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Inledning 

  
Skolämnet slöjd finns i flera olika länder i världen. Lärarförbundet ger ut en tidskrift kallad 

Uttryck för lärare inom estetämnena. I ett nummer som handlar om hur slöjden varit runt om i 

världen samt hur slöjden är idag, framställer författaren Helene Lumholdt i artikeln Slöjd i 

världen, grannländerna Sverige och Finland som världsledande inom skolslöjd. Gemensamt för 

dessa länder är att slöjdundervisningen generellt sett är kombinerad av momenten hantverk, 

miljö och entreprenörskap (H. Lumholdt, 2011). Eleverna resonerar kring estetiska synpunkter 

och medveten formgivning därför att de själva aktivt slöjdar med verktyg och redskap där 

undervisningen liknar varandra relativt mycket. Skolmätningen Programme for International 

Student Assessment (PISA), har visat att finska elevers resultat hamnat högt i undersökningen, 

medan de svenska elevernas resultat hamnat lägre. I PISA-undersökningen som skedde år 2015, 

visade det sig att utav 1600 möjliga poäng landade Finland på 1568 poäng. Finland hamnade 

på fjärde plats av 35 länder. Sverige uppnådde 1487 poäng, och hamnade på plats nummer 19 

(ekonomifakta.se, 2017).  Tidningen Dagens Nyheter har gjort en granskning av PISA, och 

funnit att resultaten av elevernas prestationer kan vara missvisande på grund av skoltrötthet, 

bristande motivation och att PISA-undersökningen inte ansetts lika viktig som betygsgrundande 

prov (K. Örstadius, 2014). Skolverkets senaste rapport om PISA från år 2015, visade att svenska 

elever presterade bättre än tidigare mätningar, men att de finska eleverna i genomsnitt fortsätter 

att placera sig högre (Skolverket, 2016, s. 37). Finns det något som talar emot tillförlitligheten 

av PISA-undersökningen? Genom ett stickprov bland de svenska skolor som deltagit i PISA år 

2012, jämförde Dagens Nyheter PISA-resultaten med de nationella prov som görs varje år. Där 

upptäcktes ett svarsmönster som visade att många svenska högpresterande elever fått mycket 

låga resultat i PISA-undersökningen på grund av att PISA inte togs på samma allvar som de 

betygsgrundande nationella proven. Vi lämnar nu PISA-undersökningen och de svenska 

elevresultaten som vi ska återkomma till längre fram i denna uppsats. 

  

I början av år 2016 publicerades artikeln Hur många smörknivar tål Sverige? på Expressens 

hemsida av ledarskribenten Ann-Charlotte Marteus. Hon ifrågasatte starkt slöjdens fortsatta 

varande som ett obligatoriskt ämne i skolan (A.C. Marteus, 2016). Skribenten menade att 

slöjden borde avskaffas som ett obligatoriskt ämne för att på så sätt göra plats för andra ämnen 

som kan anses moderna eller mer betydelsefulla, till exempel programmering. Genom att 

prioritera bort slöjden menar skribenten att skolans resurser skulle kunna omfördelas bättre. 
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Vidare menar skribenten att färre lärartjänster i slöjdämnet kommer behövas i framtiden, och 

att stressen på så sätt kommer minska hos eleverna när de får färre ämnen att fokusera på. Denna 

debatt ser vi även hos elever och föräldrar, som ifrågasätter vilken nytta slöjdämnet egentligen 

har mer än att bara vara ett roligt ämne (P. Hasselskog & M. Johansson, 2005, s. 166). Vi blev 

nyfikna på om denna debatt även finns i Finland som också har skolämnet slöjd på schemat, 

men vars elevresultat hamnat högre än Sverige i PISA-undersökningen? Vi har inte funnit 

någon liknande debatt i Finland kring avskaffandet av slöjden mot bakgrund av att “tyckare” 

menar att elever bör fördjupa sig inom färre, viktigare ämnen. Vi fann däremot att Finland har 

50 timmar mer (årskurs ett till nio) i slöjdundervisningen än vad Sverige har.  

  

Författarna Katarina Samuelsson och Sverker Lindblad belyser i sin artikel School 

Management, Cultures of Teaching and Student Outcomes: Comparing the Cases of Finland 

and Sweden sambandet mellan skolledning, lärarkulturer och elevresultat i Finland och Sverige 

(K. Samuelsson, S. Lindblad, 2015, s. 168). Medan Sveriges låga resultat i PISA-

undersökningen framställs som en kris bland lagstiftare, finns det även framgångsrika exempel 

som Finland som har ett högpresterande utbildningssystem. Under 1990-talet introducerades 

New Public Management (NPM) inom flera internationella utbildningsväsenden, varav Sverige 

och Finland var ett av länderna (K.Samuelsson, S. Lindblad, 2015, s. 169). NPM innebär att 

den offentliga och privata sektorn bör styras efter likadana principer. Affärsmässiga metoder 

tillämpas för att organisera och styra, för att på så sätt öka effektiviteten och den internationella 

konkurrensen på den globala marknaden. Denna världsomfattande och inflytelserika rörelse 

hänger samman med privatisering och marknadisering, som kan liknas vid en pedagogisk 

omstrukturering.  

  

Mot denna inledning ska vi i vår litteraturstudie jämföra Sverige och Finlands respektive 

utbildningsväsende. Vi vill undersöka vad som gör Finland till ett framgångsrikt land inom 

slöjdutbildning, och om Sverige kan lära av Finlands exempel. Därför är det intressant för oss 

som framtida slöjdlärare att titta på vad som skiljer den svenska skolslöjden mot den finska. 

