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Sammanfattning  
 
Syftet med studien var att kritiskt granska argumenten emot och för skolslöjd i den senmoderna skolan. Argumenten 
har hämtats från ’smörknivsupproret’, en debatt om skolslöjd som pågick under några veckor 2016. Denna debatt 
startade med en ledarartikel i tidningen Expressen, där skribenten ifrågasatte att skolämnet slöjd är ett obligatoriskt 
ämne i den svenska grundskolan. Det var många, framförallt lärare i slöjd, men även andra, som gick till slöjdens 
försvar. I debatten som diskuterades slöjdämnets relevans, det skrevs många sidor text, filmer spelades in och 
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kunskap”, en kunskap som är lågt värderad i en skola som präglas av mätbarhetskultur. Denna diskurs, 
mätbarhetskulturen, utmanas bland skribenterna i ’smörknivsupproret’. 
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Bakgrund 
I en ledarartikel i Expressen den 5 januari 2016 skriven av ledarskribenten Ann-Charlotte 
Marteus ifrågasattes rimligheten med skolämnet slöjd i den svenska skolan1. I ledaren lyftes 
flera argument fram som stöd för tesen att det var dags att dra ner på skolämnet slöjd i 
grundskolan. Argumenten mot slöjd i grundskolan var att (a) slöjdkunskaper förloras över tid, 
(b) vi (Expressens läsare, som vi kan anta är vuxna) har inte längre förmågan att slöjda, (c) 
elever har för många ämnen i grundskolan, (d) andra, nya moderna ämnen är viktigare för 
eleverna, (e) slöjdämnets betygskriterier är svåra att uppnå för elever och (f) det är svårt och 
dyrt att hitta utbildade lärare i slöjd. Ledaren innehöll också argument för slöjd i grundskolan. 
Marteus menade att (a) slöjd kan vara ett valbart ämne i de högre årskurserna med 
argumenten att ingen kunskap är förgäves och att (b) skapande med händerna är givande och 
viktigt. 

Denna ledare fick stor uppmärksamhet. Lärare, journalister och universitetsanställda skrev 
insändare, blogginlägg och skapade filmer som svar. Bland de som reagerade mest fanns 
svenska lärare i slöjd. I facebookgruppen ”Nationellt resurscentrum för slöjd”2, med över 
3000 medlemmar, postade lärare i slöjd repliker till Marteus. En av medlemmarna i forumet 
tog initiativet och startade en annan facebookgrupp kallad ’Smörknivsupproret’. Den fick 
snabbt fler än 1000 medlemmar. Inför alla hjärtans dag 2016 utformades flera hundra 
smörknivar i hårda och mjuka material med budskap om vad slöjden är bra för. Dessa 
skapades av elever på skolor runtom i Sverige och sändes som en “kärleksbombning” till 
Expressens ledarskribent Marteus.  

Inför slutrepliken fick Marteus mejl från många lärare i slöjd som beskrev vad de ansåg vara 
bra med slöjden. De skrev att slöjd är bra för i princip allt, det motverkar dåliga pisa-resultat, 
formar individer, får människor att må bra och utan slöjd går det inte att bli en hel människa. 
I slutrepliken, publicerad den 11 februari3, skrev Marteus att hon inte tror att slöjd är bra för 
allt även om hon bistod att estetiska och praktiska ämnen har en plats i skolan. I sin slutreplik 
konstaterade hon att slöjdlärarna brinner för sitt ämne men att det knappast kan vara skäl nog 
att ha kvar skolämnet slöjd. Hon höll fast vid sina argument emot slöjd och menade att ämnet 
bör vara valbart i de högre årskurserna därför att slöjd (a) är ålderdomligt och (b) inte längre 
har relevans i vårt samhälle. Hon menade också att det är orimligt att elever betygssätts i 17 
skolämnen, vilket skulle reduceras bland annat genom att göra slöjden valbar.  

I debatten om skolämnet slöjd fanns det andra skribenter som tog ställning för ämnet och 
vidhöll att detta skolämne alltjämt har en plats i den senmoderna skolan. I 
’smörknivsupproret’ gav lärare i slöjd, journalister, anställda vid något universitet och 
allmänheten sina bidrag och i Aftonbladet gav kulturskribenten Åsa Linderborg en replik på 
Marteus förslag att göra slöjden valbar4. Åsa Linderborg ansåg att slöjd var ett modernt ämne 
som utvecklats i takt med tiden. Bland hennes argument för slöjdämnet framhöll hon att i 
slöjden (a) integrerar kunskaper från andra discipliner, (b) får elever kunskaper om miljö, 
samhälle, formspråk och olika kulturer och (c) får elever träning i att använda digitala 
färdigheter. 

                                                
1 http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/hur-manga-smorknivar-tal-sverige/  
2 https://www.facebook.com/groups/centrumforslojdamne 
3 http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/skolan-ar-inte-till-for-slojdlararna-1/ 
4 http://www.aftonbladet.se/kultur/article22059368.ab  
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Att de lärare i slöjd som svarade på Marteus ledarartikel var positiva till och på så sätt för 
slöjden var knappast förvånande. 2001 intervjuade Kajsa Borg lärare i slöjd som redan då sa 
de att de ville arbeta på nya sätt, utveckla användandet av datorer i undervisningen och 
samarbeta med lärare i andra ämnen. De hade däremot ingen önskan att förändra innehållet i 
sin undervisning. Idag är dessa intervjuer mer än 20 år gamla. Samhället har förändrats och 
internet (Nationalencyklopedin), som vi använder det idag fanns inte. Jag har upplevt hur 
samhällets och skolans digitalisering påverkat innehåll och metoder och jag finner det 
intressant att undersöka på vilka sätt skolämnet slöjd är relevant i det skolsystem vi har idag. 
Jag har min bakgrund som lärare i slöjd med 15 års erfarenhet av undervisning. De senaste 
fyra åren har jag arbetat som skolutvecklare på utbildningsförvaltningen i Linköpings 
kommun. Mitt uppdrag har handlat om förskolors och skolors digitalisering. Jag har också 
varit handledare i ämnesnätverk för lärare i slöjd. Slöjdämnet är relativt obeforskat, jämfört 
med till exempel Teknikämnet som har betydligt fler publikationer vid en sökning på 
Skolverkets webbplats. Nu när jag fått möjlighet att skriva uppsats 2 i magisterprogrammet i 
pedagogiskt arbete, har jag valt att fördjupa mig i en debatt om slöjdämnets legitimitet i 
dagens skola. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av ovanstående nämnda tidningsdebatt är uppsatsens syfte att bidra med 
kunskap om en senmodern debatt om ett skolämnes berättigande. Detta görs genom att svara 
på följande forskningsfrågor: 

Vilka argument emot skolämnet slöjd fördes fram i debatten? 

Vilka argument för skolämnet slöjd fördes fram i debatten? 
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Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgångens inledande del handlar om skolslöjd under rubrikerna (a) Skäl att 
slöjda, (b) Vetenskaplig skolslöjd, (c), Slöjdämnets samtidsproblematik. Detta följs av en 
avslutande del som handlar om senmodern skola under rubrikerna (d) Samhälle och skola, (e) 
Undervisning och lärande samt (f) Framtida nyckelkompetenser tränas i en samtida skola. 

Skäl att slöjda 
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och 
stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 
betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling (Lgr11, s. 241). Den här första 
delen av litteraturgenomgången handlar om slöjd, ett av grundskolans 16 obligatoriska 
skolämnen.  

Pedagogisk	slöjd	i	senmodern	skola	
I inledningen till Kajsa Borg och Lars Lindströms antologi om slöjd i grundskolan (2008) har 
de skrivit att pedagogisk slöjd inte handlar om att skapa omedelbar nytta, även om många 
finner tillfredsställelse i att skapa. Det är inte görandet, kännedom om materialet, eller vanan 
att hantera maskiner som gör att slöjden har en plats på schemat. Istället handlar slöjd om en 
bildning som omfattar hela kroppen; huvud, hjärta och hand. Vad denna bildning handlar om 
har varierat under den pedagogiska skolslöjdens mer än 100-åriga historia. Redan före 
slöjdämnets införande diskuterades meningen med slöjd och i den tidiga debatten kan 
urskiljas två spår (a) mallslöjdande för fostran av individer enligt Nääsmodellen och (b) slöjd 
för att utveckla individers egna möjligheter (Hartman, 2015). Svar på didaktiska frågor om 
innehållet i slöjdundervisningen, sedan skolslöjden blev obligatorisk 1955, har enligt Esko 
Mäkelä (2011) gått från att vara inriktat på förvärvandet av kunskaper i hantverksmässig 
tillverkning till att i den senmoderna skolan få större inslag av egna idéer, kreativitet och 
skapande. Men, även i tidig slöjdhistoria, i mitten av 1800-talet, finns pionjärer som Rosalie 
Schallenfeld som ansåg att alla elever skulle ha praktisk undervisning i handarbete vid sidan 
av den teoretiska undervisningen (Schallenfeld & Engström 1865). På så sätt skulle elever 
utveckla sitt kritiska tänkande, kreativitet och uppfinningsrikedom (Thorbjörnsson, 2014). 
Från sekelskiftets början diskuterades att man i slöjden borde låta barnets egna önskemål 
komma till uttryck i slöjdföremålen för att utveckla fantasin och förmågan att skapa 
(Thorbjörnsson, 2014). En annan slöjdpionjär, Carl Malmsten (1929) var en av dem som 
framhöll att pedagogisk slöjd handlar om att tillfredsställa fantasi, skaparlust och 
arbetsglädje, ett progressivistiskt förhållningssätt (Hartman, 2015) som innefattade att 
elevernas aktivitetslust skulle tas till vara.  

Senmodern skola, från 90-tal och framåt har genomgått tre läroplansförändringar. Med 
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) infördes målstyrning av skolan där 
skolämnet slöjd ska bidra till allsidig utveckling genom att öva elevernas skapande, manuella 
och kommunikativa förmågor (Borg, 2015). Den personliga utvecklingen, tilltron till 
förmågan och ett främjande av självständighet, ansvar och problemlösningsförmåga är 
förmågor som värderas. Eleverna planerar och genomför hela processen från egna idéer till 
färdiga produkter och den individuella utvecklingen betonas medan kunskap om estetik och 
hantverk tonas ned (ibid). När Lpo94 reviderades 2000 så framhölls processkunskaperna 
ytterligare och slöjdundervisningen skulle vidare sträva efter att eleverna bygger upp sin 
självkänsla och lust till kreativt skapande.  
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När läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) realiserades 
innebar det en förändring i läroplansskrivningarna där vissa av de förmågor som tidigare varit 
slöjdspecifika: problemlösning, tillit till egen förmåga, att omsätta idéer till handling flyttades 
till kapitel 1 som är allmänt hållen och ska genomsyra alla kursplaner. Det har medfört att 
ämnesfokus har blivit tydligare än tidigare och det obligatoriska centrala innehållet i Lgr11 
har fått färre men tydligare mål (Borg, 2015; NÄU15). Den individuella utvecklingen och 
elevens fria skapande har tonats ner och det är större fokus på det centrala innehållet och de 
kunskapskrav som eleven ska uppnå. I slöjden uttrycker sig elever i form av föremål i en 
process där elevens idéer, planering, genomförande och värdering av slöjdarbetet är central, 
en process som är både linjär och växelverkande (Hasselskog, 2010). Bland 2000-talets lärare 
har det blivit vanligt att denna process visualiseras multimodalt genom elevernas användande 
av portfolios, i databaser, bloggar eller slöjddagböcker (Degerfelt & Porko-Hudd, 2015).  

Att	trivas,	att	ha	roligt	och	att	lära	
I Slöjd i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (NÄU15) framkom att 
fler elever i årskurs 9 har svarat att de trivs mycket bra med slöjden än som svarat att de trivs 
med skolan som helhet. Även i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: huvudrapport 
– bild, hem- och konsumentkunskap, idrott, hälsa, musik och slöjd (NU03) var de tillfrågade 
eleverna mycket nöjda med slöjdundervisningen. Nio av tio elever i grundskolans årskurs 9 
trivs mycket bra eller ganska bra med slöjdundervisningen (NÄU15). Utöver trivsel, känner 
eleverna engagemang och arbetsglädje, och mer än hälften tycker att slöjd är lärorikt och 
allmänbildande. När elever beskriver slöjdämnet så lyfter de fram att inom slöjden ryms ett 
större mått av frihet och kreativitet, mindre skrivarbete och möjligheten att småprata med 
kamrater. Detta upplevs som positivt och som något de gör i mindre utsträckning i andra 
skolämnen (NÄU15). Den upplevda friheten kommer också till uttryck i elevers berättelser 
om slöjdundervisningen menar Stina Westerlund (2015). Hon visar att valfriheten ökar när 
elever blir äldre vilket kan ses som en progression och ett ökat lärande. I NÄU15 visar elever 
uppskattning för den valfrihet som finns i slöjdämnet. Under 90- och 00-tal är detta något 
som har uppmuntrats (Borg, 2015). Det individuella slöjdandet var särskilt tydligt framskrivet 
i Lpo94 men har i Lgr11 tonats ner till förmån för hantverket (Borg, 2015).  

Lpo94 medförde att lärare i än högre grad än tidigare blev egna tolkare av läroplanens 
intentioner, de fick inte längre samma stöd från Skolverket för att utforma undervisningen. 
Det medförde att många lärare uppfattade att de inte skulle styra eleverna alltför mycket, utan 
eleverna skulle söka sin egen kunskap (Borg, 2015) vilket kan ha varit olyckligt för 
utvecklingen av slöjdämnet. När eleverna själva väljer vad som ska läras och läraren möter 
ett antal individer som alla håller på med olika saker blir det svårt att uppnå tillräcklig kvalitet 
i skapandet. Att elever trivs med ett ämne och uppskattar valfriheten betyder inte 
nödvändigtvis att det förekommer ett lärande (Westerlund 2015).  

Känslan av att trivsel i slöjdsalen hör också samman med känslornas betydelse för lärande. I 
slöjden upplever elever både glädjeyttringar och oro (Westerlund, 2015). Det handlar om (a) 
sinnliga upplevelser: lukten, synen och känseln samt det (b) emotionella upplevelser: glädje, 
lust, ilska. Även när vuxna berättar om barndomens slöjdande så är upplevelserna av 
slöjdföremålen centrala (Borg, 2001). Slöjdämnet beskrivs också som ett roligt ämne 
(Johansson, 2002; Westerlund, 2015). Den beskrivningen, att slöjd är roligt, är enligt 
Westerlund (2015) och Borg (2015) problematisk och slöjdämnet bör istället diskuteras i 
termer av meningsskapande. På så vis kommer vi ifrån tendensen att se slöjd som något som 
är mindre nyttigt än andra ämnen. Slöjdande är en krävande process där eleverna hela tiden 



10  

söker nya lösningar och använder sin fantasi och föreställningar om hur materialen kan 
omformas för att med handens förmåga utveckla föremål (ibid).  

