detta är 
ett utmärkt tillfälle för eleven att på nytt analysera sin egen och kamraters 
slöjdprodukter och befästa kunskaperna om begrepp gällande exempelvis 
plagg, plaggdelar och detaljer samt råmaterial och tillbehör. Analysen kan 
också utgöra en utvärdering av produktens kvaliteter. Denna utvärdering kan 
med fördel kompletteras med ett utvärderingssamtal tillsammans med 
läraren där också slöjdprocessen diskuteras.  

För att stöda elevens multilitterära kompetens kan varje produkt som ingår i 
modevisningen ackompanjeras av en skriftlig beskrivning där produktens 
egenskaper lyfts fram på ett informativt och inspirerande sätt. Här kan man 
gärna samarbeta med språkundervisningen för att medvetet stöda elevens 
språkutveckling. Informationen om produkterna är viktig för presentatören 
som under modevisningen ska kunna berätta om kjolen är klockad eller rak, 
om tröjan har isydd ärm eller raglanärm och om den enkla halsurringningen 
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har infodring. Hen ska också kunna beskriva om plagget är sytt av singeltrikå 
eller krossad sammet samt fästa åskådarnas uppmärksamhet på de över-
klädda knapparna och infällda fickorna. Denna ämnesteknologiska facktermi-
nologi är ett undervisningsinnehåll i slöjden som gärna får betonas mer.  

En modevisning kan kompletteras med dräkthelheter på provdockor eller 
med fotografier på produkterna. De avslutande applåderna, uppskattande 
minerna och konstruktiva kommentarerna efter modevisningen torde med-
föra positiva erfarenheter för alla involverade och målsättningen med att visa 
andra vad slöjdundervisningen kan resultera i har uppnåtts.  
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IDÉ 14: TILL DIG! 

Värmande yllesockor, ett personligt reflex, en stadig pall eller en 3D-printad 
nyckelring… Varsågod, detta har jag gjort till dig! 

Många elever ger sina slöjdprodukter till närstående 
personer såsom mamma, pappa, syskon eller mor- och 
farföräldrar. Trots produktens eventuella ämnes-
teknologiska brister, har den ofta ur mottagarens 
perspektiv ett affektivt värde som överstiger värdet 
av en ämnesteknologiskt felfri, industriellt tillverkad 
motsvarande produkt. Förutom att dessa ur elevens 
perspektiv närstående betydelsefulla personer kan vara 
mottagare av slöjdprodukter, kan produkter tillverkas för att 
glädja främmande människor. Elever kan tillverka slöjdprodukter 
exempelvis till barn och ungdomar på barn- eller skyddshem, till 
barn på dagis eller eftis, till patienter på sjukhus, till inneboende på åldrings-
hem eller till flyktingar på mottagningscentraler. Olika hjälporganisationer 
som Marthaförbundet, Röda Korset och UNICEF utlyser med jämna mellanrum 
kampanjer där produkter som kan tillverkas i slöjdundervisningen förmedlas 
till hjälpbehövande i hemlandet eller utomlands. Detta är ett bra sätt att 
uppmärksamma elever på frågor om etik och empati samt visa hur var och en 
kan vara en god medmänniska och bidra till att främja en annan människans 
livssituation.  

Beroende på vem som är mottagare av slöjdprodukten, behöver produktens 
egenskaper beaktas och anpassas till ändamålet. Produkter för små barn har 
andra krav än produkter för vuxna. Likaså har bruksföremål andra egen-
skaper än prydnadsföremål. Det är viktigt att följa hjälporganisationens 
rekommendationer eller mottagarens önskemål för produkterna. Produktens 
material, form och funktion bör vara ändamålsenliga och det ämnestekno-
logiska genomförandet ska vara av god kvalitet.   