Som blivande lärare i ett praktiskt ämne vars varande ibland ifrågasätts, liknande Marteus som 

hävdar att ämnet borde ersättas av programmering som har mer marknadsekonomisk 

samhällsnytta, vill vi undersöka hur slöjdens status ser ut i Finland som inte är i 

utbildningsmässig kris. 
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Problemformulering 
  

Slöjden i Sverige har kommit att bli ett ifrågasatt ämne, så har det inte alltid varit. Vi har märkt 

att denna debatt bland annat uppstått som en reaktion mot Sveriges sjunkande elevresultat i 

internationella undersökningar. Det ser vi genom återkommande debatter och uttalanden från 

både journalister och politiker som handlar om att slöjden bör tas bort. Ett argument är att elever 

behöver färre skolämnen att fokusera på och fördjupa sig inom. Ett annat argument är att slöjden 

bör ersättas med viktigare eller nya moderna ämnen som till exempel programmering. Som 

blivande slöjdlärare tycker vi att det är problematiskt att slöjden i Sverige, i samband med de 

nya reformerna, kommit att bli ett mindre prioriterat ämne inom utbildningsväsendet. Mot 

denna bakgrund ska vi jämföra grannländerna Sverige och Finlands utbildningssystem och hur 

läroplaner, det vill säga arbetsformer och innehåll, i respektive land ser ut. Finland är ett land 

vars resultat i internationella undersökningar visar på ett framgångsrikt utbildningssystem. 

Båda länderna har ställts inför liknande ekonomiska kriser under 2000-talet, men använt olika 

strategier för att hantera utmaningarna.  

Syfte 
  

Syftet med denna uppsats är att belysa samt jämföra slöjdämnet med fokus på arbetsformer och 

innehåll i två skandinaviska länder, Finland och Sverige.  

  

• Vad använder slöjdlärare för arbetsformer inom slöjdundervisning i Sverige och Finland, 

mellan årskurs ett till nio? 

• Vilket innehåll i Finlands och Sveriges läroplaner i slöjd för år 1–9 styr undervisningen? 

• Vilka inslag i Finlands utbildningsväsende gör landet framgångsrikt inom slöjdutbildning? 
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Bakgrund 
  

I detta avsnitt ska vi börja med att presentera vad PISA-undersökningen är och hur det används 

för att mäta elevresultat mellan skolor på en internationell nivå. Vidare ska vi belysa 

slöjdlärarstudenters utbildning i Sverige och Finland, reformer som påverkat ländernas 

utbildningspolitik och som förändrat respektive lands kursplaner i skolämnet slöjd. 

  

PISA 
  

Sverige har deltagit i den internationella undersökningen Programme for International Student 

Assessment (PISA) sedan år 2000 (Skolverket, 2017). PISA-undersökningen görs var tredje år 

och mäter femtonåriga elevers kunskaper inom naturvetenskap, matematik och läsförståelse. 

Förutom att mäta elevers kunskaper, mäter även PISA-undersökningen rektorers uppfattning 

om hur undervisning ska organiseras, lärarens kompetens, engagemang hos elever och lärare 

samt vilken inställning elever har i skolan. PISA-undersökning är världens största undersökning 

inom utbildningsstudier och är ett projekt för Organisation för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD). PISA-undersökningen omfattar 35 OECD-länder1 där Sverige och Finland 

finns med (Skolverket, 2017).  

  

På Skolverkets hemsida kan man läsa om PISA och varför Sverige är med och deltar i den. 

Skolverket menar att Sveriges deltagande möjliggör en internationell jämförelse mellan olika 

länders elevresultat, samt att den svenska resultatutvecklingen kan följas över tid (Skolverket, 

2017). Vidare står det varför det är viktigt att utvalda skolor deltar. Skolverket skriver att PISA, 

och även andra internationella studier, hjälper dem att utvärdera kvalitén av den svenska skolan 

vilket är en del av Skolverkets uppdrag. Dessutom hade det inte gått att följa den svenska 

resultatutvecklingen över tid om Sverige inte deltagit. Skolverket menar att de elever som valts 

ut förväntas delta eftersom utvärderingen är en del av skolans arbete på samma sätt som de 

nationella proven. Däremot är både eleverna och skolorna som deltar anonyma. Tidningen 

Dagens Nyheter har på sin nätbaserade hemsida publicerat en debattartikel som anser att PISA-

undersökningar är bristfälliga, resultaten är missvisande samt ifrågasätter varför Sverige deltar 

                                                
1 OECD-länder: Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, 
Italien, Japan, Kanada, Lettland, Luxemburg, Mexiko Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, 
Schweiz Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, 
USA, Österrike 
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i PISA-undersökningen. Journalisten Kristoffer Örstadius har i sin artikel granskat vilka 

omständigheter som kan ha påverkat PISA-undersökningen från år 2012. Örstadius har 

upptäckt att PISA ofta skrivs under samma period då de betygsavgörande Nationella proven 

skrivs. Genom telefonintervjuer med de elever som fått det dåvarande högsta betyget Mycket 

Väl Godkänd (MVG) i Nationella proven, berättade nästan alla intervjuade elever att de varit 

omotiverade när besvarat PISA-undersökningen. Orsaken till att PISA inte togs på allvar av 

eleverna var för att resultaten inte kom att påverka elevernas betyg för framtiden (K. Örstadius, 

2014).  

  

Reformer som påverkat skolan 
  

I denna uppsats har vi valt att undersöka och jämföra undervisningen mellan Sverige och 

Finland som införts i samband med de senaste utbildningsreformerna. De senaste reformerna i 

modern tid syftar till de förändringar som skett under åren mellan 1980 till 2000-talen, vilket 

lett fram till dagens kurs- och läroplan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (LGR11).  

  

Professor Girma Berhanu intresserar sig för forskning kring sociokulturella förhållanden och 

skriver främst utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, men inkluderar även historiska 

aspekter som har relevans för utbildningsområdet. I sin artikel Inclusive Education in Sweden: 

Responses, Challenges, and Prospects redogör Berhanu över Sveriges utbildningspolitiska 

historia under de senaste decennierna. Sveriges senaste läroplan LGR11 har präglats av de 

ekonomiska kriser som pågått över hela världen under åren från 1990 inpå 2000-talets början 

(Berhanu, 2011, s. 132). Bengt Persson är professor i specialpedagogik och har arbetat med 

frågan i olika sammanhang (Barow. T, 2013, s. 13). I sin text Elevers olikheter och svensk 

utbildningspolitik analyserar han de senaste decenniernas skolreformer och diskuterar vilka 

konsekvenser de haft för svensk utbildning (Persson. B, 2013, s. 51). Några av de förändringar 

som infördes var bland annat en ny skollag, nya läro- och kursplaner samt nya lärarutbildningar. 