Lärare i slöjd utgår från kursplanen för skolämnet slöjd samt de övergripande kapitlen 1 och 
2 i läroplanen när de planerar undervisningen. De fyra långsiktiga målen i kursplanen för 
slöjd handlar om att (1) att formge och framställa föremål, (2), att välja och motivera 
tillvägagångssätt (3), att analysera och värdera arbetsprocesser och (4) att tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck.  I kapitel 1 och 2 finns flera mål som är av särskilt intresse 
för undervisningen i slöjd, exempelvis står det att skolan ska sträva efter att varje elev efter 
genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 
och att skolan ska sträva efter att varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt 
och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga samt har fått kunskaper om 
förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.5  

Okänt	vad	slöjdämnet	syftar	till	
Innehållet i dagens skolslöjd är relativt okänt menar Peter Hasselskog (2002) och 
omgivningen behöver medvetandegöras om vad slöjden är till för. Annars riskerar skolämnet 
slöjd att få en mossighetsstämpel i andras ögon (Hasselskog & Johansson 2008). Det uttryck 
som använts, mossighetsstämpel, antyder att slöjdämnet saknar aktualitet och att det inte har 
med dagens lärande att göra. När vårdnadshavare ska beskriva vad det är som eleverna lär sig 
i slöjden så svarar de (Johansson, 2002) att eleverna mest lär sig praktiska saker i slöjden till 
skillnad mot andra ämnen som beskrivs som mer teoretiska vilket inte stämmer med 
intentionerna i läroplanen där slöjd är ett ämne med inslag av både teori och praktik. I den 
nationella utvärderingen (NÄU15) problematiseras föreställningen att vårdnadshavarna är 
okunniga om vad slöjden handlar om. Där ifrågasätts huruvida de har informerats om de 
långsiktiga målen för slöjd. Det kan vara så att andra, utanför slöjdkontexten, inte känner till 
att skolslöjden idag inte bara handlar om att tillverka föremål. Att tillverka föremål är enbart 
det första av de fyra långsiktiga målen för skolämnet slöjd som finns i Lgr11.  

När lärare i slöjd i den nationella utvärderingen (NÄU15) berättade om slöjdämnets innehåll 
gav de en bred, och oprecis, bild av vad de ansåg ingår i slöjdämnet. Enligt slöjdlärarna i 
NÄU15 handlade slöjd om (a) nyttoaspekter, (b) aspekter på skapande, (c) entreprenöriella 
aspekter, (d) slöjd som ett avbrott, (e) arbetsprocessen, (f) utveckling av finmotorik och (g) 
ett annat sätt att lära. Enligt NÄU15 är denna oprecisa bild av slöjdämnet problematisk. Om 
inte lärare i slöjd har en enhetlig bild av vad det är att slöjda i grundskolan så gynnas varken 
likvärdigheten eller elevers och omvärldens förståelse för varför vi har slöjd i skolan. Det 
verkar också som att lärare i slöjd känner osäkerhet om varför man har slöjd i skolan. Greger 
Trobäck (2016) fann att lärare i slöjd i hög grad undrade varför elever hade ämnet i skolan.  
Lärare inom matematik frågade sig nästan aldrig varför deras ämne fanns med i läroplanen. 
Andra människor däremot, ställde varken frågan om varför man har slöjd, eller något annat 
ämne. Trobäck menar att ämnets svaga status och det faktum att det är svårt att mäta det som 
elever lär sig i slöjden gör att lärare i slöjd känner att de måste försvara detta ifrågasatta 
skolämne. 

Vetenskaplig skolslöjd  
Marlene Johansson framhöll 2002 att slöjdforskningsfältet var så pass litet att det medför 
svårigheter att delta i en offentlig debatt om slöjdens roll i skolan. Forskningsfältet må vara 

                                                
5	http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan/main.htm?tos=GR#anchor_2	
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litet men från 2010 och framåt har antalet avhandlingar som lagts fram i slöjd ökat6. Andra 
skolämnen diskuteras oftare utifrån rådande forskningsläge (Johansson, 2008) men när slöjd 
debatteras så är det i hög grad egna åsikter om slöjd som står i fokus och det är enligt 
Johansson (2008) otillräckligt. Slöjdämnet har svag forskningstradition och ingen naturlig 
hemvist inom universitetsvärlden (Borg & Sjögren, 2015). 1977, när högskolereformen 
genomfördes, kom kravet att grundutbildning i slöjd skulle innehålla vetenskaplig teori och 
metod och ha forskarsamhällets perspektiv i all utbildning. Det ledde till diskussioner om 
skillnader mellan olika kunskapstraditioner och hur dessa värderades i förhållande till 
varandra. I debatten som följde kan konstateras att det finns olika slags kunskap: praktisk 
kunskap, teoretisk kunskap, beprövad erfarenhet, tyst kunskap, färdighet, förtrogenhet och 
det tungt vägande begreppet vetenskaplig kunskap (Borg & Sjögren, 2015). Slöjdämnet, med 
dess progressiva bildningsideal, har svårigheter att hävda relevansen i ett samhälle där 
evidens är högt värderat (Hartman, 2015). Det medför att djupet på ämnesstudierna uteblir 
och med få professurer i slöjd blir det svårt att föra ämnestraditionen vidare. Den forskning 
som finns har enligt Borg och Sjögren (2015) ett spretigt, rikt och mångfasetterat språk när 
det beskrivs vad slöjd handlar om. En av anledningarna till spretigheten kan bero på att 
utbildning av lärare i textil- och trä- och metallslöjd har vilat på olika traditioner (Hasselskog 
& Johansson, 2008).  Den slöjdforskning som finns handlar om ämnesstoff som är estetiskt, 
konstnärligt, pedagogiskt, funktionellt och utöver det handlar om både teknik, hantverk, 
kulturhistoria, formgivning, matematik och humaniora. Det finns också slöjdforskning som 
inriktat sig mot pedagogik och didaktik från de universitet som knutit forskning om slöjd mot 
lärarutbildningen (Borg, 2015).  

Slöjdämnets samtidsproblematik 
Skolämnet slöjd är ett ämne i läroplanen. I praktiken är det vanligt att elever möts av textil 
och trä/metallslöjd (NÄU15). Mer än åtta av tio elever i åk 9 har fått möjlighet att välja 
slöjdart och fortfarande görs många val traditionellt och utifrån kön (NÄU15). I årskurs 9 
väljer tre av fyra flickor textilslöjd och tre av fyra pojkar väljer träslöjd (NÄU15). Eleverna 
uppskattar att få välja slöjdart (NÄU15; Westerlund, 2015) eftersom de då får fördjupa sig i 
det som är roligt samt att de slipper sådant som de inte uppskattar. Uppdelningen av 
slöjdämnet, som inte finns i läroplanen, är problematisk utifrån skolans uppdrag att motverka 
traditionella könsmönster (Hasselskog & Johansson, 2008; Westerlund, 2015). Enligt 
Hasselskog och Holmberg (2008) är slöjdundervisning i de hårda materialen ofta industriellt 
utformad med en maskinpark som kan upplevas som maskulin. Textilsalarna däremot har en 
mysigare prägel, med gardiner och kanske soffor att sitta i för den som stickar. Skolornas 
salar är anpassade för olika sorters slöjd, på grund av tradition och hur skolan är byggd samt 
för att lärare i slöjd ofta har utbildning som antingen textil- eller trä/metall-slöjdslärare 
(Hasselskog & Holmberg, 2008; Westerlund, 2015). Huvuddelen av legitimerade lärare i 
textilslöjd är kvinnor och huvuddelen av lärare som undervisar i trä- och metallslöjd är män. 
Men, kanske är en förändring i sikte. Idag har lärare i slöjd möjlighet att utbilda sig till lärare 
i ämnet slöjd, utan uppdelning i hårda och mjuka material, och det gör att könsuppdelningen 
minskar under 2000-talet enligt Hasselskog & Holmberg (2008). De anser också att det är 
troligt att nya könsmönster bland lärare i slöjd och förändringar i samhället gör att fler gör 
icke-traditionella val. Enligt lärarna (NÄU15) finns det tre skäl till att valmöjligheten finns 
kvar. Det handlar om (a) tradition, (b) att elever inte har möjlighet att nå de högre betygen om 
de skulle hinna med det centrala innehållet i både textil- och trä/metallslöjd och (c) blir det 
alltför många elever att betygssätta om alla elever deltar i bägge slöjdarterna. Man kan fråga 

                                                
6	 2010	 Peter	 Hasselskog;	 2011	 Esko	 Mäkelä;	 2014	 Eva	 Lindqvist	 och	 Erik	 Sigurdsson;	 2015	
Stina	Westerlund;	2016	Jenny	Frohagen;	Åsa	Jeansson	2017	
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sig om dessa skäl är goda nog för fortsatta valmöjligheter, eller om det finns genusaspekter på 
valen som gör att skolslöjden bör organiseras på annat sätt. Borg (2008) menar att vi bör 
ställa oss frågan om det är genom valfrihet eller tvång som man kan åstadkomma 
attitydförändringar.  

I skolslöjden används digital teknik för att skapa och konsumera instruktionsfilmer samt för 
att synliggöra lärandet med digitala dagböcker (Degerfelt & Porko-Hudd, 2015). Utöver den 
användning som redan förekommer i svenska slöjdklassrum så finns det anledning att tro att 
skapande med digitala material ökar när materialen blir billigare och mer tillgängliga och 
kunskapen om programmering i skolan ökar (Blikstein, 2013). Skolverket har på uppdrag av 
regeringen tagit fram ett förslag på nationella strategier för IT i skolan för att höja den 
digitala kompetensen hos medborgarna.7 En trolig utveckling är att kodning och 
programmering blir en del av undervisningen i skolan. I verkstäder som går under namn som 
Makerspace eller Fabrication labs samsas digital teknik med skapande i återvunna och 
nyproducerade material. Makerrörelsen är inte en enskild rörelse som enbart rör skola utan 
det handlar om koncept som växer fram på nätet och människor träffas för att skapa 
tillsammans. Stanford University har med projektet FabLabs@School gett elever över hela 
världen möjligheter till skapande med olika material och digital teknik (Blikstein, 2013). En 
svensk motsvarighet till FabLabs@School finns bland annat i det Vinnova-finansierade 
projektet Makerskola8 där ca 30 skolhuvudmän deltar. Projektet pågår 2015-18 och en av de 
övergripande idéerna som testas handlar om att pröva tanken om att omarbeta en slöjdmiljö 
till ett makerspace i grundskolan. Genom Makerskola sprids idéer kring digitalt skapande och 
ett av målen med projektet är att utvärdera metoder, utrustning och logistik som används. The 
New Media Consortium (2015) förutspår att Makerspace kommer att finnas i de flesta 
skandinaviska skolor inom 3-4 år. Det kan ses som en möjlighet till utveckling och 
modernisering av skolämnet slöjd eller möjligheter till ett tätare samarbete med teknikämnet. 
Det kan också ses som ett hot mot slöjdämnet som redan idag har en timplan som enligt 
slöjdlärarna inte räcker till för det centrala innehåll som ska läras ut (NÄU15). Man kan 
också fråga sig vad som händer med de redan låga ämneskunskaperna i slöjd (Borg, 2015) 
om lärare förväntas bredda innehållet utan att ta bort något från det som redan ska göras. 
Skolämnet slöjd är redan idag ett kostsamt ämne, med dyra lokaler, ämnesutrustning som 
kräver underhåll och små elevgrupper (Hasselskog & Johansson, 2008). Vid en eventuell 
satsning på att bredda skolämnet slöjd med större inslag av digital utrustning så kommer det 
att kräva ytterligare satsningar på fortbildning av lärare, förutom satsningar på anpassningar 
av slöjdlokalerna. Mot bakgrund av vår uppkopplade vardag (IIS, 2015) är det intressant för 
alla med intresse för slöjd att följa utvärderingarna kring projekt som Makerskola. 

Möjligheter	och	utmaningar	för	svensk	skolslöjd	
”Att lära genom att skapa hör framtiden till och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till 
människors utveckling”, skriver Roger Säljö (Borg & Lindström, 2008, s. 14). De unika 
bidragen som finns i de skapande ämnena har drag av betydande framtidskompetenser som 
handlar om (a) kreativitet, (b) analysförmåga, (c) skapande, (d) förmåga att förstå, (e) tolka, 
(f) uttrycka och (g) att kommunicera (Skolverket 2015).  

När Borg (2001) intervjuade vuxna med erfarenhet av skolslöjd om slöjdämnets relevans 
ansåg några att slöjd var både omodernt och onödigt. Bland de som intervjuats i Borgs 
                                                
7http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/pressmeddelanden-2016-1.244816/ny-nationell-	
strategi-for-att-battre-ta-tillvara-mojligheterna-med-it-i-skolan-1.248733		
8 http://makerskola.se/om-projektet/  
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avhandling och som 2001 såg en framtid för slöjden urskiljs att de såg på den pedagogiska 
slöjden som (a) slöjd som teknik, att kunna slöjda, (b) slöjd som kultur, att gestalta 
begreppsvärlden, samt (c) slöjd som bidrar till elevens formella bildning, ett slags 
karaktärsdanande bildning som innefattar noggrannhet, vilja, uthållighet.  

Högskolereformen 1977 medförde att alla ämnen ska vila på vetenskaplig grund och enligt 
Borg (2015) har det inneburit att ämneskunskaper inom slöjden har försvagats. Anpassningen 
och teoretiseringen av ämnet har gjort att dagens lärare i slöjd har mindre kompetens i 
hantverk men desto mer i ämnesdidaktik och det är problematiskt för slöjdämnets framtid. 
Hartman (2015) menar att skolslöjden stått för ett progressivt bildningsmål som inte ges 
utrymme i den prestations- och betygsinriktade skolan. I utbildningspolitiken och i 
skrivningar av nyare läroplaner har skolämnet slöjd fått stå tillbaka. Om tidigare läroplaner 
har haft inslag som att främja helhetssyn, tematiskt arbete och samarbete så har rådande 
utbildningspolitik skrivit fram skolundervisning som inriktar sig mer på samhällets behov och 
individers möjligheter att välja för att klara sig i konkurrens med andra (Borg, 2015). Borg 
(2015) menar att nyliberala idéer medfört att målstyrning och betygssättning stått i fokus och 
att det har lett till minskade resurser och intresse för de praktisk-estetiska ämnena. 

Utöver den pedagogiska skolslöjden lever intresset för slöjd bland allmänheten. Det finns ett 
intresse för hemslöjdsfrågor9 där slöjdföreningarnas medlemsantal ökar samtidigt som 
hemslöjdsbutikerna har svårt att klara sig (Hartman, 2015). Det finns också ett ökat intresse 
för gör-det-själv-rörelsen och på internet sprids idéer på hur människor genom eget skapande 
kan uttrycka sig själva, sitt hem och även ta plats i den offentliga miljön (Borg, 2015). 
Intresset märks inom folkrörelser som Cosplay10 som lockar ungdomar att sy sina egna 
dräkter och andra mer politiska rörelser som Craftivism eller Gerillaslöjd11, där slöjdare tar 
plats i det offentliga rummet. Den senare av dessa utförs ofta som en protest mot 
konsumtionssamhället, ibland med feministiska och pacifistiska tendenser (Lindén & 
Ivarsson, 2008). Holmberg & Hasselskog (2014) menar att denna typ av slöjdaktivism har sitt 
ursprung i slöjdundervisning men att den yttrar sig i spontant slöjdande i offentligheten.  

’Smörknivsupproret’ visar att lärare och elever har ett stort engagemang för ett älskat ämne, 
skolämnet slöjd. I en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet får 
skolämnet slöjd svårigheter att hävda sig jämfört med andra skolämnen, som är mer 
beforskade. Den forskning som finns (Westerlund 2015; Borg 2001; Hasselskog 2010; m fl) 
samt NÄU15 visar att slöjdämnet är uppskattat och att det finns många skäl att slöjda. I 
’smörknivsupproret’ debatteras varför vi har slöjd i svensk skola och i denna studie 
undersöker jag vilka argument emot- och för skolslöjd som framförts.   

