
Kultursommarjobb -slöjd
Örebro län

Ungdomar mellan 15-18 år fick ansöka, 
via ansökningsformulär och med person-
ligt brev. 39 st ungdomar sökte och tolv 
stycken blev kallade till intervju. Efter mid-
sommar hade vi sju ungdomar som fick 
börja med att klyva, hugga och tälja för att 
få känna på materialet och verktygen.

Tanken med Kultursommarjobb - slöjd i Örebro län är att ung-
domarna ska få möjlighet att testa på hur det är att jobba som 
slöjdare.

Riktigt uppdrag i Framtidsträdgården 

För oss var det viktigt att ungdomarnas 
jobb skulle vara på riktigt, som om de som 
slöjdare fått ett uppdrag som skulle lösas. 
Tillsammans med Framtidsträdgården, ett 
initiativ från Örebro universitet som hand-
lar om att skapa en gemensam stads-
odling för alla Örebroare, hittade vi ett 
passande uppdrag. Framtidsträdgården 
arrenderar en yta igenvuxen salixodling 
från Örebro kommun som de kan röja och 
disponera som de vill.



Vi träffade de som är engagerade i Framtidsträdgården och 
utifrån problem som de såg, att de inte hade någonstans 
att sitta och att det var svårt för allmänheten att hitta dit, hit-
tade vi vårt uppdrag till ungdomarna. De skulle få slöjda en 
portal så att Framtidsträdgården syntes bättre och de skulle 
få ordna sittbänkar. Dessutom blev det så småningom 
planteringspinnar, skyltar, en fågelholk, ett bihotell och ett 
underrede till ett bord, där bordskivan bestod av en bega-
gnad trälucka.

Finansierades av Region Örebro län

Region Örebro län finansierade ungdomarnas löner samt 
vår handledare, Björn Svantessons lön. Från Region Öre-
bro län fick vi även 20 000 kronor till omkostnader, som 
i vårt fall gick till hyreskostnader för en lokal på Örebro 
kommuns kulturskola där vi förvarade verktygen nätter och 
helger och som var reservlokal ifall det skulle varit alldeles 
för dåligt väder. Vi ordnade fram material, bland annat furu i 
grova dimensioner till portalen och sittbänkarna samt björk 
och al till småslöjden. Vi köpte också in en hel del verktyg 
så som yxor, knivar, bildhuggarjärn, sågar, borrsvängar och 
bandknivar.

Roligt och utvecklande

Vi upplevde att ungdomarna verkligen tog 
arbetet på allvar samtidigt som de hade roligt. 
Oftast arbetade de två och två i olika uppgif-
ter kring de olika momenten. Vi såg också hur 
de utvecklades under de tre veckorna vilket 
syntes särskilt tydligt på de två sittbänkarna 
som gjordes Den första är enkel och den 
andra är betydligt mer genomtänkt i formen. 
Även på portalen tog de helt egna initiativ 
kring utformning och dekoration.

Film från kultursommarjobbet
Förutom slöjdinriktningen var det också möjligt att 
arbeta med film, dans, teater och konst. De ungdo-
mar som hade film dokumenterade samtliga kultur-
former. Se filmen genom att följa länken: 

SLÖJD
filmen

https://www.youtube.com/watch?v=HjbIci-T234