Den nya skolan skulle även bygga på tre nya principer som infördes under 1990-talet (Persson. 

B, 2013, s. 53). Föräldrar och elever fick med LGR11 tillgång till ett fritt skolval, skolan skulle 

decentraliseras genom att ansvaret fördes över från staten till kommunerna, samt att införa en 

kvalitetshöjning då Sverige skulle sikta på att bli ”Europas bästa skola” (Persson. B, 2013, s. 

54). Mot bakgrund av de internationella kunskapsmätningarna (PISA) tog den svenska skolan 

en ny riktning mot att kunskap ses som en grundförutsättning att klara av en allt hårdare 
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konkurrens på en global marknad (Persson. B, 2013, s. 55). Samuelsson och Lindblad skriver 

att det finns nationella skillnader mellan Sverige och Finland då länderna använt olika strategier 

för att hantera de nya utmaningar som respektive utbildningsväsende influerats av. Sverige och 

Finland liknar varandra då länderna delar liknande karaktärsdrag och värderingar inom skolan. 

Trots det redovisar Sverige och Finland olika resultat vilket Samuelsson och Lindblad 

sammanfattar med begreppet Similar Systems with Different Outcomes, vilket kan översättas 

till Liknande system med olika utfall (K. Samuelsson, S. Lindblad, 2015, s. 169). 

  

Slöjdlärarutbildningarna och deras historia 
  

Pedagogen Otto Salomon startade slöjdlärarutbildning år 1874 på Nääs i Sverige. Utbildningen 

spreds snabbt internationellt och hans idéer kom att influera skolor i flera delar av världen (M. 

Johansson, 2002, s. 9). Skolslöjden kom att vara ett frivilligt ämne i den svenska folkskolan år 

1880. Statsbidrag som gavs ut för pojkslöjden var betydligt mer generöst än bidraget som 

flickslöjden fick, då de krävdes färre platser inom pojkslöjden för att erhålla statsbidrag. 

Läraren tillsammans med eleverna fick mer i bidrag trots att flickslöjden var mer omfattande 

med större antal elever (S. Hartman, 2014, s.39–40). Vi ska nu fortsätta med att beskriva hur 

Sveriges slöjdlärarutbildning ser ut idag. Den moderna slöjdlärarutbildningen i Sverige inträdde 

år 1977 under högskolereformen, och blev en del av det högre utbildningsväsendet. Antagning 

till utbildningen vid högskolereformen krävde flerårig erfarenhet från fackutbildning. Detta 

kom att ändras år 1988 till antingen en treårig slöjdlärarutbildning eller fyraårig 

grundskollärarutbildning där man hade ämnet slöjd med ett annat ämne (K. Borg, 2011, s.23). 

Däremot finns det idag inga sådana krav, för att kunna utbilda sig till slöjdlärare krävs det inga 

förkunskaper. Idag blir man ämneslärare i slöjd, plus två andra ämnen (S. Hartman, 2014, 

s.157). Idag kan man utbilda sig till slöjdlärare på fyra olika lärosäten i Sverige. Två av dessa 

lärosäten har uppdelat trä och metallslöjden respektive textilslöjden, de andra två lärosäten 

utbildar lärare i tre materialinriktningarna (J. Frohagen, 2016, s.18).  

  

Finland var bland de första länderna i Europa som införde obligatorisk slöjd för pojkar och 

flickor. Detta är tack vare Uno Cyngaeus som har inspirerats av Otto Salomon (M. Johansson, 

2002, s. 48). I Finland har ämnet slöjd varit obligatoriskt i skolan sedan år 1866, det vill säga 

mer än 140 år tillbaka (M. Johansson & E. Lindfors, 2009, s.17). Från start har utbildningen 

delats in i gossarnas handarbete och flickornas handarbete. En vision om slöjden var att den 

skulle förmedla en formell och materiell utbildning där undervisning skulle ha en pedagogisk 



 7 

accent, dock har det visat sig att handarbete hade mer av en nyttoaspekt som fanns i dåtidens 

samhälle (E. Backlund-Kärjenmäki, 2004, s. 12). Gossarnas handarbete och flickornas 

handarbete har sedan kallats för textilslöjd och teknisk slöjd. I Finlands senaste läroplan, 

LP2004, har benämningen ännu en gång ändrat namn till “slöjd” som skulle ge en neutral bild 

av skolämnet slöjd. Vi ska nu fortsätta med att beskriva hur Finlands slöjdlärarutbildning ser ut 

idag. I slutet av 1970-talet vid en akademisering av lärarutbildningen blev slöjdämnet 

forskninggrundat, där forskningen fokuserar på slöjdpedagogik och slöjdvetenskap (E. 

Backlund-Kärjenmäki, 2004, s. 13). Dessa två inriktningarna har resulterat i att det finns ett 

antal professorer och ett antal doktorsavhandlingar, samt mer utvecklade forskningsområden 

(M. Johansson & E. Lindfors, 2009, s. 20). Idag är slöjdlärarutbildning i Finland cirka fem år 

gammal och består av en lägre högskoleexamen, därefter följer magisterexamen. Under 

utbildningens gång ska lärarstudenter utföra praktik på en övningsskola. Övningsskola är en 

skola där lärarstuderande utför sin praktik under utbildningens gång (fsl.fi, 2017).  