Diskussionen om slöjdämnets innehåll och timplan är inte ny. När Lpo94 togs fram valde den 
då borgerliga regeringen att ge estetiska ämnen mindre tid för undervisning till förmån för 
basämnen (Richardsson, 1997). Lpo94 medförde också att två ämnen slogs ihop till ett; trä- 
och metallslöjd samt textilslöjd blev skolämnet slöjd (Borg 95). Tio år efter att Lpo94 införts, 
2004 föreslog Tomas Tobé (M) att skolslöjden borde vara ett valbart ämne för att göra plats i 
skolan för kunskaper om kodning och programmering.  

                                                
9	http://www.nfh.se/3/nyheter/nyheter/2016-03-09-konsthantverk-i-sverige---fortsattningen.html		
10	http://confusion.nu/cosplay-2016/		
11	http://www.gp.se/livsstil/bostad/f%C3%B6r%C3%A4ndra-v%C3%A4rlden-med-sl%C3%B6jd-1.231612		
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Senmodern skola 
Giddens (1990) menar att den senmoderna tiden, som vi lever i, är en tid där traditioner inte 
längre är sammanhållande för vår kultur och våra handlingar. Det leder till ökad medvetenhet 
om identitet för individer och kollektiv. Det har också betydelse för hur vi ser på världen och 
hur vi formar vår världsbild. Här, i litteraturgenomgångens andra del beskrivs olika aspekter 
på den senmoderna skolan. 

Samhälle	och	skola	
Med två exempel, Carl Malmsten och George Siemens, vill jag visa hur relationen skola-
samhälle kan förstås. För ungefär 90 år sedan påstod Carl Malmsten (1929) att skolan 
behövde förändras eftersom människan levde i en ny tid, maskinåldern. Malmsten menade att 
eleverna behövde praktisk träning i form av slöjdundervisning. När han skrev texten 
’Uppfostran och maskinernas tidsålder’ så var första världskriget över, maskinerna hade 
förändrat produktionen och samhällsförändringar i form av massarbetslöshet och urbanisering 
väntade. Malmsten menade att dessa samhällsförändringarna måste medföra att skolans 
innehåll och metoder förändras. Han ansåg att eleverna behövde bättre möjligheter att 
använda alla sina sinnen i undervisningen. 90 år efter att Malmsten publicerat skriften 
’Människan och den nya maskinåldern’ menade George Siemens (2013) att det behövs en ny 
lärandeteori, och han kallade den konnektivismen. Siemens menade att denna nya 
lärandeteori är nödvändig eftersom digitaliseringen och internet medfört att människan i 
nätverkssamhället lär på delvis andra sätt än tidigare. Konnektivismen utgår från 
nätverkssamhället vi lever i och hur vi kan dra nytta av det. Enligt Siemens har 
utbildningsväsendet varit sena med att använda digitaliseringens möjligheter för undervisning 
och i liten grad förstått de implikationer på lärandet som samhällsförändringarna, internet, 
medför. Både Malmsten (1929) och Siemens (2013) menade att skolan behöver anpassas till 
vårt samtida samhälle för att bättre kunna möta eleverna och ge dem utbildning som är 
relevant för den tid vi lever i.  

Här kan noteras att både Malmsten (1929) och Siemens (2013) haft förslag på hur skolan kan 
förbättras. De gör det, utifrån sina egna intresseområden och den tid de lever i, med 
hänvisning till att skolan behöver möta samhällets utmaningar. Det senmoderna samhällets 
utmaningar handlar om att möta en avreglerad arbetsmarknad där marknadiseringen har 
medfört att relationen mellan stat och medborgare har förändrats (Biesta, 2011). Individerna i 
det senmoderna samhället har blivit kunder som använder samhällets tjänster vilket också 
påverkar skolan. Det är en tid som har präglats av politiska och ekonomiska intressen. Med 
den globaliserade marknaden och det kunskapssamhälle som vi lever har medborgarnas 
utbildningsnivå blivit en viktig del (Biesta, 2011). I det senmoderna samhället har lärandet 
kommit att bli en “key topic” (Illeris, 2009), något som berör skolsystem över hela världen. 
God utbildning i senmodern tid har kommit att handla om kvalitet i termer som 
verkningsgrad, effektivitet och vem som bär ansvaret (Biesta, 2011). TIMMS- och PISA-
mätningarna är exempel på hur skolsystem världen över på olika sätt försöker att mäta och 
värdera kunskap. Det riskerar, enligt Biesta, att skymma frågan om vad utbildningen är till 
för.  

Undervisning	och	lärande	
Den som vuxit upp under de senaste 30 åren har gjort det i ett samhälle som enligt Thomas 
Ziehe (2009) beskrivs som preferensreglerat snarare än normrelaterat. Som skäl för det 
preferensreglerade samhället framhålls en detraditionalisering som innebär en ökad spridning 
av vad som är giltig kunskap. I det preferensreglerade samhället är popkulturen lättillgänglig 
medan annan form av kunskap är satt under press. Det som före senmodern tid ansågs höra 
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till allmänbildningen är inte längre tillräckligt intressant och relevant för individen. 
Människor vill enligt Ziehe (2009) hellre ha sådant som ger glädje och nöje för stunden, det 
som är lätt tillgängligt. Samtidigt kan detta förstås som en ökad demokratisering. Idag är all 
kunskap tillgänglig för alla medan det tidigare varit mer tillgängligt för den bildade 
överklassen. Ziehe (2009) menar att för individen har samhällsutvecklingen (a) inneburit 
ökad frihet att välja och vända sig till det som är intressant för densamme, och kanske vända 
sig bort från det som är av mindre intresse, (b) inneburit en friare hantering av roller, som gör 
att individen formar sig själv, vilket också innebär en ökad egocentrering och (c) medfört en 
skärpt observation av jaget, med ett ökat beroende av erkännande från andra. De stora 
samhällsförändringarna i form av ökad tillgång till teknik, den miljö vi lever i och samhällets 
värderingar tas för given bland unga i samhället eftersom de inte har erfarenheter av något 
annat. Samhällsförändringarna är märkbara även för äldre generationer men intensiteten och 
konventionerna hos de unga gör att det märks mer i den yngre generationen än vad det gör i 
den äldre (Ziehe, 2009).  

Individualismen utmärker senmodernismen och decentralisering, privatisering och 
avregleringspolitik har medfört färre gemensamma referenspunkter (Bauman, 2008). Före 
industrialismen så lärde sig människan i något som kan liknas vid ett lärlingssystem, där 
någon visar och andra härmar och lärandet sker i ett socialt samspel (Malmsten, 1929). Detta 
lärande förekommer även idag, informellt och till viss del i skolan. I det senmoderna 
samhället behöver även mer abstrakta begrepp förstås vilket har gjort att lärandet i skolan 
blivit alltmer språkligt avancerat. Säljö (2000) varnar för att göra skillnad mellan 
verksamhetssystem där lärande som sker i verkligheten skiljs från lärande som sker i skolan 
eftersom det inte finns någon sådan skillnad. Genom att göra denna åtskillnad antyds att 
verkligheten finns någon annanstans än i skolan, och detta är enligt Säljö (2000) inte sant. 
Den nya tekniken ger ökande möjligheter för människor att kommunicera, interagera och lösa 
komplexa problem och fungerar också som medierande verktyg med möjligheter att ge stöd 
till människan för sitt handlande. Tekniken har implikationer på utbildningssystemet. Enligt 
Säljö (2000) är den traditionella, lärarcentrerade och textbundna undervisningens starka 
ställning något som håller på att förloras. Anledningen till att detta händer menar han beror på 
att det informationsförsprång som skolan har haft inte längre finns. Formell undervisning, där 
läraren håller monolog, är något som kan ha fungerat i en tid när tillgången till information 
var mindre än den är idag. I ett sociokulturellt perspektiv handlar lärande om något mer än att 
få del av information. Det handlar om att kunna skapa sammanhang så att resultatet blir 
användbart och produktivt en social praktik. Säljö (2000) menar att utvecklingen ställer ännu 
större krav på överblick, strukturering och begreppslig kunskap, och på vägledning från 
personer med erfarenheter av specifika verksamheter.  

De ekonomiska och ideologiska förändringarna har medfört en nedmontering av 
välfärdsstaten (Biesta, 2011) vilket har lett till att nyliberala idéer fått genomslag. Skolan har 
påverkats på så sätt att elevens lärande står i fokus på ett annat sätt än tidigare. I en nyliberal 
tid är det elevens lärande som står i centrum medan vi tidigare har talat om att undervisningen 
varit det centrala. Enligt Bauman (2008) har skolans auktoritet minskat och detta kan ha sin 
förklaring i att skolans centrala ställning inte är lika given som tidigare.  

Ungdomars världar är idag accepterade på ett annat sätt än tidigare. Det är meningsfullt och 
accepterat för dem att vara i sina egna världar vilket krockar med skolkulturen som har ett 
starkt normativt tryck på vad som är acceptabelt.  Det leder till ökade generationsklyftor och 
konflikter mellan lärare och elever där de som är vuxna kan ha svårt att förstå de ungas 
behov. Generationsklyftorna kan enligt Ziehe (2009) överbryggas genom att läraren sätter 
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ramar och struktur för undervisningen. Det blir en trygghet för ungdomar som lever i ett 
samhälle där allt är relativt och föränderligt. Ytterligare sätt att öka tryggheten för eleverna är 
enligt Ziehe (2009) genom att tydliggöra skillnaden mellan offentliga miljöer, som skolan, 
och elevernas fritid. Läraren som verkar för att upprätthålla klassrummets regler har en 
stabiliserande och stimulerande effekt på eleverna. Enligt Ziehe (2009) är det meningslöst att 
söka sig bakåt, till en tid när skolan var annorlunda och eventuellt bättre. Men, vi behöver ta 
ungas lärande på allvar och förstå vår senmoderna samtid på ungdomarnas egna villkor. 

Biesta (2015) menar att det har skett en ökad akademisering av utbildningsväsendet i 
västvärlden under de senaste 30 åren. Akademiseringen har medfört att huvudsyftet i skolan 
till övervägande del har kommit att handla om läsning, matematik och naturvetenskap. 
OECD-ländernas strävan att klättra i PISA-mätningarna har lett till fler inspektioner och ett 
ökat mätande av kunskap och prestationer (ibid). Samtidigt som den ökade akademiseringen 
finns också samtida tendenser där generella förmågor tillmäts ett ökat värde (Hattie & 
Donoghue, 2016). 21st century skills12 är ett ramverk med särskilt önskade förmågor för det 
livslånga lärandet i vår tid. John Hattie och Gregory Donoghue (2016) kritiserar begreppet 
21st century skills och menar att dessa fokuserar för ensidigt på enstaka förmågor. Det går 
inte att lära utan innehåll och de menar att en förmåga som tränas inom ett ämne inte 
nödvändigtvis går att överföra till ett annat ämnesinnehåll, det som också kallas för transfer. 
Exempelvis är det inte alls samma sak att ha ett kritiskt förhållningssätt i ämnet historia som i 
matematik. De menar också att det inte finns några belägg för att transfereffekten, att det som 
lärts ut i ett ämne är överförbart inom andra ämnen. Det krävs kognitiva förmågor och träning 
för att lyckas med transfer, detta kommer inte gratis (Hattie & Donoghue, 2016). De menar 
att när djupinlärning, ytinlärning och transfer samverkar så kan (a) skill, (b) will och (c) thrill 
of learning upnås. Effektiv undervisning uppnås av skickliga lärare som stöder elevernas 
förmågor. Eleverna tränas på olika nivåer möter dem med olika metoder (Hattie & 
Donoghue, 2016). De ställer sig frågande till den senmoderna skolans ensidiga fokus på 
akademiska meriter och menar att akademiska lärmål bara är ett av många lärmål som 
eleverna bör mötas av i skolan. Hattie och Donoghues menar att lärande handlar om att 
utveckla en bredd av kompetenser, inte bara de akademiska.   

Framtida	nyckelkompetenser	i	en	samtida	skola	
En vanlig, och något förenklad diskussion om lärande utgår från begreppen traditionellt och 
progressivistiskt förhållningssätt där det traditionella står för ett behavoristiskt synsätt medan 
ett progressivistisk står för ett antiauktoritärt och barncentrerat synsätt. Martin Lackéus 
(2013) anser att diskussioner om dessa motpoler ska överges till förmån för en tredje väg som 
innefattar entreprenöriellt lärande. Genom att arbeta längs en sådan väg går det enligt 
Lackéus möjligt att finna balans mellan traditionellt och progressivt lärande. Det 
entreprenöriella förhållningssättet beskriver Lackéus (2013) som en möjlig väg till 
motivationsskapande undervisning för lärare och elever. Detta lärande är alltid 
konstruktivistiskt, vilket innebär att det är socialt, interaktivt, samskapande och kollaborativt 
och sker i ett fördjupat samspel med andra. Han föreslår två kognitiva verktyg för att lyckas 
med ett entreprenöriellt föhållningssätt (a) värdeskapande lärande som innebär att elever och 
lärare skapar relevant undervisning där lärandet sker genom meningsfulla uppgifter och där 
det som eleverna gör har ett egenvärde som andra kan ta del av och (b) entreprenöriellt 
lärande som metod att lära sig i undervisningen. Lackéus har sett och utvärderat 
entreprenöriellt lärande som metod i undervisningen och hans forskning (2013) visar att det 
kan vara effektivt och möjligt att utvärdera. Metoden består av ett iterativt arbete i cykler, 

                                                
12	http://www.p21.org/our-work/p21-framework	
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som alltid inleds med intresseväckande frågor som (a) “Vem är jag”?, (b) “Vad vet jag”?, (c) 
“Vem känner jag”?, och (d) “Vad kan jag göra”?, ett arbetssätt som enligt Lackéus handlar 
om principer för undervisning som är relativt enkla att ta till sig.  Arbetssättet handlar också 
om att det är möjligt att integrera formella lärandemiljöer och dra de många fördelar som 
finns både i traditionell och progressiv undervisning. För att det entreprenöriella 
förhållningssättet ska vara effektfullt bör processen fokusera på de kontrollerbara aspekterna 
av en framtid som är oförutsägbar snarare än fokusera på de förutsägbara aspekterna (ibid). 

Det saknas en enhetlig definition av vad entreprenöriellt lärande handlar om (Lackéus 2013). 
Initiativtagande och entreprenörskap finns med som en av åtta nyckelkompetenser, bland 
EU:s nyckelkompenser för det livslånga lärandet, (2006/962/EC). De åtta 
nyckelkompetenserna hör ihop och tonvikten för dem alla ligger på (a) kritiskt tänkande, (b) 
kreativitet, (c) initiativförmåga, (d) problemlösning, (e) riskbedömning, (f) beslutsfattande 
och (g) konstruktiv hantering av känslor. Nyckelkompetenserna ligger till grund för Lgr11. 
Enligt Sven-Eric Liedman (2008) finns en del brister i översättning och tolkning av vad 
nyckelkompetenserna egentligen handlar om. Svårigheten består i att ontologin och kontexten 
spelar roll för hur dessa uppfattas och tolkas.  

Sammanfattningsvis möter lärare i den senmoderna skolan elever och föräldrar med 
önskemål och krav som lärare måste förhålla sig till. I vår samtid ska lärare (a) tillgodose alla 
elevers behov, i ett preferensrelaterat samhälle möter läraren många olika individer att ta 
hänsyn till, (b) se till att eleverna når så goda resultat att skolan inte tappar elevunderlag på 
den avreglerade marknaden, (c) fostra handlingskraftiga (entreprenöriella) individer med 
förmåga att göra egna val, (d) engagera och motivera eleverna (e) möta elever och föräldrar 
som inte har förtroende för skolan. Skolan har inte längre, om den någonsin har haft det, 
monopol på kunskap.  
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Metod 
För att besvara mitt syfte förefaller diskursteori och diskursanalys vara redskap som ger rika 
möjligheter till analys av empirin. Mot bakgrund av att diskursanalys inte är en enhetlig 
metod (Watt Boolsen, 2007; Winther Jörgensen & Phillips 2002) väljer jag att ge en kortare 
beskrivning av utmärkande drag inom diskursanalys vilket följs av ett längre resonemang om 
kritisk diskursanalys som är den valda metoden i studien.  