Vi har goda erfarenheter av en grupp elever som valde att glädja inneboende 
på ett åldringshem med slöjdprodukter. Efter den inledande kontakten med 
det aktuella åldringshemmet kunde läraren rikta in verksamheten inom 
arbetsområdet i enlighet med personalens och de inneboendes önskemål. För 
att tona in eleverna på temat fick de information om hur det är att bo på ett 
åldringshem. Vidare diskuterades det hur kontakten mellan generationer har 
förändrats i vårt samhälle. I detta fall valde läraren att introducera temat med 
hjälp av bilder och en berättelse. Andra alternativ är att genomföra ett studie-
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besök till mottagaren eller se en film i relation till målgruppen. Det viktiga är 
att eleverna blir inspirerade och motiverade för uppgiften att tillverka 
produkter för någon annan än sig själva eller sina närstående. 

Valet av lämplig slöjdprodukt är betydelsefullt. I detta fall valde eleverna att sy 
mjukishundar till de inneboende på åldringshemmet. Tanken var att hundarna 
kan användas som prydnadsföremål eller mjukisar, eller som leksaker när det 
kommer barnbesök till åldringshemmet. Slöjdprodukter i anstaltmiljöer 
bidrar också till att göra miljön mer hemtrevlig.  

I detta arbetsområde sydde varje elev en egen mjukishund. Ett annat alterna-
tiv är att produkterna skulle ha tillverkats i serie så att olika elever skulle haft 
hand om olika moment i tillverkningen. Ett ytterligare alternativ gällande 
tillverkningen, är att eleverna gör en mer omfattande produkt tillsammans.   

Upplägget av arbetsområdet liknade andra arbetsområden i slöjd fram till den 
avslutande utvärderingen. Under det sista undervisningstillfället gick hela 
elevgruppen till åldringshemmet och överräckte sina mjukishundar till de 
inneboende. De fina hundarna som dekorerats med broderier och detaljer i 
garnteknologi väckte förtjusning hos både personal och inneboende. Mötet 
mellan generationer och främmande människor var berörande och äkta. 
Arbetsområdet uppmärksammades i lokalpressen som en god nyhet om dels 
medmänsklighet, dels samhällsinriktad slöjdundervisning. Att ge, är att få. 
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SLUTORD  

Genom denna handledning har vi försökt ge inspiration och idéer samt väcka 
nya frågor och eventuellt antyda på svar till existerande frågor i anslutning till 
undervisning i slöjd. Att undervisa i slöjd kan göras på lika många olika sätt 
som det finns lärare som undervisar i ämnet. Det som passar för en lärare 
kanske inte passar för en annan – det gäller att ta del av gällande styrdoku-
ment samt hitta sin egen undervisningsideologi och krydda den med inslag 
från erfarenheter, upplevelser och nya kunskaper och färdigheter inom under-
visningens och slöjdens mångfasetterade områden. Vi hoppas att diskussionen 
om slöjdundervisningen skall fortsätta i en konstruktiv och kreativ anda så att 
läroämnets utvecklingspotential kan komma till rätta. 

Följande citat från en studerandes kursarbete inom studierna i slöjdpedagogik 
vid Åbo Akademi sammanfattar väl den inställning som vi hoppas att lärare 
som undervisar i slöjd kan känna för sitt viktiga och mångdimensionella 
arbete. 

Det är en tidig morgon. Jag står i mitt klassrum och lyssnar. Det är 
slöjdens ljud som hörs i en överraskande harmonisk klang: klirrande och 
surrande toner blandas med skratt, frustrerade suckar och tystnaden 
omkring. Jag tittar runtom mig: min blick möter koncentrerade, 
bestämda, frågande och ivriga miner. Jag ser ett barn komma på en 
lösning, jag hör sorlet som ackompanjerar arbetet och ger den en behaglig 
takt. Ett brett leende öppnar dörren till mitt inre: ”Kan du komma och 
hjälpa? Hur skall jag göra nu?” Jag känner mig lyckligt lottad. Jag, en 
lärare med ett privilegium: att få undervisa i slöjd.  
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