  

Läroplanerna då och nu 
  

I Sverige blev skolämnet slöjd obligatoriskt år 1955. I dåvarande styrdokument hade ämnet 

slöjd gemensamma målbeskrivningar. Däremot var slöjden könsuppdelad och kursinnehållet 

benämndes som “flickslöjd” och “gosslöjd”. Från och med år 1962 kunde elever oberoende av 

kön delta i både textil och trä- och metall undervisning. Vid läroplanen 1969 blev båda 

slöjdarterna obligatoriska för elever att bli undervisade inom. Efter att eleverna provat på båda 

inriktningarna fick de själva välja inriktning på högstadiet (M. Johansson, 2002, s.10). Från 

början har slöjdundervisning haft sitt fokus på att framställa slöjdföremål i nyttoaspekt. Detta 

har gradvis ändrats och i Sveriges senaste läroplan Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (LGR11) läggs fokus på vad själva tankeprocessen av föremålet, vilket 

inkluderar personligt gestaltade arbetsuppgifter (Skolverket, 2015, s. 31). LGR11 har en 

grundkonstruktion i kursplanen som består av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Kunskapskraven är till för att beskriva vad elever ska uppnå och ställer krav vad eleven ska 

kunna efter att ha genomgått årskurser tre, sex och nio. I Sverige ska varje elev under årskurs 

ett till nio ges möjlighet till 6890 timmar undervisning varav slöjden ska få 330 timmar 

(Skolverket, 2016). Under dessa 330 timmar ska eleven få en chans att utveckla sina kunskaper 

inom olika hantverk samt kunna arbeta med olika material. Enligt den svenska läroplanen är 

syftet med slöjdundervisning i Sverige att elever ska få möjlighet att formge och fastställa 

föremål med hjälp av olika material och tekniker. Elever ska kunna välja och även motivera på 
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vilket sätt de har gått tillväga under arbetsprocessen. Slöjdundervisning ska bidra till att eleven 

utvecklar ämnesspecifika begrepp och använda dessa begrepp i rätt sammanhang. Dessutom 

ska undervisningen bidra till att elevens nyfikenhet och dess vilja att experimentera och utforska 

väcks och att eleven ska hitta lösningar på utmaningarna på ett kreativt sätt. Eleven ska utveckla 

förståelse för slöjd och kunna särskilja estetiska traditioner och uttryck (LGR11, 2011, s. 241).  

  

Elisabet Backlund-Kärjenmäkis text Kritiska områden i den finländska slöjdens läroplan börjar 

beskriva hur slöjdutbildningen har sett ut för lärare i Finland. Skolämnet slöjd har ändrat namn 

från gosslöjd och flickslöjd för få det neutrala namnet “slöjd” med två innehållsinriktningar, 

Teknisk slöjd och textilslöjd. När lärarutbildning blev akademiserad runt 1970-talet bestämdes 

det att ämnet slöjd ska få vara en del av forskningen. Forskningen har två inriktningar, antingen 

slöjdpedagogik eller slöjd som hantverk. Nuvarande läroplanen fastställdes år 2004, centrala 

begrepp under beskrivning av slöjd är elevens slöjdprocess. Det innebär att eleven är medveten 

om att han eller hon ska formge och framställa en produkt och under tiden ska få mer kunskap 

om hur produkten tillverkas och vad produkten är till för.  Finska Utbildningsstyrelsen, vilket 

är Finlands motsvarighet till svenska Skolverket, fastställde den nuvarande läroplanen 

Läroplan 2004 (LP2004) och den började användas inom alla årskurser år 2006. Elever i 

Finland ska undervisas i 8436 timmar från årskurs ett till nio, varav slöjdämnet tilldelas 380 

timmar åt undervisning (Utbildningsstyrelsen, 2004). Utbildningsstyrelsen rekommenderar att 

elever i årskurser ett till fyra ska ha cirka två timmar slöjd i veckan, medan årskurs fem till sju 

ska ha två till tre timmar slöjdundervisning i veckan. I årskurser åtta och nio erbjuds slöjd som 

ett valfritt ämne (C. Nygren-Landgärds, 2003, s. 59). LP2004 använder benämningen “slöjd” 

för hela skolämnet slöjd, däremot finns det två inriktningar med tillhörande innehåll, teknisk 

slöjd och textilslöjd. Enligt LP2004 läser elever ett gemensamt ämne slöjd i årskurs ett till fyra. 

Dock finns det möjlighet från årskurs fem att kunna välja att fokusera mer på någon av ämnets 

innehåll. Orsaken till varför det finns en möjlighet för fördjupning i antingen teknisk slöjd eller 

textilslöjd är för att risken för ytinlärning ökar genom den gemensamma slöjden. Skolämnet 

slöjd riskerar även att få en karaktär av hobbyslöjd vilket kan uppfattas som oseriöst menar 

Backlund-Kärjenmäki (E. Backlund-Kärjenmäki, 2004, s. 18–19).  

  

Utbildningsstyrelsen har beslutat att LP2004 ska göra plats för en ny läroplan, LP2016. Den 

nya läroplanen har tagits i bruk för årskurser ett till sex sedan första augusti 2016, medan för 

årskurs sju till nio ska läroplanen tas i bruk etappvis (Utbildningsstyrelsen, 2014). Det är viktigt 

att poängtera att i den nya läroplanen LP2016 kommer det finnas ett nytt innehåll om slöjd, 
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vilket är programmering. Detta är dels på grund av att slöjd och programmering ses som två 

kreativa ämnen, och dels på grund av att den digitala världen spelar större roll i vårt samhälle 

och fortsätter att få mer plats (E. Richter Brising, 2015). I LP2004 kan man hitta centrala 

begrepp i form av elevens slöjdprocess. Det kan definieras som att eleven formger och 

framställer en produkt som sedan leder till att eleven lär sig hur man går tillväga när produkten 

tillverkas och vilken nytta produkten har (E. Backlund-Kärjenmäki, 2004, s. 19). I LP2004 kan 

vi läsa om slöjdundervisningens uppgift. Det står att eleven ska utveckla slöjdfärdigheter som 

ökar självkänslan samt ger glädje och tillfredsställelse över arbetet (LP2004, 2004, s. 240). I 

den finländska skolslöjden är målet att ska eleven erbjudas möjlighet att utveckla sin kreativa 

och estetiska sida, sina tekniska och psykomotoriska färdigheter, samt öva på 

problemlösningsfärdigheter och förståelse för teknologiska fenomen i vardagen. Eleven ska 

även ges möjlighet att bekanta sig med kulturtraditioner i Finland och i andra länder. 