Diskursanalys 
Enligt Marianne Winther Jörgensen och Louise Pillips (2002) finns det inte någon konsensus 
i vad en diskurs är. Ruth Wodak (2004) menar att det är den akademiska kulturen och 
forskaren som avgör vilken typ av diskursanalys som blir aktuell, den som gör diskursanalys 
väljer vilken tolkning av diskursanalys som ligger till grund för det egna arbetet. Winter 
Jörgensen & Phillips (2002) beskriver diskurs som ”a particular way of talking about and 
understanding the world (or an aspect of the world)” (2002, s. 1).  Att beskriva begreppet 
diskurs som ett bestämt sätt att tala om och se på världen är mycket vanligt, menar Mats 
Börjesson och Eva Palmblad (2007). De menar också att betoningen ska ligga på ’ett bestämt 
sätt’ eftersom det finns ramar för vilka presentationer som kan göras i en specifik diskurs. 
Börjesson och Palmblad (2002) ger exemplet hälsa som en större diskurs som får olika 
beskrivningar beroende på i vilken kontext hälsa ska studeras. Hälsa är inte bara ett 
medicinskt begrepp, även om det kan vara det, utan också ett ämne som inrymmer andra 
faktorer som moral, kroppskultur eller livsstil. En diskurs som hälsa kan också innehålla 
mindre diskurser, som människors inställning till livsmedel eller föräldraskap. En viktig fråga 
vad gäller diskurser inom vetenskap är vems kontext det är som beskrivs (Börjesson & 
Palmblad, 2007). 

Vetenskaplig forskning grundas i empiri som hämtas från intervjuer, observationer, offentliga 
texter, webbtexter med mera (Börjesson & Palmblad, 2007) och inom diskursanalys består 
empirin av data som finns naturligt, till skillnad mot empiri som hämtats från intervjuer eller 
enkäter. För diskursanalytikern framhålls naturliga data som mer önskvärt eftersom det gör 
att forskaren inte kan påverka hur det är skrivet. Med naturliga data avses data som inte har 
efterfrågats av forskaren, till skillnad mot data som samlas in i intervjuer eller enkäter 
(Börjesson & Palmblad, 2007).  

Inom diskursanalys spelar språket en aktiv roll i hur människan formar och påverkar sin 
världsbild vilket kan beskrivas som ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Winther Jörgensen & 
Phillips, 2002). Diskursanalys kan användas inom flera olika fält, både för den som studerar 
organisationer, institutioner och i utforskande av språkets roll i social och kulturell 
utveckling. Ytterligare aspekter på diskursanalys är synen på språk och subjekt och hur dessa 
ska förstås samt att syftet med forskningen är att vara kritisk (Winther Jörgensen & Phillips, 
2002). Genom diskursanalys kan perspektiv analyseras från både filosofiska och teoretiska 
utgångspunkter. Att genomföra en diskursanalys för med sig epistemologiska antaganden om 
språkets roll i hur världen konstrueras (Winther Jörgensen & Phillips, 2002) vilket innebär att 
teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och vissa tekniker för analys används. Dessutom 
finns metodologiska riktlinjer för hur forskningsområdet ska behandlas. Mats Alvesson och 
Kaj Sköldberg (2008) beskriver diskursanalys som ett fält där forskningen är både empirisk 
och systematisk. Inom diskursanalys är teori och metod sammanflätade och forskaren måste 
acceptera grundläggande filosofiska antaganden för att kunna använda diskursanalys i 
empiriska studier (Alvesson & Sköldberg 2008). De ontologiska och epistemologiska 
antagandena inom diskursteorin kan beskrivas som (a) anti-realistiska och (b) 
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konstruktionistiska (Bryman, 2002). Att de är anti-realistiska innebär en förnekelse av att det 
skulle finnas någon yttre verklighet som väntar på att beskrivas. Det innebär också ett 
avståndstagande från uppfattningen att forskare kan komma fram till egna redogörelser för de 
aspekter av verkligheten som studeras. Att de är konstruktionistiska innebär att tonvikten 
både läggs på informanternas versioner av verkligheten i den miljö som studeras samt på hur 
verkligheten formas utifrån informanternas tolkningar av verkligheten. Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar att diskursanalys beskriver att människor genom språket konstruerar 
världen och att de gör detta i tre avseenden, (a) genom språket skapas utsagor, (b) ett aktivt 
urval av utsägelser och (c) det uttryck som valts får konsekvenser, påverkar föreställningar 
och generar responser. Diskursanalys utgår från antaganden om att språket är 
situationsbundet och att olika fenomen kan beskrivas på många olika sätt (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver hur diskursanalys riktar uppmärksamhet mot 
variationer i språkanvändning och att det inte finns något sökande efter verkligheten bortom 
orden. Det handlar istället om att se förutsättningslöst på det som faktiskt sägs och det medför 
att det kan vara naturligt att en och samma individ kan uttrycka sig på skilda sätt om samma 
fenomen. Det innebär att det inte går att ta reda på vad som är sant, eller vad som är falskt. 
Det som är möjligt att studera i en diskursanalys handlar istället om att söka svar på frågor 
som, ”Vid vilka tillfällen uttrycks…”, ”Hur är utsagorna konstruerade”, ”I vilka sammanhang 
förekommer de och vilka funktioner fyller de”. Det handlar om en metodologisk relativism 
vars funktion är att framhålla variation, snarare än att reducera variation, vilket är mer 
förekommande inom andra kvalitativa ansatser (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Kritisk diskursanalys 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är diskursanalys empirisk och systematisk och det 
finns olika tillvägagångssätt som kan användas. I denna studie används kritisk diskursanalys 
(Critial Discourse Analysis, CDA) såsom den beskrivs av Winther Jörgensen och Phillips 
(2002).  Inom detta ramverk finns fem gemensamma drag. Det handlar för det första om att 
diskurser är sociala och kulturella processer med strukturer som är delvis språkligt-
diskursiva. För det andra handlar det om att diskurser är både konstituerade och 
konstituerande. För det tredje så ska språkets användande analyseras empiriskt utifrån den 
sociala kontexten. För det fjärde är diskursens funktioner ideologiska. Och slutligen, för det 
femte handlar diskursanalys om kritisk forskning. Här följer en mer utförlig beskrivning av 
dessa fem gemensamma drag för diskursanalys och hur jag förhållit mig till dessa. 

De sociala och kulturella processerna och strukturerna är delvis språkligt-diskursiva 
Diskursiva praktiker, genom vilka text skapas och konsumeras ses som en viktig del av den 
sociala praktiken som bidrar till att konstituera världen. Det är delvis de diskursiva 
praktikerna i vardagslivet som reproducerar social och kulturell förändring. CDA är till för att 
synliggöra olika dimensioner av sociala och kulturella fenomen i de språkligt-diskursiva 
praktikernas förändring inom senmodernismen. Organisationsteorier, pedagogik, nationalism 
och identitet, demokrati och politik är fenomen som kan förstås med CDA (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2002). Empirin, debatten om ’smörknivsupproret’, som bildar underlag 
i studien kan ses som en diskursiv praktik som är möjligt att undersöka för att ta reda på mer 
om vilka argument som förs fram i debatten. En annan diskursiv praktik som står i fokus i 
denna studie är den senmoderna skolan som beskrivs i litteraturstudien. 
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Diskursen är både konstituerad och konstituerande 
Inom CDA är diskursen en form av social praktik som både konstituerar och är 
konstituerande. Det innebär ett dialogiskt förhållande mellan olika dimensioner som inte bara 
bidrar utan också skapar och omformar sociala strukturer samt reflekterar dessa. I CDA är 
diskursen både en form av aktion genom vilken människor kan förändra världen och en form 
av aktion som är socialt och historiskt situerad och med ett dialogiskt samband med andra 
sociala aspekter (Winther Jörgensen & Phillips, 2002). Texterna om slöjd är skrivna av olika 
intressenter med avsikt att påverka andra. De utgår från den syn som skribenterna har på 
skolämnet slöjd. På så sätt kan debatten om slöjdämnet ses som både konstituerad och 
konstituerande. 

Språkets användande ska analyseras empiriskt utifrån den sociala kontexten 
CDA är konkret, lingvistisk textanalys av hur språket används i social interaktion (Winther 
Jörgensen & Phillips, 2002). Fairchloughs modell för textanalys har använts för att analysera 
texterna och hur dessa har använts i debatten om slöjd. I analyskapitlet beskriver jag hur 
modellen har använts i den här studien.  

Diskursens funktioner är ideologiska 
I CDA hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämna 
maktrelationer mellan olika socialgrupper som klass, gender, minoriteter. CDA är kritisk på 
så sätt att det strävar efter att befria rollen med diskursiva praktiker där de förekommer, 
inklusive de sociala relationer som har ojämna maktrelationer (Winther Jörgensen & Phillips, 
2002). Slöjdämnet är ett skolämne med svag vetenskaplig förankring och låg status (jämfört 
med andra skolämnen). På så sätt kan debatten om slöjd förstås som en ideologisk debatt där 
argumenten emot och för slöjd speglar ideologiska antaganden. 

Kritisk forskning  
CDA är inte politiskt neutralt utan förhållningssättet är kritiskt med engagemang för politiska 
frågor och i frigörelsens namn är CDA på de utsattas sida (Winther Jörgensen & Phillips, 
2002). En analys av slöjdämnet utifrån ett politiskt perspektiv är av intresse, men det står inte 
i fokus i studien. I den mån det är möjligt har jag haft ambitionen att se med kritiska ögon på 
forskningsfrågan och de texter som är föremål för analys.   

Material och urval 
I studien intresserar jag mig för olika uppfattningar om skolämnet slöjd såsom de kom till 
uttryck i en debatt om slöjd i grundskolan. Empirin som ligger till grund för analysen är 
hämtad från två Facebookgrupper, ’Nationellt resurscentrum för slöjd’ som under debatten 
’smörknivsupproret’ hade fler än 3000 medlemmar samt ’Smörknivsupproret’ som vid 
samma tid hade fler än 1000 medlemmar. Dessa Facebookgrupper riktar sig främst till lärare i 
slöjd men det kan antas att det även finns andra, icke legitimerade lärare i slöjd, som är 
medlemmar i gruppen.  

Insamlad empiri fördelas enligt följande: 
Ø 9	 artiklar	 skrivna	 av	 lärare	 i	 slöjd	 (2	 av	 dessa	 saknar	 argument	 emot	 eller	 för	 slöjd	 i	

grundskolan.	De	består	endast	av	foton	på	smörknivar	som	ska	skickas	till	Expressen)	
Ø 7	artiklar	skrivna	av	någon	från	något	universitet	
Ø 20	artiklar	skrivna	av	journalister	
Ø 2	publicerade	artiklar	med	foton	som	saknar	argument	för	eller	emot	slöjd	
Ø 11	film-	och	ljudklipp	
Ø ca	47	sidor	inlägg	och	kommentarer	(med	reservation	för	att	några	av	inläggen	kan	vara	

publicerade	i	båda	facebookgrupperna)	
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Genomförande 
Som förberedelse gjordes en “pilot-analys” med två texter där jag med prövande hållning 
gjorde (a) en genomläsning, (b) en sållning där all text som inte var argument emot eller för 
slöjd plockades bort och (c) en sortering i mindre enheter – segment – enligt följande matris. 

 Argument emot skolslöjd Argument för skolslöjd 

Skrivet om och av lärare i slöjd   

Facebookegrupp   

Övriga   
 

Webbverktyget www.saturateapp.com har använts för kategorisering och kodning av empirin 
när jag sökt mönster och avvikelser i utsagorna. Efter uppdelningen i argument för och emot 
skolslöjd valde jag att sätta koder på argumenten, sammanlagt ca 70 stycken. Dessa 
sorterades i ett excelark utifrån olika grupperingar som jag ansåg hörde samman. Efter 
filtrering i excel kunde jag finna mönster och kunde därefter gå tillbaka till 
www.saturateapp.com och söka meningsbärande texter som kunde illustrera det jag funnit. 
Figur 2 illustrerar hur jag, efter genomläsning, gått tillväga i analysen. 

 

 
Figur	1	Presentation	av	textanalys	

Den första förberedande analysen innehöll inga argument emot skolslöjd. Trots detta valde 
jag att gå vidare med min forskningsfråga eftersom jag var intresserad av att undersöka både 
argument emot och för skolslöjd. Jag gjorde också en uppdelning i extern och intern 
skolslöjdsdiskurs för att se om det fanns några skillnader i den interna och externa empirin.   

Presentation	av	resultat

3.	Sökt	
meningsbärande	
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representerar	de	
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2.	Sorterat	
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insamlad	data

1.	Sökt	och	satt	
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emot	skolslöjd	i	
ett	webbverktyg
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Avgränsningar 
En 15 hp magisteruppsats är begränsad i tid och därför har jag gjort vissa val som avgränsar 
studien. En av de avgränsningarna handlar om tidsspannet som studerats. Empirin är hämtad 
från den 6 januari till den 25 februari. Tidsperioden har valts utifrån att Marteus ledarartikel 
publicerades den 6 januari med slutreplik den 11 februari, men diskussionen om slöjd pågick 
under ett par veckor efter att slutrepliken publicerats. Vissa av inläggen kan vara skrivna i ett 
annat tidsspann men de är ändå föremål för studien eftersom den som publicerat inlägget har 
länkat dessa med hänvisning till ’smörknivsupproret’ under det valda tidsspannet. 

I Facebookinläggen ryms publicerade kommentarer, trådade diskussioner samt publicering av 
länkar till webbtidningar, bloggar, filmklipp och radioinslag. I inlägg på Facebook är det 
vanligt att foton publiceras. I ’smörknivsupproret’ finns många foton, främst på de 100-tals 
smörknivar i hårda och mjuka material som skickats till Expressen.  Dessa hade varit 
intressanta för en innehållsanalys men ingår inte i empirin. Det har inte varit möjligt att 
undersöka allt som producerats under ’smörknivsupproret’. Jag har därför gjort valet att 
begränsa undersökningen till de skriftliga dokument som publicerats i bloggar, tidningar samt 
på facebook under perioden, sammanlagt 36 artiklar. Samtliga artiklar har varit länkade i 
någon av de två facebookgrupperna, ’Nationellt resurscentrum för slöjd’ och 
’smörknivsupproret’. 

I analysen har jag undersökt skillnader mellan utsagor i intern och extern skolslöjdsdiskurs. 
Jag har funnit vissa skillnader och dessa beskrivs närmare i den del som heter ”extern och 
intern skolslöjdsdiskurs”. Eftersom studien är begränsad i tid har jag valt att inte skilja på 
dessa i de tematiserade utsagorna som gjorts emot och för skolslöjd.  

Studien handlar främst om slöjd och svensk skola från 90-talet och framåt även om jag också 
har gjort några korta tillbakablickar som belyser slöjdämnets historia. Jag har funnit det 
intressant att andra, före mig, har forskat på kollegiala samspel i olika nätforum. Inspiration 
till studien har jag fått från Marcus Samuelsson (2013) som har undersökt och kommit fram 
till att lärares professionsutveckling pågår även utanför den egna skolan. På så sätt är internet 
en tillgång för lärare, särskilt lärare i slöjd, som inte alltid har ämneskollegor i närheten. 

Kvalitetskriterier 
Att skriva en uppsats, ett vetenskapligt arbete, innehåller en del utmaningar och krävs övning 
för att skriva vetenskapliga arbeten med hög kvalitet (Watt Boolsen 2007). I studien har jag 
övat genom att skriva, men också genom att läsa hur andra skriver vetenskapliga arbeten. 
Joakim Larssons doktorsavhandling (2013) utgör ett föredömligt exempel på användande av 
diskursanalys, där han belyser debatten om ordning och reda i skolan. Han har visat att det är 
möjligt att analysera utbildningspolitiska frågor och klassrumspraktik utifrån filosofiska 
frågeställningar. På så sätt ger hans vetenskapliga analys nyanser till debatten om ordning och 
reda i skolan. Larsson visar klokhet, är tydlig med antaganden och beskriver väl hur 
materialet har tolkats. Detta ger avhandlingen hög trovärdighet och värde, vilket är viktigt 
inom all forskning och som hör nära samman med god forskningssed (Vetenskapsrådet, 
2011) och som jag strävat efter i detta arbete.   

Min bakgrund som lärare i slöjd har gett mig en förförståelse till det jag studerat. Läsaren ser 
det i mina slutreflektioner medan jag i studiens övriga delar har strävat efter ett reflexivt 
förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2014). Att vara införstådd med ämnet är en fördel i en 
kritisk diskursanalys, menar Winther Jörgensen & Phillips (2002), då avsikten är att avslöja 
och upptäcka olika sanningar om världen.  



23  

I analys och tolkning av empirin har jag sökt nyanser i debatten om skolämnet slöjd och den 
valda metoden, diskursanalys, har gett mig möjlighet att se på empirin utifrån olika 
perspektiv. Den här studien är min tolkning av debatten om skolämnet slöjd. Jag har ansträngt 
mig för att med min tolkningsskicklighet ge en bild av slöjdämnet som är av intresse för 
andra. Reliabiliteten i studien avgörs av hur framtida läsare uppfattar texten, om de har tillit 
till att resultaten som presenterats är trovärdiga (Kvale & Brinkmann,2014). Den som läser 
texten bör förstå att min avsikt med skrivandet har varit att visa på en tolkning av empirin. En 
tolkning som ligger nära det som Kvale & Brinkmann (2014) kallar för Fronesisk 
samhällsvetenskap. Med ett pragmatiskt fronesiskt perspektiv hoppas jag kunna bidra till en 
offentlig diskussion om värden och mål i samhället. Jag har velat ge input till den pågående 
diskussionen om ett skolämne och dess relevans i senmodern skola snarare än att ge ett 
slutgiltigt svar på en fråga. 

Etiska överväganden 
Det är av stor vikt att forskning görs öppet och med respekt för de som studeras. Forskning 
som bygger på empiri ska behandlas systematiskt och analyseras kritiskt och om det finns 
möjligheter till felkällor så ska dessa diskuteras. Allt som skrivs ska präglas av klarhet, 
ordning och struktur (Vetenskapsrådet, 2011). Utöver det måste all forskning förhålla sig till 
de forskningsetiska principerna, (1) informationskravet, (2) samtyckeskravet, (3) 
konfidientialitetskravet och (4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa 
forskningskrav har tagits fram för att skydda individer och säkerställa att forskning görs på ett 
etiskt rimligt sätt. Empirin i studien är insamlad från två större facebookgrupper för lärare i 
slöjd. Bägge dessa grupper var vid tidpunkten för insamling av empiri, den 3-4 juli 2016, 
publika och allt material i gruppen var tillgängligt för allmänheten. Analysen görs på 
dokument som kan betraktas som offentliga handlingar, i dessa två facebook-grupper med 
tusentals medlemmar. Eftersom informanterna har anonymiserats och det inte handlar om 
känsliga personuppgifter så har jag frångått samtyckeskravet medan de övriga 
forskningskraven, informations-, konfidentialitets- och nyttjandekravet kommer att uppnås 
genom att jag informerar medlemmarna i dessa grupper om studien och när den är klar får de 
ta del av resultaten. Det kan antas att många i dessa grupper är intresserade av resultaten från 
studien.  

Det tycks finnas en osäkerhet i hur texter på internet ska hanteras och det är inte alltid möjligt 
att applicera de forskningsetiska principerna (Sveningsson, Lövheim, & Bergquist, 2003). Att 
samla in information utan samtycke förekommer även i annan forskning och Larry A Pace 
(2005) menar att om vissa villkor i datainsamlingen uppfylls så går det bra att avstå från 
samtyckeskravet. De villkor som bör vara uppfyllda handlar om att informationen ska vara 
offentlig och lätt att tillgå, den ska inte vara av känslig karaktär och det ska inte finnas någon 
policy i forumen för användning av informationen. Det ska heller inte vara lösenordskyddat 
på något vis. 
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Analys och resultat 
Inledningsvis beskrivs identifierade diskurser i ’smörknivsupproret’. Därefter följer en 
kortare beskrivning av den interna och externa skolslöjdsdiskursen. En fördjupad analys 
följer därnäst, indelad i tre områden (a) argument emot skolslöjd, (b) argument för skolslöjd, 
och (c) oro för slöjdämnets framtid. Avslutningsvis följer en sammanfattning av analys och 
resultat. 

’Smörknivsupprorets’ diskurser 
Texterna har skrivits med avsikt att påverka meningsmotståndare, i det här fallet Marteus, 
som anser att skolämnet slöjd inte hör hemma i skolan. Debattartikeln återfinns på ledarplats i 
Expressen, med replik på Aftonbladets kultursida av Lindeborg. Dessa båda artiklar om slöjd 
får stor spridning bland allmänheten eftersom de publicerats i dagspress i ett par av de större 
tidningarna. Dessa artiklar har också fått spridning i digitalt format. När ’smörknivsupproret’ 
uppstod publicerades artiklar både i traditionella medier och på sociala medier. De som är 
emot slöjden ingår i en diskurs där slöjd anses ålderdomligt och utan relevans i dagens skola. 
Bland slöjdmotståndarna finns också en diskurs som menar att det finns andra, viktigare, 
saker att lära sig än slöjd. Bland dem som inte håller med om att slöjd är utan relevans i 
skolan finns flera slöjddiskurser som också är sammanlänkade. Jag har valt att benämna dessa 
teman (a) slöjda för livet, (b) att skapa och uttrycka sig (c) att utveckla entreprenöriella 
förmågor och (d) att sträva efter ett hållbart samhälle.  

Utöver dessa slöjddiskurser visar empirin att det också finns en diskurs som handlar om en 
oro för slöjdämnets framtid. Det engagemang som visats i ’smörknivsupproret’ tyder på att 
interdiskursiviteten är hög, men det kan också vara så att den är hög inom gruppen. Utifrån 
den här studien är det svårt att ge svar på om ’smörknivsupproret’ har lyckats nå ut till 
allmänheten även om de fått viss publicitet i media. Utöver den diskursiva praktik som 
handlar om vad som sägs om skolämnet slöjd är den senmoderna skolan en annan diskursiv 
praktik som beskrivs i litteraturstudien. Inom begreppet senmodern skola ryms flera olika 
diskursiva praktiker som också påverkar slöjddiskursen. I studien vill jag lyfta några av dessa 
för vidare diskussion om slöjdens relevans i den senmoderna skolan. Dessa handlar om att 
lärare i skolan ska (a) tillgodose alla elevers behov, (b) nå goda, mätbara, resultat, (c) fostra 
handlingskraftiga individer med förmågan att göra miljömässigt kloka val (d) engagera och 
motivera eleverna (e) möta elever och föräldrar som inte har förtroende för skolan. 

De fyra temana som identifierats bland dem som argumenterar för skolslöjd är kopplade till 
den sociala praktiken. Den första av dessa, att slöjda för livet ifrågasätter senmodern 
skoldiskurs som handlar om att nå goda och mätbara resultat. De menar att det finns en 
orimlighet i att de teoretiska ämnena tillmäts så stort värde. På så sätt utmanas maktordningen 
där skolan styrs av PISA-mätningar och kraven på evidens och effektivitet gör att ämnen som 
slöjd ifrågasätts. Flertalet menar att slöjd har en given plats i skolan och att människor 
behöver både teori och praktik för att utvecklas, båda dessa delar är av värde för individens 
allmänbildning. Den andra diskursen, som handlar om att skapa och uttrycka sig utmanar inte 
andra diskurser. Även bland de som uttryckt att slöjdämnet borde vara valbart erkänns att det 
kan vara viktigt att få skapa. Frågan handlar om skolans ansvar för den obligatoriska 
slöjdundervisningen i de högre årskurserna.    

Den tredje diskursen som handlar om ett entreprenöriellt förhållningssättet ingår i en diskurs 
som är en del av det moderna samhället och skolan där individer bör vara handlingskraftiga 
och kunna göra egna val. Vad gäller det entreprenöriella förhållningssättet utmanas inte den 
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rådande diskursen. Istället lierar sig flera med denna diskurs som handlar om att fostra elever 
att göra kloka och ansvarsfulla val. De menar att detta är en del av den senmoderna skolan 
och där har slöjdämnet ett ansvar. På samma sätt har lärare i slöjd ett ansvar för att det fjärde 
av de teman jag har identifierat, att lära för hållbar utveckling, är en del av skolämnet slöjd. 
Denna diskurs, som handlar om hållbar utveckling, är en betydande del av diskursen om 
ansvarstagande för vår framtid.  

Intern och extern skolslöjdsdiskurs 
En diskursanalys har inte för avsikt att kvantifiera antalet svar men jag finner det ändå 
intressant att en så stor del av ’smörknivsupproret’ är en debatt om slöjd som nästan enbart 
består av hyllningar till skolämnet slöjd med argument för att ämnet slöjd hör hemma i 
skolan. Av all skriven text är det enbart ca två av 160 sidor som består av argument mot 
skolslöjd. Ingen från den interna skolslöjdsdiskursen argumenterade emot skolslöjd. Alla 
argument emot skolslöjd har skrivits av personer som vi kan anta befann sig i den externa 
skolslöjdsdiskursen.  

I den externa skolslöjdsdiskursen lyftes fler argument baserade på egna erfarenheter av 
skolslöjden och positiva erfarenheter från slöjdande i hemmiljön, än vad som gjordes i den 
interna skolslöjdsdiskursen. I den externa skolslöjdsdiskursen fanns en önskan om att dagens 
elever ska få samma möjligheter och utveckla liknande intressen som de själva har haft.  
Intresset för slöjd är något de önskar att alla elever i skolan ska få uppleva. Inte minst därför 
att slöjd sågs som ett ämne som delas med och kan kommuniceras med tillsammans med 
likasinnade. 

Ytterligare skillnader i argumentation mellan intern och extern skolslöjdsdiskurs handlade om 
hur de skrev om entreprenöriella förmågor och hållbarhetsfrågor. Entreprenöriella förmågor 
förekom som argument inom båda grupperna medan hållbarhetsargumenten enbart 
förekommer i den interna skolslöjdiskursen. När de argumenterade för entreprenöriella 
förmågor framstod argumenten som något mindre engagerade än vad de gjorde inom de 
texter som handlade om att slöjd är nödvändigt för att utvecklas som människa.  

De texter som handlade om att skapa och att tillverka föremål hade i liten grad övertygande 
argument, som berörde just själva skapandet. Det handlade istället om förmågor som den kan 
hantverket har nytta av i ett annat perspektiv, som i en framtida yrkeskarriär. 

Inom den interna skolslöjdiskursen användes ett yrkesspråk med fler hänvisningar till 
skolämnet slöjd och dess mål. Bredden i argument var också större men eftersom antalet 
texter är fler i den interna skolslöjdsdiskursen kan det finnas andra skäl till att dessa hade fler 
nyanser i argumentationen.  

Emot skolämnet slöjd 
Marteus ledarartikel inledde ’smörknivsupproret’ och hennes argument för att skolslöjd borde 
vara valbart i de högre årskurserna var att (a) slöjdkunskaper förloras över tid, (b) vi 
(Expressens läsare, som vi kan anta är vuxna) har inte längre förmågan att slöjda, (c) elever 
har för många ämnen i grundskolan, (d) andra, nya moderna ämnen är viktigare för eleverna, 
(e) slöjdämnets betygskriterier är svåra att uppnå för elever och (f) det är svårt och dyrt att 
hitta utbildade lärare i slöjd.  

Hennes ledarartikel ledde till att diskussionen om skolämnet slöjd tog fart både i traditionella 
medier och på sociala medier. Bland alla texter som publicerades under smörknivsupporet var 
det få som höll med Marteus om att skolslöjden är ålderdomlig och borde bytas ut mot andra, 
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mer relevanta ämnen för dagens elever. Kritiken mot slöjdämnet grundades i att skolämnet 
slöjd inte är relevant i dagens skola och att eleverna i högre grad bör välja utifrån sina 
intresseområden i de högre årskurserna och att alla inte behöver kunna slöjda. Liksom 
Marteus menade de att det är ålderdomligt att lära sig göra smörknivar, vilket alltså vara 
synonymt med att slöjda, utan de för den skull närmare preciserade vilka delar av 
smörknivstillverkningen som var otidsenlig. Istället för att låta elever slöjda smörknivar 
borde skolan rusta dem för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Svaret på hur 
detta skulle kunna gå till handlade om att skolan ska ge eleverna mer kunskap om IT, 
ekonomi och retorik. På så sätt kan läraryrket generellt sett få ökad status. Dagens samhälle 
behöver unga med andra kompetenser. Det blir viktigare att förstå datorer och hur internet 
används i människors vardag och yrkesliv än att drillas i slöjd. Bland de som riktade kritik 
mot skolämnet slöjd förekom också uppmaningar om att uppdatera slöjdämnet och låta 
digitala material användas i slöjdundervisningen i högre grad. 

Programmering	 och	 digitalkunskap	 måste	 in	 på	 schemat	 och	 att	 en	 uppdatering	 av	
slöjdämnet	skulle	kunna	vara	en	väg	att	gå	genom	att	där	 låta	eleverna	arbeta	mer	med	
digitala	material.	

Kritiken handlade inte enbart om att nya kompetenser behöver mer plats i läroplanen. Det 
handlade också om att eleverna behöver mer träning i de teoretiska ämnena för att Sverige 
ska kunna fortsätta vara en kunskapsnation.  

Utöver kritiken mot hur relevant slöjdämnet är i vår samtid så riktades också kritik mot hur 
slöjdämnet bedrivs. Slöjdämnet beskrevs som alltför svårt, ett ämne som har 
intellektualiserats, och är därför inte ett ämne som alla ska behöva utöva. 

Slöjden	har	numera	 intellektualiserats:	man	måste	kunna	analysera	och	kontextualisera	
sitt	arbete	för	att	få	högsta	betyg.	Det	är	en	beklaglig	utveckling.	

Slöjdämnet beskrevs av någon som ett ämne där det inte längre räcker med att kunna tillverka 
föremål. För att elever ska lyckas i slöjden så måste eleverna också kunna beskriva vad de 
lärt sig och argumentera för sina val. Det är en beklaglig utveckling enligt en av få som 
argumenterar emot skolslöjden.  

För skolämnet slöjd 
En av dem som tog ställning för skolslöjden i ’smörknivsupproret’ var kulturskribenten Åsa 
Lindeborg. I en ledare i Aftonbladet argumenterade hon den 8 januari 2016.13 för att slöjden 
handlade om (a) förhållningssätt till naturen och kultur (b) människans uppfinningsrikedom 
och skaparlust (c) möjlighet att integrera matematik och kulturhistoria, (d) möjlighet till 
diskussioner om varifrån virket kommer och hur långt det har färdats, samt (e) att 
diskussioner om arbetsvillkor bland producenterna kan föras och (f) formspråk från olika 
kulturer kan manifesteras.  