  
Skolverkets ämnesutvärdering 
  

Under år 2013 har Skolverket på uppdrag av regeringen, eftersom myndigheterna är i behov av 

att veta hur undervisning fungerar i de olika ämnena. Därför har de gjort en ämnesutvärdering 

i bild, musik och slöjd för att kunna se vilka styrkor och utmaningar det finns i dessa tre ämnen 

(Skolverket, 2015, s. 3). Utvärderingen har använts sig av enkätfrågor som både elever, lärare 

och rektorer har svarat på (Skolverket, 2017). Denna utvärdering har visat att slöjdämnet i alla 

skolor som medverkade i undersökningen förekom resultat som visade att arbetsuppgifter 

introducerades på ett liknande sätt i alla skolor. Det vill säga att läraren talade om för eleverna 

vilken uppgift som gäller framöver i helklass, sedan fick eleverna skapa idéer och planera sitt 

arbete för att till sist börja arbeta med föremålet. Lärarens roll i elevernas arbete var att gå runt 

i klassrummet och handleda eleverna (Skolverket, 2015, s. 46). Enligt enkätfrågorna kunde det 

sammanfattas att eleverna uppfattade slöjdundervisningen som ett ämne där de får mycket 

utrymme till att diskutera egna idéer. Eleverna har mycket ansvar och inflytande, som oftast 

resulterade i att eleverna själva bestämde vilket föremål de skulle tillverka (Skolverket, 2015, 

s. 47). Det är ovanligt i slöjdundervisningen att eleverna framför muntliga redovisningar i 

helklass. Oftast fick eleverna dokumentera skriftligt under arbetets gång och senare lämna in 

en slutgiltig skriftlig presentation av arbetet. Det hände också att föremålet och arbetsgången 

inte redovisades alls (Skolverket, 2015, s. 48–49). Det råder viss osäkerhet kring statistiken 

kring andelen obehöriga slöjdlärare (Skolverket, 2015, s. 41). Vid tidpunkten då 

undersökningen gjordes var reformen för lärarlegitimation fortfarande inte fullt genomförd än. 
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Dessutom har villkoren för behörighet förändrats under reformens gång. Utgår man från 

lärarnas egna uppgifter om sin utbildning, finns det 85% behöriga lärare i årskurs nio, det vill 

säga att eleverna möter i nio gånger av tio en utbildad lärare inom slöjden, och 60% behöriga 

lärare i årskurs sex (Skolverket, 2015, s. 42). 

  

Utbildningsstyrelsens ämnesutvärdering 
  

Utbildningsstyrelsen gjorde år 2010 en utvärdering av inlärningsresultaten i konstämnena, 

vilket är ett samlingsbegrepp för de estetiska ämnena i Finland. I utvärderingen deltog både 

elever, lärare och rektorer. Utvärderingen delades upp i två delar. Del ett bestod av att eleverna 

fick skrivuppgifter och produktionsuppgifter tillhörande ämnet slöjd. Den andra delen bestod 

av att både elever, lärare och rektorer fick svara på enkätfrågor. Utvärderingen visade att 

eleverna är positiva till skolämnet slöjd. Kunskaper mellan flickor och pojkar är jämna, dock 

syntes det tydligt att pojkar behärskar innehållet för teknisk slöjd bättre än flickor samtidigt 

som flickor behärskade textilslöjden bättre än pojkar. Eleverna presterade bra i uppgifter som 

handlade om arbetsredskap och material, men inlärningsresultaten kunde fastställa att elever 

presterade mindre i framställning av slöjdföremål och metoder. Produktionsuppgifterna visade 

att elever presterade bäst inom föremålstillverkning men visade brister i planering av föremålet. 

Både lärare och rektorer ansåg att det fanns för lite timmar till slöjdundervisningen. 15 procent 

av lärare som undervisade inom årskurs sju till nio var inte behöriga som slöjdlärare 

(Utbildningsstyrelsen, 2011).  

  

Forskning i slöjdämnet  
  

Enligt Kajsa Borg (1995) beror brist på svensk forskning inom slöjdämnet på att slöjdämnet 

antingen ses som mindre värt, alltså har låg status, eller att kunskaper och innehåll inom 

slöjdämnet inte ses som värdefulla (K. Borg, 1995, s. 13). För övrigt har inte forskning inom 

slöjdämnet utförts av personer vars grundutbildning har något med slöjdämnet att göra. I 

Sverige har forskning fokuserat mest på historisk bakgrund, alltså om slöjdämnet och 

lärarutbildningarna än att fokusera på att forska i slöjdämnets verksamhet i skolan (M. 

Johansson, 2002, s. 43–44). Svensk forskning kan kategoriseras i tre huvudgrupper: didaktisk-

pedagogisk, historisk-etnografisk och estetisk. En tydlig bild av avhandlingarna som är skrivna 

om slöjd finns i Esko Mäkeläs avhandling Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska 
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perspektiv (E. Mäkelä, 2001, s. 26). Forskning om slöjd i Sverige håller på att förändras, sedan 

år 2000 har det kommit ut sju avhandlingar som rör ämnet slöjd i skolan.  

  

I Finland ser forskning inom slöjdämnet annorlunda ut. Det finns ett stort antal 

licentiatavhandlingar och doktorsexamina inom slöjden, Finland har även ett flertal professorer. 

Det som gör att det blir svåråtkomligt för oss i Sverige att ta del av de finska avhandlingarna i 

slöjd, är på grund av att mycket av forskningen är publicerad på finska. Det förekommer dock 

avhandlingar som är publicerade på både engelska och svenska (M. Johansson, 2002, s. 48). 

Något som skiljer Sverige och Finland åt, är att forskning som handlar om slöjdverksamheten 

utförs ofta av forskare som har bakgrund inom slöjdområdet (M. Johansson, 2002, s. 52). En 

av forskarna som har skrivit en avhandling på svenska var professor Linnea Lindfors som har 

en bakgrund inom klädsömnadslärare samt lärarutbildare. Hennes forskningsresultat kan 

tillämpas inom den svenska slöjden. Dock använder inte svenska lärare hennes forskning och 

detta kan bero på att lärare i Sverige inte är vana vid att konsumera vetenskaplig forskning inom 

slöjdområdet då det traditionellt sett har varit ett praktiskt ämne menar Johansson (M. 