I ’smörknivsupproret’ höll de allra flesta med Åsa Linderborg, de tyckte också att slöjd hörde 
hemma i dagens skola. Argumenten för skolämnet slöjd var omfattande. Det handlade om att, 
(a) träna på att planera planera en hel process från idé till utvärdering. (b) slöjd tränar elever 
att tänka på funktion och estetik, (c) motoriken tränas, (d) eleverna får praktisk träning inom 
matematiken, (e) träna förmågan att tänka design genom att pröva och ompröva, att förstå 
material, att se samband och tänka fram slöjdobjekt med ett personligt uttryck (f) se 
                                                
13 http://www.aftonbladet.se/kultur/article22059368.ab  
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kopplingar till de föremål vi gör idag och hur de ser ut jämfört med för 100 år sedan (g) och 
(h) att slöjden är ett ämne där eleven själv kan påverka innehållet till stor del. 

För att ytterligare belysa vad skribenterna skrev har jag tematiserat dessa i fyra olika 
områden, (a) att bli en hel människa, (b) att skapa och uttrycka sig (c) att utveckla 
entreprenöriella förmågor och (d) att sträva efter ett hållbart samhälle. Här följer en 
genomgång av vilka argument som fördes inom dessa teman. 

Att	bli	en	hel	människa	
I ’smörknivsupproret’ beskrevs slöjdämnet som ämnesövergripande med möjligheter att ge 
individer förståelse för sammanhang. Slöjd beskrevs inte bara som ett skolämne, det sågs som 
en del av livet och som kan göra oss till bättre människor. Skribenterna visade på en 
människosyn där vi alla är skapande individer. Det menade att det inte går att klara sig utan 
slöjd eftersom det är livsnödvändigt att kunna använda alla sina sinnen. Genom att slöjda kan 
människor utveckla sin fulla potential.  

Att	skapa,	se	ett	råämne	byta	form	och	förändras,	att	känna	att	man	duger	och	att	det	inte	
finns	några	gränser.	Slöjd	är	helt	enkelt	något	vi	inte	kan	vara	utan.		

I slöjdundervisningen utvecklar elever förståelse för hur världen hänger ihop. 
Ämnesintegration, som slöjden ansågs vara särskilt lämpad för, ger förståelse för hur världen 
hänger samman. När material bearbetas och görs till föremål – i skolämnet och i vardagen – 
uppstår en djup förståelse för hur världen hänger ihop. På samma gång som vi tillverkar, 
lagar eller förbättrar något, lär vi oss hur vi som människor kan påverka och skapa vår 
omvärld. För att utveckla hjärnan och träna sin intelligens är det nödvändigt att få arbeta med 
alla sina sinnen. Både teori och praktik beskrevs som nödvändiga delar av individens 
utveckling. Det handlade också om att de teoretiska ämnena inte räcker för att utveckla 
kompetenser inom yrken som samhället behöver.  

Inser	människor	inte	att	det	högteknologiska	samhälle	vi	omges	av	inte	vore	möjligt	utan	
en	 meningsfull	 förståelse	 och	 samverkan	 mellan	 våra	 teoretiska	 och	 praktiska	
erfarenheter?	Slöjd	erbjuder	just	detta	perspektiv,	på	ett	sätt	som	få	andra	ämnen	i	skolan	
kan	erbjuda.		

Ibland fördes dessa argument med hänvisningar till hjärnans utveckling. Vissa skribenter 
menade att nervsystemet och samarbetet mellan båda hjärnhalvorna utvecklas av finmotoriskt 
arbete, därför behöver eleverna slöjda i skolan. Slöjdandet beskrevs som något mer än att 
skapa ett föremål, det handlar om att bli en hel människa och få utveckla både praktiska och 
teoretiska förmågor. 

Att	skapa	och	uttrycka	sig	
Vårt samhälle behöver skickliga hantverkare och detta är något som uppmärksammades i 
’smörknivsupproret’. Det handlade om att professionella yrken kräver att människan kan 
använda verktyg med precision, som exempel nämns kirurgen, tandläkaren, urmakaren, 
frisören och bilmekanikern. Det krävs medveten träning för att öva upp ett handlag där 
kopplingen öga-hand är nödvändig. 

Våra	händer	är	en	så	finurlig	konstruktion	som	kan	hantera	det	mest	fragila	till	att	 lyfta	
tungt,	känna	in	känsla	av	yta	och	temperatur	etc.	För	att	erövra	detta	måste	vi	värna	att	
utveckla	 vår	 förmåga	 att	 koppla	 hand	 och	 öga...	 I	 hur	många	 sammanhang	 i	 skolan	 får	
barnet	och	den	unga	konkreta	resultat	av	sitt	görande	där	man	också	har	inflytande	över	
det	som	ska	produceras?		
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Inom alla sorters yrken behövs det människor som är manuellt handlingskraftiga, detta är en 
del av allmänbildningen som alla elever behöver mötas av i skolan. Förmågan att kunna 
bearbeta och omvandla material till föremål beskrevs som en del av den nödvändiga 
kunskapsutvecklingen. Det processorienterade arbetssättet i slöjden beskrevs i positiva 
ordalag eftersom det antas att det ger eleverna bättre möjligheter till allmänbildning. De ska 
kunna ta sig igenom produktionsprocessen: idéutveckling, överväganden och prövande av 
alternativ, för att slutligen värdera sin arbetsinsats i ett utforskande av material, redskap och 
verktygs möjligheter. 

Någon nämnde att samhället har ett stort behov av hantverkare och att det finns en risk att vi 
uppmuntrar elever att söka akademiska karriärvägar fastän de egentligen kanske passar bättre 
inom något hantverksyrke, där det är svårt att få tag i kompetent arbetskraft.  Men det 
handlade inte bara om att kunna utöva manuella förmågor. Det handlade också om 
människans behov av att kunna skapa och uttrycka sig.  

Jag	brukar	 säga	 till	 eleverna	att	 alla	människor	har	ett	behov	av	att	kunna	uttrycka	 sig.	
Verbalt,	i	skrift,	genom	att	laga	en	maträtt	eller	komponera	ett	musikstycke.	Slöjd	är	också	
ett	 sätt	 att	 uttrycka	 sig	 på	 där	 resultatet	 blir	 något	 som	 får	 ett	 personligt	 uttryck.	 Att	
skapa	ett	föremål	är	som	att	lämna	ut	en	del	av	sig	själv,	sitt	tänk	och	sitt	kunnande.	Det	
kan	vara	inspirerande	men	också	väldigt	avslöjande.	

Om elever inte skulle mötas av slöjdundervisningen i skolan skulle värdefulla 
inlärningstillfällen gå förlorade. De som argumenterade för att elever måste få skapa och 
uttrycka sig i skolan menade att mänskligheten behöver olika sorters uttryck. Om eleverna 
inte får träning inom de estetiska uttrycken finns det en risk att människor begränsas. 

Att	utveckla	entreprenöriella	förmågor	
Skribenterna ansåg att elever i slöjden får innovativa uppgifter som utmanar dem. På så sätt 
kan de utveckla entreprenöriella förmågor. En av skribenterna beskrev hur hen medvetet ger 
eleverna uppgifter där de ska tänka utanför boxen. Finns det några gränser för hur en 
smörkniv kan se ut? är exempel på frågor som hen ger till eleverna. Eleverna utmanas att 
tänka kreativt genom att få uppgifter där de med hjälp av layout och säljande texter ska 
redovisa sina slöjdföremål. Bland skribenterna fanns en medvetenhet om att entreprenöriella 
förmågor är efterfrågade i samhället. Det entreprenöriella lyfts fram som något specifikt för 
svensk och nordisk kultur. Sverige som nation beskrevs av flera som ett av världens mest 
kreativa länder. Några menade att det är möjligt att designtänkandet i slöjden har bidragit till 
de framgångar som Sverige som nation har inom detta område. 

Att	Sverige	under	lång	tid	legat	i	framkant	när	det	gäller	innovationer	och	design	är	ingen	
slump.	 Slöjdundervisningen	 i	 Sverige	 är	 verkligen	 unik.	 Den	 uppmuntrat	 eleverna	 att	
utveckla	 sitt	 innovationstänk,	 sin	 entreprenöranda,	 designkänsla,	 projektledning,	
motivation,	problemlösning,	samarbete,	nyfikenhet	och	kunskapssökande.		

De frågade sig också hur det kan komma sig att någon vill plocka bort slöjdämnet, när det är 
så viktigt för att förse svensk industri med arbetskraft. Slöjdämnet beskrevs som stärkande 
och utvecklande och där den som kan slöjda har förmågan att se det som inte andra kan se. 

Vi	 är	 skapande	 uppfinnare,	 som	 ser	 smörkniven	 inne	 i	 trädet	 långt	 innan	 den	 finns	 i	
verkligheten.	På	samma	sätt	skapar	vi	framtidsvisioner.		

Skribenterna menade att det handlar om att ge eleverna framtidstro och tro på den egna 
förmågan. Att stärka eleverna i deras roll och få dem att förstå att de kan ta egna initiativ och 
ha idéer för att nå uppsatta mål. 
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Att	sträva	efter	ett	hållbart	samhälle		
Flera skribenter menade att människan behöver lära om och ta tillvara på jordens resurser på 
ett bättre sätt. Genom att slöjda antogs eleverna utveckla kunskaper inom området hållbar 
utveckling. Det är vårt ansvar att verka för att bygga ett hållbart samhälle och se till att 
medborgarna har kunskaper att göra kloka ställningstaganden i vardagen. Vi måste se till att 
eleverna utvecklas till kapabla människor som klarar att ta hand om sig själva och hantera 
jordens resurser. Bland skribenternas argument för att lära om hållbar utveckling genom 
skolslöjd finns tankar kring samhällsutveckling och till viss del även en oro för 
konsumtionssamhället. Någon skrev att vi måste vända jordens undergång.  

Att	konsumtionssamhället	kan	bromsas	genom	slöjd	är	för	mig	en	självklar	väg	att	gå.	Att	
istället	för	att	bidra	till	jordens	och	människors	lidande	så	att	vi	ska	få	billiga	varor,	lära	
sig	att	tillverka	själv	genom	slöjd	är	en	så	enkel	tanke	att	den	lätt	hånfullt	viftas	bort.	För	
tänk	om	den	nya	unga	generationen	redan	från	bröstmjölken	fick	den	tanken	i	sig,	då	kan	
vi	vända	jordens	undergång.	

Slöjdundervisningen antogs ge eleverna större beredskap att genom egentillverkning förändra 
världen. När vi vet hur och varför någonting tillverkats förstår vi också bättre dess värde. 
Slöjdämnets bidrag till diskussion om hållbar utveckling handlar om ett förhållningssätt till 
materialanvändning. 

Slöjden	har	också	en	mycket	viktig	uppgift	när	det	gäller	miljö,	vi	upplyser	t	ex	om	att	de	
flesta	 textilier	 vi	 använder	 är	 väldigt	 dåliga	 för	 miljön.	 Vi	 ger	 alternativa	 lösningar	 på	
problemet	 som	 eleverna	 får	 med	 sig	 och	 därigenom	 kan	 bidra	 till	 ett	 miljövänligare	
samhälle	i	framtiden.	

Ett hållbart samhälle byggs av individer med kunskap. Den teoretiska och praktiska kunskap 
som de får genom att slöjda ger dem beredskap att göra kloka ställningstaganden. 
Slöjdundervisningen bör ge eleverna tillfällen att arbeta aktivt för ett hållbart samhälle och att 
istället för att betrakta något som skräp eller förbrukat se möjligheter till hushållning, 
innovation och produktutveckling.  

Oro för slöjdämnets framtid 
Bland skribenterna var en betydande andel bekymrade med en upplevd uppgivenhet där de 
uttryckte oro för slöjdämnets framtid. De ansåg att (a) slöjdämnet är lågt värderat, (b) 
praktisk-estetiska ämnen får inte plats i en skolkultur som värderar mätbara resultat, (c) det 
finns för få legitimerade lärare i slöjd och d) digitaliseringen påverkar slöjdämnet. 

Slöjdämnet och den praktiska kunskapen beskrevs som ett ämne med låg status. Ämnet 
ansågs hotat och flertalet menade att det är dags att agera och berätta för andra vad 
slöjdämnet är till för, på så sätt startade ’smörknivsupproret’.  En återkommande 
frågeställning handlade om varför slöjden inte räknas som ett tillräckligt viktigt ämne. De 
frågade efter orsaken till att Marteus med flera nedvärderar slöjdämnet och ger själva svaret 
att dessa debattörer och skribenter inte har förstått innehållet i dagens skolslöjd. Marteus 
ledare ansågs bidra till en skolkunskapshierarki som de som argumenterar för skolslöjd 
menade var olycklig för eleverna och för samhället. 

Flera skribenter menade att de praktisk-estetiska ämnena får stå tillbaka till förmån för de 
ämnen som mäts i de återkommande PISA-undersökningarna. Ett mätande och testande till 
förbannelse, uttryckte en av skribenterna. De ifrågasatte om det bara är läsa, räkna, skriva 
som eleverna behöver för att utvecklas till ansvarsfulla individer. De återkommande PISA-
undersökningarna har enligt en del bidragit till en skolkunskapshierarki skrev några av 
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skribenterna med ett irriterat tonfall. De menade att skolan har fokuserat alltför ensidigt på 
vissa delar av kunskapsbildningen, där slöjdämnet inte är inkluderat. Slöjd är inte enkelt 
mätbart och i en skola där mätbara prestationer viktas högt finns det, enligt en del skribenter, 
inte utrymme för slöjdämnet. De uttryckte oro för att prov och kontrollundervisning tagit 
alltför stort utrymme i dagens skola. Strävan efter evidens har påverkat synen på vilka 
kunskaper som värderas.  

Jag	 inbillar	 mig	 att	 vi	 lever	 i	 en	 tid	 där	 det	 skrivna	 ordet	 är	 lag,	 och	 framförallt	 de	
akademiska	orden.	Evidensbasera	or	die,	typ.	Å	vissa	akademiska	fält	är	bättre	sedda	än	
andra.		

Några menade att det finns sätt att komma ifrån den låga statusen och nedvärderingen av 
ämnet. Genom att lyfta fram betydelsefull forskning inom området går det att få andra att 
värdera slöjden högre. Några menade också att det är viktigt att visa hur ämnet har utvecklats 
och vad det bidrar till idag, och i framtiden.  

Forskningen	 om	 vad	 slöjdämnet	 tillför	 skola	 och	 lärarutbildning	 behöver	 intensifieras.	
Det	nordiska	samarbetet	inom	slöjdområdet	är	unikt	men	behöver	synliggöras	för	att	visa	
på	 erfarenheter	 av	 ett	 ämne	 med	 traditioner	 och	 hur	 det	 utvecklats.	 Dessa	 kunskaper	
måste	föras	tillbaka	till	skolområdet	för	att	visa	dess	pedagogiska	utveckling	och	vad	det	
kan	tillföra	lärandet	i	framtidens	skola.		

Utöver de bekymmer som beskrevs angående ämnets status så uttryckte också några att de är 
oroade över att det inte krävs någon längre utbildning för att bli legitimerad lärare i slöjd. Ett 
ännu större problem ansågs vara bristen på legitimerade lärare i slöjd. Det utbildas alltför få 
vilket de menade är bekymmersamt för ämnets framtid. 

Utan	välutbildade	lärare	i	skolan	som	för	ämnet	framåt,	riskerar	vi	en	återgång	till	en	mer	
föreskrivande	 och	 därmed	 likriktad	 slöjdundervisning,	 där	 läraren	 styr	 undervisningen	
med	 risk	 för	 så	 kallad	 mallslöjd	 vilket	 begränsar	 elevens	 möjligheter	 att	 utforska	 och	
experimentera,	detta	 leder	 till	 en	utarmning	av	mångfalden	 i	 elevernas	 sätt	att	 lära	och	
uttrycka	sig.		

Nästan ingen skrev något kritiskt om skolämnet slöjd. En skribent menade att diskussionen i 
’smörknivsupproret’ höll en alltför låg nivå och en annan menade att det finns elever som 
möts av undervisning som inte håller måttet. Det nämndes också att det ibland ställs för låga 
krav, både på de som undervisar, men också på innehållet i undervisningen.  

Digitaliseringen intresserade några av skribenterna. Diskussionen om slöjd i jämförelse med 
programmering förekom till viss del. Det fanns både de som uttryckte oro för digitaliseringen 
men också några som såg positivt på samhällsutvecklingen. Några skrev att det praktiska 
betyder än mer när skolan digitaliseras. Praktiska förmågor måste tränas och människor i 
dagens samhälle har behov av att lämna skärmen. På så sätt ansåg de att slöjden borde vara en 
fredad zon, där digitaliseringen inte ska ges utrymme. Några andra menar att slöjdämnet står 
inför spännande förändringar där det digitala borde ges större utrymme.  

De som uttryckte sig positivt till digitaliseringen menade att slöjdundervisningen ger goda 
möjligheter till träning inför en framtida karriär som eventuell programmerare. Att byta ut 
slöjd mot programmering ansågs vara en dålig idé. 

Den oro som beskrevs angående slöjdämnets framtid överskuggade inte framtidstron som de 
flesta som skrev i ’smörknivsupproret’ hade.  Sammantaget bestod den största delen av 
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inläggen av hyllningar till skolämnet slöjd och till alla som undervisar i ämnet. Det uttrycktes 
stor glädje över den debatt som ’smörknivsupproret’ skapade. 

I	 slutänden	ser	ut	 som	Marteus	artikel	gjort	 slöjden	en	 tjänst,	då	vi	 finner	kraft	och	går	
styrkta	ur	detta,	medan	hon	själv	framstår	som	ståendes	med	bössan	och	en	skadskjuten	
fot.	

Många skribenter menade att det finns hopp om att lärare i slöjd och forskning om slöjd kan 
hjälpas åt att uppvärdera skolämnet slöjd.  

Sammanfattning av resultat 
De allra flesta som deltog i ’smörknivsupproret’ argumenterade för skolämnet slöjd. En 
betydande del av de som skrev är bekymrade över slöjdämnets framtid. Det är fyra saker som 
oroar dem (a) slöjdämnet värderas lågt, (b) praktisk-estetiska ämnen får inte plats i en 
skolkultur som värderar mätbara resultat, (c) det finns för få legitimerade lärare i slöjd och (d) 
digitaliseringen medför att slöjdämnet förändras. Inom det fjärde temat är de inte enbart 
oroade utan det fanns också de som menade att digitaliseringen medfört nya möjligheter för 
undervisningen i slöjd. Argumenten för slöjdämnet kan beskrivas som starka, särskilt för 
texter som handlar om att slöjden utvecklar ’hela’ människan och det är inom detta tema som 
de utmanar en av de aktuella diskurserna i den senmoderna skolan. De utmanar 
maktordningen genom att säga vad de tycker om en skola som inte värderar handens kunskap 
och där slöjden, enligt skribenterna, är alltför lågt värderad. Inom andra diskurser som är 
aktuella i senmodern skola menar de att slöjden har mycket att bidra med när det handlar om 
entreprenöriellt lärande och lärande för hållbar utveckling. De önskade att fler ska se slöjdens 
bidrag till elevernas allsidiga utveckling inom dessa områden. De som deltagit i 
’smörknivsupproret’ har uttryckt att de blivit stärkta av debatten och de har en förhoppning 
om att debatten fått fler att inse att slöjden handlar om något mer än att tillverka föremål.  

  



32  

Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka argumenten emot och för skolämnet slöjd i 
senmodern skola. Resultatet har visat att i den interna skolslöjdsdiskursen finns det få 
argument emot skolslöjd och många argument som talar för skolslöjd.  I diskussionen sätts 
resultatet i relation till den inledande litteraturstudien. Detta presenteras i tre delar, (a) att lära 
och bli en skapande människa med eget uttryck, (b) ett entreprenöriellt och hållbart samhälle 
samt (c) slöjdämnets plats i en framtida skola.  

Att lära och bli en skapande människa med eget uttryck  
I ’smörknivsupproret’ har jag sett att det finns många skäl att uppskatta skolämnet slöjd, detta 
resultat är inte förvånande utan något som även forskning om slöjd (Westerlund 2015; Borg 
2001; Hasselskog 2010; m fl) samt NÄU15 har visat. Att det finns en bredd i 
argumentationen är heller inte förvånande då Hasselskog (2015) och NÄU15 visat på 
liknande resultat. Marteus, och andra som argumenterat emot skolslöjden, förefaller ha tagit 
utgångspunkt i enbart det första av de fyra långsiktiga målen i kursplanen för slöjd, det mål 
som handlar om att tillverka en artefakt. Slöjdämnet handlar enligt Lgr11, och skribenterna i 
’smörknivsupproret’, om något mer än att tillverka artefakter. Men detta är inte det enda 
skälet till att slöjdmotståndare och slöjdförespråkare har olika syn på skolämnet slöjd. De få 
som argumenterat mot skolämnet slöjd tycks utgå från en diskurs med oro över sviktande 
resultat där satsningar på andra, mer teoretiska, skolämnen, eller ämnen som anses 
modernare, ses som en nödvändig lösning. 

Det finns en press på skolor och skolsystem i västvärlden att leverera resultat och utrymmet 
för aktiviteter som inte ger effekt har krympt (Biesta, 2001). Den diskurs som de få 
slöjdmotståndståndarna utgått från irriterade företrädarna för skolslöjd. Företrädarna för 
skolslöjd följer en annan diskurs där allsidig bildning, med både teori och praktik, anses 
avgörande för att utvecklas som människa. De menar att det inte går att bli en hel människa, 
om inte de praktisk-estetiska ämnena får utrymme i skolan. Slöjdens bidrag till 
kunskapsbildningen omfattar hela kroppen; huvud, hjärta och hand (Borg & Lindström 
2008). I argumentationen för slöjd som skolämne menar förespråkarna att människor har 
behov av att Skapa och uttrycka sig och skapandet i skolslöjden är något mer än att tillverka 
en artefakt. Det egna uttrycket behöver näring och träning vilket eleverna antas få genom en 
slöjdundervisning som är en både linjär och växelverkande process (Hasselskog, 2010). I 
denna process utvecklas elevers förmågor och deras idéer, planering, genomförande och 
värdering av slöjdarbetet är centralt. Detta progressivistiska synsätt, som Malmsten varit en 
av förespråkarna för (Hartman, 2015), syns i debatten där argumenten för slöjd handlat om att 
utveckla individens egen förmåga och dess demokratiska medborgerliga rättigheter. Utan 
slöjdundervisning riskerar delar av individens behov, att utveckla praktiska såväl som 
teoretiska förmågor, att begränsas. 

I det senmoderna samhället är intresset för det egna jaget centralt (vem är jag?), och att få 
uttrycka sig (vem är jag i relation till andra?) (Ziehe, 2009) och på så sätt ger slöjden sitt 
bidrag till samtiden. Ur ett senmodernt perspektiv så är det förståeligt att det egna uttrycket i 
form av Cosplay och politisk slöjdaktivism utvecklas. Slöjdaktivismen blir ett sätt att uttrycka 
personligheten (Holmberg & Hasselskog, 2014). Ungdomars egna världar är idag socialt 
accepterade på ett sätt som inte tidigare varit möjligt (Ziehe, 2009). Det finns också större 
möjligheter för dagens elever att själva få välja riktning. Valmöjligheterna är en del av vårt 
senmoderna samhälle (Biesta, 2001). De ständiga valen syns i skolsystemet i den 
marknadsanpassade skolan där elever och vårdnadshavare väljer, och väljer bort, för att 
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optimera chanserna i livet. När det handlar om undervisning i slöjd är friheten att välja 
uppskattad av eleverna. Det syns i NÄU15 och bekräftas av forskning (Westerlund, 15; Borg, 
01). De som argumenterat för slöjd menar att slöjdundervisningen är en bra arena för att träna 
förmågan att kunna göra handlingskraftiga och kloka val. Men det kan också finnas anledning 
att fråga sig vad valfriheten betyder för elevens möjligheter att lära. När Borg (2015) 
uttrycker oro för utvecklingen av slöjdämnet så är det för att den ökade individualiseringen i 
slöjd har medfört att de slöjdarbeten som elever gjort under 90- och 00-talet har varit av 
sämre hantverksskicklighet än tidigare generationers. Valfriheten har ett pris och när elever 
själva väljer vad de ska lära sig så innebär det också att de väljer bort något annat. Ziehe 
(2009) menar att vi lever i ett preferensreglerat samhälle med ökad frihet och individualism. 
Det har lett till en relativisering av kunskap som också påverkar innehållet i 
slöjdundervisningen.  

Det senmoderna samhället har inneburit att gränsen mellan hög- och lågkultur är på väg att 
suddas ut. Det leder till att finkultur får ge vika för populärkulturen och att en sorts kunskap 
är lika god som någon annan. Förenklat kan det beskrivas som att det inte finns några rätt och 
fel utan det är individen som i relation till sin omgivning avgör vad som är relevant. Om 
något upplevs för svårt så tenderar människan i det senmoderna samhället att välja andra 
vägar, menar Ziehe (2009). Enligt Ziehe (2009) är elever idag inte benägna att gå med på 
pedagogiska erbjudanden om att själva få välja pedagogiska aktiviteter. De har inte 
tillräckligt mycket vilja eller motivation för att själva kunna göra val. Istället söker de 
meningsskapande struktur och lärare behöver vara bra på att locka fram motivationen hos 
elever. Lärare och elever behöver också etablera överenskommelser om mål och delmål för 
att lärande ska äga rum. I senmodern skola är den egna motivationen en nödvändig 
komponent i lärandet (Ziehe 2009; Illeris, 2009). När det egna personliga engagemanget är en 
nödvändig komponent i lärandet blir det förståeligt att slöjdämnet är ett uppskattat ämne av 
eleverna. NÄU15, Borg (2001) och Westerlund (2015) har visat att eleverna upplever att 
slöjdämnet engagerar dem och de har ofta en personlig relation till de föremål som de arbetar 
med.   

Ett entreprenöriellt och hållbart samhälle 
En betydande del av dem som skriver i smörknivsupproret nämnde att slöjdundervisningen 
utvecklar elevers entreprenöriella förmågor. Genom att slöjda kommer dessa entreprenöriella 
individer att kunna bistå samhällsutvecklingen genom att de har kunskaper om 
hållbarhetsfrågor som också är en del av dagens slöjdundervisning. Kompetenser inom dessa 
områden ansågs viktiga både för eleverna men också utifrån ett samhällsperspektiv där det 
finns ett upplevt behov av individer som kan rädda världen. Samhällsutvecklingen är 
beroende av drivna entreprenörer med kunskaper om vad som krävs för att jordens resurser 
ska vara tillgänglig även för framtida generationer. I argumentationen har det framgått att det 
finns en stark tro på att slöjdundervisningen kan bidra till att utveckla elevers 
ämnesövergripande kompetenser inom dessa områden. På så sätt ger slöjden ett bidrag där 
elevernas förvärvade kompetenser i slöjd kommer till nytta även i andra ämnen. 
Argumentationen tyder på att tron på transfereffekt är hög. Detta är ett problematiskt synsätt 
eftersom det finns få belägg för att generella förmågor automatiskt är överförbara. Hattie & 
Donoghue (2016) menar att den så kallade transfereffekten inte är så lätt att uppnå men att 
ämnesinnehållet kan ge nycklar till elevers engagemang. Utifrån NÄU15, NU03, Westerlund 
(2015) och Borg (2015) verkar det som skolämnet slöjd har goda möjligheter eftersom detta 
engagemang är något som elever i hög grad upplever i slöjdundervisningen. På så sätt finns 
det skäl att anta att undervisning i slöjd kan bidra till att utveckla kompetenser som återfinns i 
kapitel 1 och 2 i Lgr11 där generella kompetenser inom områden som problemlösning, tillit 



34  

till egen förmåga och att omsätta idéer till handling finns med som mål för alla ämnen. Några 
av de generella kompetenserna, entreprenöriellt lärande, innovation och kreativitet som 
deltagarna i ’smörknivsupproret’ nämner återfinns också bland EU:s nyckelkompetenser 
(2006/962/EC) som ligger till grund för Lgr11 (Liedman, 2008) och i ramverk som 21st 
Century Skills. Liknande argument framför även av Åsa Linderborg i den replik som hon 
skrev till Marteus. Entreprenöriella kompetenser är en del av senmodern skola. Mäkelä 
(2011) menar att slöjdämnet idag handlar om egna idéer, kreativitet och skapande, 
Thorbjörnsson (2014) har beskrivit slöjdämnet som ett ämne för att utveckla det kritiska 
tänkandet, kreativiteten och uppfinningsrikedomen och även Skolverket (2015) skriver att de 
skapande ämnena har drag av betydande framtidskompetenser inom områden som (a) 
kreativitet, (b) analysförmåga, (c) skapande, (d) förmåga att förstå, (e) tolka, (f) uttrycka och 
(g) att kommunicera. Ett entreprenöriellt förhållningssätt och frågor som rör lärande för 
hållbar utveckling genomsyrar Lgr11 och alla elever och lärare ska arbeta med dessa 
områden på olika sätt. Professionella ämneslärare som lyckas med att visa eleverna hur de 
kan dra nytta av generella kompetenser och får elever att uppleva ’Skill’, ’Will’ and ’Thrill’ 
kan enligt Hattie & Donoghue (2016) nå goda resultat i undervisningen. När jag läser 
argumenten för skolämnet slöjd så ser jag att dessa skulle kunna sammanfattas i dessa tre ord. 
I slöjden verkar det som eleverna ofta upplever Skill’, ’Will’ and ’Thrill’. Detta lärande 
förefaller också vara en del av det som Lackéus (2013) kallar den tredje vägen, det 
entreprenöriella lärandet, som både innefattar ett progressivt och ett traditionellt 
förhållningssätt till lärande.  

Slöjdämnets plats i en framtida skola 
Samtliga, de som argumenterar emot skolslöjd och de som argumenterar för skolslöjd, 
förefaller vara överens om att den första av slöjdens långsiktiga mål är självklar, samhället 
har behov av hantverkskunniga individer. Det som skiljer i argumentationen är att de inte är 
överens om i vilken grad slöjdundervisningen ska vara obligatorisk i skolan och att de i 
skiftande omfattning har kunskap om vad slöjdens mål är, enligt Lgr11. En betydande del av 
dem som argumenterat för slöjd anser att det inte räcker med läsa, skriva och räkna i skolan. 
De behöver en allsidig träning, vilket de kan få i slöjden. Om vi, likt Säljö (2000) tror att 
dagens elever kommer att möta traditionella, textburna källor i lägre grad än vad tidigare 
generationer gjort så finns det skäl att tro att praktisk-estetiska ämnen i skolan knappast av 
mindre betydelse än idag.   