Johansson, 2002, s. 49).  
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Metod 
  

I detta avsnitt ska vi beskriva metoden och på vilket sätt vi har samlat in vår data. Denna uppsats 

är en komparativ studie vilket betyder att vi jämfört liknande litteratur och redogjort för vad 

skillnaderna är (Stukat, 2005, s. 60). En komparativ studie är en form av dokumentanalys där 

systematiska litteraturstudier använts (K. Eriksson Barajas, C. Forsberg, Y. Wengström, 2013, 

s. 28). 

  

Insamling 
  

Nedanför följer en kort representation av databaser och hemsidor vi använt till vår studie för att 

söka efter relevant litteratur: 

  

• Uni-search är en söktjänst från Linköpings universitetsbibliotek, där det går att söka 

efter digitala och tryckta källor. 

• The Techne Journal är en databas som främst i de skandinaviska länderna erbjuder både 

digitala och tryckta publikationer för forskning inom hantverk. Tidskriften Techne 

fokuserar på metodologiska och empiriska studier inom slöjd- och hantverksområdet. 

Techne har två serier som kallas A och B. I serie A publiceras forskningsrapporter och 

i serie B publiceras debattinlägg, konferensinlägg och forskningsrapporter. 

• Google.se är en sökmotor där vi sökte efter nyckelord för att få fram debattartiklar ur 

olika tidskrifter inom slöjdområdet.  

• Doria är en databas med material från olika finländska organisationer. Vi använde Doria 

för att bland annat leta upp den finländska läroplanen. 

• Uppsatser.se är en webbsida där det går att söka i deras samling av uppsatser från 

högskolor och universitet i Sverige. 

  

Sökning 
  

För att undersöka ämnet vi valt att skriva om använde vi följande sökord “slöjd”, “jämförelse”, 

“elevresultat”, “Finland” och “PISA” samt dess motsvarigheter på engelska “sloyd”, “student 

outcome” och “comparison”. För att vara säkra på att få fram tillförlitligt stoff via Uni-search 

hade vi den avancerade funktionen “Peer-review” ikryssad. “Peer-review” betyder att utvalda 

ämnesexperter granskat artikeln innan den publicerats. Genom dessa sökord hittade vi ett 
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avgränsat område med relevanta artiklar i omfånget ca 10–20 träffar. Eftersom vi gör en samtida 

komparativ studie blev träffar mellan årtalen 1980–2017 av särskilt intresse. I arbetet med att 

hitta debattartiklar och andra värdefulla träffar använde vi sökmetoden trunkering för att hjälpa 

oss bredda vårt sökområde (K. Eriksson Barajas, C. Forsberg, Y. Wengström, 2013, s. 81).  

  

Urval 
  

I detta avsnitt ska vi presentera urvalet av artiklar vi använt oss av i denna studie. För att det 

ska bli tydligt för läsaren har vi valt att presentera artiklarna i nedanstående tabell (K. Eriksson 

Barajas, C. Forsberg, Y. Wengström, 2013, s. 159–162). Artiklarna följer i bokstavsordning. 

  

Text Författare (år) land Undersökningstema  

An Investigation of Reasons for 

Finland’s Success in PISA 

Jennifer Chung (2009) 
Storbritannien 

Undersökning kring bakomliggande 

faktorer till Finlands framgångar i PISA-

undersökningen.  

“Kritiska områden i den 

finländska slöjdens läroplan” 

Elisabet Backlund-

Kärjenmäki (2004) 
Finland 

Belyser brister i den finska läroplanen från 

2004.  

PISA 2015. 15-åringars 

kunskaper i naturvetenskap, 

läsförståelse och matematik 

Skolverket (2016)  
Sverige 

Rapport som presenterar och analyserar 

Sveriges senaste elevresultat i PISA-

undersökningen. 

“School Management, Cultures of 

Teaching and Student Outcomes: 

Comparing the Cases of Finland 

and Sweden”  

Katarina Samuelsson, 

Sverker Lindblad (2015) 

Sverige 

Jämförande studie mellan Finland och 

Sverige kring respektive lands skolledning, 

lärarkultur och elevresultat, mot bakgrund 

av PISA-undersökningen. 

“The Sloyd Teachers’ Working 

Methods in Finnish 

Comprehensive Schools“ 

Antti Hilmola (2012) 
Finland 

En redogörelse över slöjdlärares 

arbetsmetoder i Finland. 

Vad, hur och varför i slöjdämnet: 

textillärares uppfattningar om 

innehåll och undervisning i 

relation till kursplanen 

Åsa Jeansson (2017) 
Sverige 
  

Studie i syfte att utveckla kunskap om vad 

som formar slöjdämnet. Studien belyser 

kursplaners innehåll, lärarens uppfattning 

om innehållet samt arbetsformer.  
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Såga rakt och tillverka uttryck: en 

studie av hantverkskunnandet i 

slöjdämnet 

Jenny Frohagen (2016)  
Sverige 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur 

elever hanterar verktyg inom 

slöjdundervisning, samt hur elever tolkar 

olika symboler som har med slöjdföremål 

att göra.  

Det planlagda och det som visar 

sig: Klasslärarstuderandes syn på 

undervisning i teknisk slöjd 

Juha Hartvik (2013) 

Finland 
Avhandling handlar om hur 

lärarstuderande ser på slöjdämnet, 

antingen slöjd som manuell verksamhet 

eller slöjd som pedagogisk verksamhet.   

“Sådan lärare, sådant lärande” Peter Hasselskog (2008) 

Sverige  
En redogörelse kring hur lärare tolkar 

styrdokument och vad det blir för resultat i 

lärares undervisning.  

“Talking Tools: Sloyd Processes 

Become Multimodal Stories with 

Smartphone Documentation” 

Juha, Hartvik, Kasper, 

Hiltunen, Marlene 

Johansson, Mia Porko-

Hudd och Annika 

Wiklund-Engblom (2014) 

Finland  

Artikeln handlar om hur digitala 

hjälpmedel i slöjdundervisning kan främja 

elevernas självständiga arbete och förnya 

kommunikationen mellan lärare och 

elever.  