Argumentationen i ’smörknivsupproret’ har visat att det finns olika syn på skolämnet slöjd 
beroende på vilken diskurs diskussionen tar utgångspunkt i. I Marteus argumentation, och 
bland de få som är kritiska till eller emot skolämnet slöjd och vill se en förändrad läroplan, är 
utgångspunkten att slöjdämnet är irrelevant i den senmoderna skolan. Andra ämnen anses 
viktigare för att eleverna ska lyckas i skolan. I empirin har jag funnit irritation bland de som 
argumenterar för skolslöjd över att ämnet värderas lågt. Som skäl till att slöjden är lågt 
värderad anges att praktisk-estetiska ämnen inte är enkelt mätbara och att de som är utanför 
skolans kontext inte har förståelse eller kunskap om vad som ingår i kursplanerna för slöjd. 
De menar att i en skola där mätbara resultat värderas högt blir det svårt för ett ämne som slöjd 
att visa på effekter av lärande. Hartman (2015) menar skolämnet slöjd står för ett 
bildningsideal, att utveckla människor som individer, som inte haft så hög status i dagens 
skola där prestation, betyg och rangordning av prestationer värderas.  

Marteus ledarartikel är ett bra exempel på det som Hasselskog & Johansson (2008) varnat 
för, att det finns en risk att slöjdämnet får en mossighetsstämpel när omgivningen är ovetande 
om vad skolämnet slöjd handlar om. I grova drag har hon utgått från att slöjdämnet handlar 
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om att skapa en artefakt medan skolans styrdokument pekar på något annat. Det finns skäl att 
anta att anledningen till att Marteus inte beskriver slöjdämnets hela målbild helt enkelt är att 
hon inte känner till den, vilket är ett tecken på att detsamma kan gälla hela allmänheten. 
Slöjdämnet har förändrats och den som utgår från sin egen skoltid har kanske inte kunskap 
om undervisningen i skolan ser ut idag. Marteus menade också att slöjdämnet var onödigt 
eftersom slöjdkunskaper förloras över tid. Frågan är om andra ämnen än skolämnet slöjd står 
sig bättre i just det avseendet. Borg (2001) och Westerlund (2015) har visat att slöjd är ett 
ämne som engagerar elever i hög grad vilket är en av nyckelfaktorerna för att lärande ska äga 
rum och för att kunskap ska befästas (Donoghue & Hattie, 2016; Lackéus, 2013). Att vi 
vuxna inte längre har förmågan att slöjda behöver inte innebära att den träning vi fick i 
slöjden som barn var obetydlig. Denna argumentation tyder på att Marteus har en 
kunskapssyn som inte värdesätter praktisk kunskap på det sätt som skribenterna i 
’smörknivsupproret’ gjorde. Denna kunskapssyn har drag av marknadsliberala idéer (Biesta, 
2011) där det finns en önskan om att skolan ska ge effekter i form av ökat lärande och där 
den breda bildningstanken, där både teori och praktik får plats, inte längre anses nödvändig. 

Den som är lärare idag måste i större utsträckning än tidigare motivera elever och föräldrar 
för att de ska förstå skolans uppdrag. Det som tidigare har ansetts höra till allmänbildningen 
ifrågasätts på ett sätt som tidigare inte varit möjligt (Ziehe, 2009).  Skolan har inte längre, om 
den någonsin har haft det, något informationsförsprång (Säljö, 2000) och på så sätt måste 
lärare i slöjd, och andra ämneslärare, vara beredda att informera och motivera elever och 
vårdnadshavare. Skolämnet slöjd, och andra skolämnen, uppdateras genom 
läroplansförändringar för att vara aktuella i dagens samhälle.  Gregers Trobäck (2016) visade 
att frågan ”Varför har man slöjd?” ställs i betydligt högre grad bland lärare i slöjd jämfört 
med andra ämneslärare. Lärare i matematik frågar sig nästan aldrig ”Varför har man 
matematik?”. Om det är slöjdlärarnas självbild som ger den låga statusen eller om den låga 
statusen ger en svag självbild är svårt att ge svar på men en tolkning skulle kunna vara att 
lärare i slöjd i större utsträckning än andra funderar över sin yrkesidentitet. Den senmoderna 
frågan som Ziehe (2009) menar intresserar dagens människor, vem är jag i relation till 
andra?, är kanske särskilt lockande att reflektera över i ljuset av att slöjd är ett ämne som 
värderas lågt. Det medför att den yrkesroll som lärare i slöjd har behöver befästas och 
förklaras för andra, i högre grad än vad den behöver göra för ämnen som matematik, som har 
en mer självklar roll i skolan.  

I ’smörknivsupproret’ är det i hög grad lärare i slöjd som, utifrån sin egen praktik och sin 
sannolikt beprövade erfarenhet, svarar ledarskribenten Marteus. Dessa svar baseras i låg grad 
på forskning, fast det numera finns sådan att tillgå till skillnad mot hur det var för 15 år sedan 
då Johansson (2002) menade att slöjdforskningsfältet var så pass litet att det var svårt att delta 
i en offentlig debatt om slöjdens roll i skolan. Trots att det kommit en del slöjdforskning 
sedan dess var det få disputerade forskare som deltog i ’smörknivsupproret’ och kunde ge 
forskningsbaserade svar på Marteus frågor. I inläggen som skrevs av allmänheten så är det i 
hög grad de egna minnena av slöjd och känslan av att slöjda som beskrevs. Jag, och ett par till 
skribenter i ’smörknivsupproret’ hade gärna sett att diskussionen förts med mer vetenskapliga 
argument som på ett mer övertygande sätt kunnat visa på goda skäl för skolämnet slöjd i 
skolan.  

Andra samtidsfrågor som berördes i ’smörknivsupproret’ handlade om digitaliseringens 
inverkan på skolämnet slöjd. Där kunde vi se att det fanns både dem som ville att slöjden 
skulle vara en fredad zon, fri från digitaliseringen, men också att några önskat se en 
förändring av innehåll och metoder i ämnet, för att på så vis förnya och visa att detta 
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skolämne hör hemma i den senmoderna skolan. Att tro att något ämne kan vara en fredad zon 
utan att digitaliseras är knappast möjligt då dagens lärare i slöjd redan använder digitala 
verktyg i stor utsträckning (Degerfelt & Porko-Hudd, 2015) och med de förändringar i 
läroplanen som Skolverket (2016) har föreslagit regeringen är det svårt att tro att något 
skolämne skulle kunna stå utanför digitaliseringen av samhället. De som ser digitaliseringen 
som en möjlighet menar att teknik och programmering istället kan bidra till att utveckla 
skolämnet slöjd, som exempel nämns användandet av 3d-skrivare och att utveckla 
makerspace i skolan. Att sia om framtiden kan vara svårt men The New Media Consortium 
(2015) uppskattar att år 2018-19 finns det ett makerspace på varje skola i Skandinavien. 
Skolväsendet bör möta eleverna utifrån det samhälle vi lever i (Malmsten, 1929; Siemens, 
2013; Ziehe, 2009). Jag menar, likt Siemens (2013), att digitaliseringen bör vara en naturlig 
del av innehåll och metoder i skolans alla ämnen. 

Jag väljer att avsluta diskussionen med att lyfta den fråga som Biesta (2001) menar bör vara 
aktuell för alla som arbetar med skolutveckling: Vad är utbildning till för? Senmodern skola 
präglas av ett kvalitetstänkande i form av verkningsgrad och effektivitet vilket enligt Biesta 
(2011) leder till frågan om vad utbildning är till för. Jag, och många av dem som skrev i 
smörknivsupproret, menar att skolan bör ge en allsidig bildning och på så vis har skolämnet 
slöjd en självklar plats. Denna allsidiga bildning kan vara svår att nå om praktisk-estetiska 
ämnen ska stå tillbaka till förmån för ämnen som mäts i PISA-undersökningarna. 

Fortsatt forskning 
Det är glädjande att notera att vi sedan Johansson (2002) sett en ökning i antalet avhandlingar 
med inriktning på i slöjd. Utan forskning om slöjd och en undervisning byggd på 
(slöjd)vetenskaplig grund tror jag att skolslöjden fortsatt kommer att ha fortsatt svag ställning 
i skolan. Skolverket skulle kunna bidra i högre grad genom att lyfta fram även de praktiskt-
estetiska ämnenas bidrag till elevens allsidiga utveckling. Det finns få artiklar om skolämnet 
slöjd på Skolverkets webbplats. I jämförelse med andra ämnen är det bara hemkunskap som 
har färre publikationer, musik har fyra gånger fler träffar och ämnen som matematik och 
teknik har tio gånger fler publikationer. Det är inte så konstigt om skolämnet slöjd får svårare 
att hävda sin status när det finns så lite beskrivet om vad slöjdämnet i dagens skola bidrar 
med. 

Det behövs mer forskning om hur det går till att lära sig att slöjda. Med praxisnära forskning 
(Carlgren, 2011) finns möjligheter att belysa hur lärande går till, och det tror jag är värdefullt 
för alla som arbetar inom skolan. Denna studies resultat tyder på att skolämnet slöjd är 
relevant i dagens skola, i alla fall utifrån den tolkning som jag gjort. För att ta reda på hur 
slöjdämnets bidrag ser ut och varför det är bra att slöjda behövs andra studier. 
Skolforskningsinstitutet har fått i uppdrag att beforska skolan i högre grad än vad som gjorts 
tidigare och lärare i svenska klassrum måste få ta del av den forskning som görs. Jag hoppas 
att de kommer att lyfta fram relevant slöjdforskning som kan bidra till att stärka lärare i slöjd 
och deras yrkesprofession.   

Det hade också varit intressant att analysera hur skribenterna i ’smörknivsupproret’ förhåller 
sig till Ethos, Logos och Pathos. En sådan analys hade kunnat ge en fördjupad bild av 
argumentationen: Ethos, hur framställer lärare i slöjd sin profession, Logos, hur framställer 
de sina argument och Pathos, vilka känslor anspelar de på i sin retorik.  
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Avslutande reflektioner 
Det finns anledning att tro att den praxisgemenskap (Samuelsson, 2013) som företrädarna för 
slöjd ingått i under ’smörknivsupproret” har stärkt professionen. Kännetecknande för 
praxisgemenskaper (Lave & Wenger, 1991) är att det är en grupp människor som delar ett 
gemensamt intresse eller problem, och att intresset kan vara passionerat. Tillsammans 
fördjupas kunskap och expertis inom detta område i en pågående process. De som deltagit i 
’smörknivsupproret’ har argumenterat för skolämnet slöjd och de framstår som passionerade 
ämnesföreträdare med ett gemensamt intresse, att ge svar som övertygar andra om att slöjd 
hör hemma i skolan. Det delade intresset och erfarenhetsutbytet i praxisgemenskapen stärker 
deltagarna i yrkesspråket och den professionella lärarrollen (Samuelsson, 2013).  

När ledarskribenten Ann-Charlotte Marteus ifrågasatte slöjdämnets relevans så gjorde hon det 
utifrån sin egen tolkning av vad som lärs ut i slöjden. Det är inte säkert att hon, och andra 
debattörer, var medvetna om att innehåll och metoder i slöjdundervisningen har förändrats 
sedan det 1955 blev ett obligatoriskt skolämne. För mig och för många andra som ser 
skolämnet slöjd som en av pusselbitarna som behövs i skolans helhet framstår det som 
självklart att slöjden hör hemma i dagens skola. Argumenten för skolämnet slöjd är i 
’smörknivsupproret’ många, vaga och oprecisa. På ett sätt är detta problematiskt eftersom det 
är svårt att övertyga andra utan stringens. Men, man kan också fundera över vilken rikedom 
det kan vara att beskriva något med breda penseldrag. Argumenten i debatten om skolämnet 
slöjd är hämtade ur ett sammanhang där både lärare och andra velat tala om för andra om 
vilka möjligheter som finns i slöjden. För mig framstår argumenten, även om de är vaga och 
oprecisa, som fulla av engagemang för en viktig sak.  En del av argumenten som framförs 
handlar om entreprenöriella kompetenser som återfinns i kapitel 1 och 2 i läroplanen, att 
utveckla förmågor inom problemlösning, tillit till egen förmåga samt att omsätta idéer till 
handling. Dessa förmågor ska genomsyra alla ämnen och det skulle vara intressant att se i 
vilken grad de återfinns inom andra skolämnen. Kanske är det så att slöjdämnet är särskilt väl 
lämpat för att utveckla entreprenöriella kompetenser. Om en skola kan välja bort skolämnet 
slöjd på schemat så måste de i högre grad arbeta för att utveckla hur de arbetar med kapitel 1 
och 2 i skolans övriga ämnen.  

Bland svaren på Marteus ledare fanns en oro för en skola där mätbara resultat är det enda som 
räknas. Mätandet kanske inte gör oss lyckligare, flera av texterna tyder på det. Jag skulle vilja 
göra en jämförelse med min egen löpträning här. Många som springer regelbundet kan vilja 
mäta hur det går för att sätta in rätt träning för att på så sätt bli bättre. Det har jag själv gjort i 
perioder. Då ser jag att jag går snabbt framåt och känner mig mer lyckad, för stunden. Men 
det kan också vara skönt att springa för springandets skull. Så tänker jag om slöjdandet också. 
Att slöjda kan ha ett värde för sin egen skull, detta är också något som Hattie och Donoghue 
(2016) fångar när de menar att akademiska meriter inte är allt. Bilden som alla texter i 
’smörknivsupproret’ gett mig är att skolämnet slöjd är betydelsefullt för elevers allsidiga 
bildning. När jag läser argumenten för skolslöjd i smörknivsupproret blir jag både glad och 
lite matt. Glad för att lärare i slöjd tar ton, och matt över att det behövdes. Som avslutande 
citat väljer jag en av alla dem som gav Marteus svar på tal i ’smörknivsupproret’. 

Att	tungt	försvar	trummas	ihop	till	skolslöjdens	försvar	när	den	ställs	inför	okunskapens	
och	 historielöshetens	 hot	 är	 betryggande	 och	 trots	 att	 estetiska	 ämnen	 lär	 få	 fortsätta	
tampas	 mot	 ignorans	 och	 hot	 om	 stympningar	 i	 en	 entreprenörernas	 och	 de	 mätbara	
kunskapsmålens	 tid,	 så	 finns	 att	 döma	 av	 tyngden	 i	 pågående	 debatt	 hopp	 om	 en	 ny	
uppvärdering	 av	 skolämnet	 –	 och	 följer	 intressekurvan	 sin	 starka	 uppgång	 kan	
förhoppningsvis	slöjdvågen	också	ge	avkastning	i	lärarkullarna	på	några	års	sikt.	
	



38  

Ett annat avslut hade kunnat handla om att debatten om slöjd är ständigt pågående. Den 16 
februari 2017, några dagar innan den här studien presenterades på Linköpings universitet, 
publicerades en krönika i Expressen14 av Frida Boisen. Titeln var Kom igen nu Fridolin. Byt 
ut syslöjd mot programmering. Debatten om slöjd tog återigen fart, bland lärare i slöjd talas 
det om ett ’Virkuppror’. Några dagar efter Boisens krönika publicerades en replik i 
Expressen. Det var Maria Lantz, rektor på Konstfack, som gick till slöjdens försvar i en 
ledarartikel15 med titeln Slöjdmotståndarna borde slöjda lite oftare.	

  

                                                
14http://www.expressen.se/kronikorer/frida-boisen-1/kom-igen-nu-fridolin-byt-ut-syslojd-mot-
programmering/	
15	http://www.expressen.se/debatt/slojdmotstandarna-borde-slojda-lite-oftare/	
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