  

Analys 
  

Med hjälp av ovan nämnda sökmotorer har vi haft tillgång till artikeltitel och i vissa fall även 

abstrakt. För att sedan lättare kunna sålla bland artiklarna som inte hör till ämnet, har vi dragit 

nytta av artiklarnas sammanfattade innehåll under rubriken “abstrakt”. I vissa artiklar har vi 

börjat med att läsa abstrakt-delen samt artikelsammanfattningen som redovisas i slutet under 

rubriken “slutsats” för att på så sätt avgöra om innehållet är av intresse. De artiklar som varit 

relevanta för oss har vi sedan noga granskat och jämfört. 

  

 
 
Metoddiskussion 
  

Vi har mestadels sökt på artiklar som är “peer reviewed”. I vissa fall har vi även undersökt 

referenslistan ur artiklarna för att bredda vår tillgång till tidigare forskning. Eftersom ämnet vi 

undersökte inte har mycket relevant vetenskapligt baserad litteratur har vi funnit det utmanande 
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att hitta relevant forskning. Därför är mycket av vår litteratur inte vetenskapligt baserad. Vi 

valde att ta med det vi hittat för att skapa oss en bild av hur slöjdämnet och dess undervisning 

ser ut i båda länderna. Till vår stora fördel har vi funnit artiklar inom den finska forskningen 

översatta till svenska, vilket underlättat vårt arbete. Trots ländernas likheter med varandra finns 

det många historiska och kulturella faktorer som färgat Sverige och Finland på varsitt håll. Vi 

har därför behövt avgränsa oss till att endast studera ländernas utbildningsområden och 

utbildningspolitik. Detta ser vi som en brist i vår studie då det är mer än Finlands 

utbildningsreformer som påverkat de höga elevresultaten. Faktorer som finsk nationalism, 

utbildningssyn och motivation är svåra att applicera på det svenska utbildningsväsendet och 

samhället. En annan utmaning i denna studie har varit att jämföra den svenska och finska 

läroplanen då de inte ligger på samma nivå i åldersindelning. Det har försvårat vårt arbete att 

jämföra kursinnehållet. Vi löste detta genom att övergripande jämföra läroplanerna mellan 

årskurs ett till nio. Texterna har vi fördelat mellan oss, för enskild läsning. Sedan har vi 

återberättat och diskuterat dessa med varandra Vi har valt att börja ur ett historiskt perspektiv 

för att senare arbeta oss fram till modern tid. Genom att börja att redogöra för hur det är i 

Sverige, och sedan följa upp med Finland har vi på så sätt varit konsekventa genom hela 

uppsatsen. Då vi skriver i par har vi använt oss av funktionen Google Drive vilket är en 

molntjänst på internet. Denna funktion innebär att vi tillåts skriva i ett gemensamt dokument, 

individuellt från varsin dator, och kan se våra uppdateringar i realtid.  

  

  



 16 

Resultat 
  

I följande avsnitt kommer vi beskriva avhandlingar och artiklar vi använt oss av i denna studie 

och vilket resultat det har gett oss. Inledningsvis ska vi börja att redogöra för respektive 

utbildningsväsende i Sverige och Finland. Vidare följer en redogörelse över slöjdundervisning 

i Sverige och Finland. Efter det ska vi jämföra båda ländernas respektive läroplaner. 

Avslutningsvis följer ett avsnitt om utbildningspolitiken i Sverige och Finland.  

  

Utbildningsväsendet i Sverige och Finland 
  

Jennifer Chung är doktor i filosofi, och skrev avhandlingen An Investigation of Reasons for 

Finland's Success in PISA (2009). Hon har undersökt Finlands framgångar i både PISA och i 

andra internationella undersökningar. Chung har forskat på Finlands historiska, kulturella och 

sociala sammanhang, samt Finland som en del av de nordiska länderna. En jämförelse med 

Sverige återkommer i synnerhet mot bakgrund av att Finland historiskt sett varit en del av 

Sverige. I Chungs undersökning står det att en orsak till bättre resultat i finska skolan kan vara 

att läraryrket är mer respekterat i Finland och har därmed hög status (J. Chung, 2009, s. 387). 

Lärarstudenter är medvetna om det respektabla yrkesval de gjort, och det krävs höga poäng att 

komma in på lärarutbildningen (I. Enkvist, 2011). Yrkeserfarenhet är starkt knutet till 

utbildning, och i Finland är lärarutbildningen generellt längre än lärarutbildningen i Sverige 

(K.Samuelsson, S. Lindblad, 2015, s. 173). Finland har på så sätt en högre grad av 

professionalism, jämfört med i Sverige där en högre andel av svenska lärare arbetar i skolan 

utan att ha en formell utbildning. Detta bidrar till den finska mentaliteten om att endast de 

“anförtrodda” eller “invigda” har rätt att utföra ett läraruppdrag, vars tankar finns i mindre 

utsträckning i Sverige. Det leder till att duktiga och ambitiösa studenter söker in och får en 

plats, vilket i sin tur skapar skickliga lärare i arbetslivet (I. Enkvist, 2011). Det har länge 

uppmärksammats att den finska skolan och elevernas skolresultat är bättre än andra nordiska 

länder. Lärarutbildningen tillika slöjdlärarutbildningen i Finland är som minst fem år lång, och 

fokuserar mer på forskning kring slöjdämnet än vad den svenska lärarutbildningen gör. Som vi 

nämnt tidigare i denna text har finska lärare i större utsträckning än svenska slöjdlärare en större 

vana vid att konsumera samt applicera vetenskapliga texter och dess innehåll inom slöjden. 

Dessutom verkar alla universitet arbeta åt samma mål vilket senare även återspeglar sig i hur 

skolornas resultat framkommer. Alltså har alla skolor större likhet bland resultaten vilket syns 

i PISA-utvärderingen (G. Karlsson, 2012).  
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Doktoranden Katarina Samuelsson och professorn Sverker Lindblad (2015) har skrivit en 

artikel som heter School Management, Cultures of Teaching and Student Outcomes: 

Comparing the Cases of Finland and Sweden. I denna artikel belyser författarna relationen 

mellan skolledning, lärarkultur och elevresultat i grannländerna Finland och Sverige. 

Resultaten i artikeln kan sammanfattas med att i Finland är man mer fokuserad på att utbilda 

professionella lärare, vilket upprätthåller den finländska respekten inför både läraryrket och 

utbildning. Sverige har i sin tur fokuserat på ett mer politiskt plan och låtit de nyliberala 

influenserna genomsyra de senaste utbildningsreformerna. Enligt den senaste PISA-

undersökningen presterar Finland bättre än Sverige och därför kan Finland ses som ett mer 

framgångsrikt land.  

  

Slöjdundervisning i Sverige och Finland 
  

Nedan ska vi börja med att redovisa den forskning som är knuten till slöjdämnet i Finland för 

att sedan jämföra med Sverige. 

  

I artikeln The Sloyd Teachers’ Working Methods in Finnish Comprehensive Schools av Antti 

Hilmona (2012) beskrivs vilka arbetsformer och metoder finska slöjdlärare väljer att arbeta med 

i slöjdsalen på ett statligt högstadium. Det är viktigt att läraren själv kan välja de metoder som 

fungerar i sitt klassrum, för att eleverna ska få en chans att utveckla sina kunskaper. Det finns 

olika sätt att förmedla kunskap till elever. Ett sätt kan vara att låta eleven själv styra sin 

undervisning genom planering. Ett annat sätt är att låta elever arbeta i grupp för att på så sätt 

utbyta kunskap mellan varandra. Ett tredje alternativ kan vara att läraren leder undervisning 

och på så sätt är mer aktiv än eleven, läraren vägleder eleven genom presentation av olika 

kunskaper. När det gäller arbetsformer, kan läraren bland annat välja mellan genomgång, 

gruppdiskussion eller grupparbete. Det som förekommer mest under slöjdlektionerna är att 

läraren låter eleverna jobba individuellt. Det är mycket ovanligt att elever får jobba i grupp. 

Däremot finns det slöjdlärare som arbetar både med individuellt arbete där elever får arbeta 

självständigt och lärarledd undervisning med en genomgång i helklass. Detta är på grund av att 

elever ligger på olika kunskapsnivåer samt inlärningsnivåer. En annan orsak till varför lärare 

väljer att kombinera två arbetsformer är på grund av störningsmoment i klassrummet. Att elever 

arbetar individuellt är vanligt även i den svenska slöjdundervisningen. Oftast introducerar 

läraren uppgiften i helklass och låter sedan eleverna arbeta individuellt (Skolverket, 2015, s.46).  
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Den finska universitetsläraren Juha Hartvik (2013) skriver i sin avhandling, Det planlagda och 

det som visar sig: klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd, att lärarens uppgift 

är att se till att elever får möjlighet att lära sig det som anses som viktigt och värdefullt. Om 

läraren väljer att introducera en arbetsform med hjälp av färdigställda modeller, kan det leda 

till att elever inte får träna på hela slöjdprocess. Detsamma gäller när läraren introducerar 

färdigplanerade arbeten (till exempel stickning eller trikåsömnad). Detta gör att elever riskerar 

missa idéskapande processen (J. Hartvik, 2013, s.98). Samtidigt menar Hasselskog i artikeln 

Sådan lärare, sådant lärande att slöjdlärare i Sverige har olika syn på slöjden. Det finns olika 

prioriteringar och synen på lärarrollen är olika beroende på vilken lärare man frågar. Varje 

lärare tolkar styrdokumenten, alltså kursplanen och läroplanen, enligt egna förutsättningar och 

uppfattningar. Detta bidrar till att den enskilda läraren själv bestämmer metoder och innehåll i 

sin egen undervisning. Därav blir slöjdundervisningen olika på olika skolor i Sverige (P. 

Hasselskog, 2008, s.187).   

  

I artikeln från 2014 som heter Talking Tools – learning sloyd with smartphones har författarna 

Juha Hartvik och Kasper Hiltunen med flera skrivit om hur slöjdundervisningen kan underlättas 

för både lärare och elever med hjälp av digitala hjälpmedel (K. Hiltunen & J. Hartvik, 2014, s. 

1). I Finland har det nyligen tagits fram en applikation för smarta telefoner och surfplattor som 

kallas Talking Tools. Applikationen uppstod mot bakgrund av att slöjdundervisningen är 

elevcentrerad och fokuserar på individuella lärprocesser. Slöjdundervisningen har traditionellt 

sett lärts ut genom kommunikation mellan lärare och elev, istället för till exempel att textböcker 

använts. Detta har lett till att läraren måste anpassa sin undervisning efter den enskilda eleven. 

Läraren skapar eget slöjddidaktiskt material efter behov och arbetsområden. Trots 

genomgångar i helklass är läraren ofta tvungen att repetera sina instruktioner till enskilda elever 

på grund av elevernas individuella arbetsprocesser. Eleverna är sällan i samma skede i 

processen då de arbetar i olika takt och med olika projekt, och behöver därför olika information 

vid olika tidpunkter. Den teknologiska utvecklingen har minskat kostnaderna för smarta 

telefoner, ökat dess kapacitet och möjligheter till datalagring, trådlösa nätverk och formatet som 

krympt till fickstora mobila enheter har blivit kraftfulla digitala verktyg som skapar möjligheter 

för lärande. I dagens slöjdundervisning kan mobilteknologin förändra kommunikationen mellan 

lärare och elev. Applikationen Talking Tools fungerar som en microblogg och ska uppmuntra 

eleven till ett självständigt lärande samt öka medvetenheten kring det egna lärandet (dididi.fi, 

2017). Detta genom att appen upprättar en plattform som erbjuder verktyg för eleverna att 
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dokumentera sin arbetsprocess samt ge och få feedback. Syftet med Talking Tools är som sagt 

att öka elevernas självständiga lärande och medvetande, men också för att frigöra lärarens 

resurser för att på så sätt förnya och ändra både fokus och karaktär för kommunikationen mellan 

lärare och elev. Då eleverna kan använda resurserna i Talking Tools för att självständigt ta sig 

vidare i sin arbetsprocess, blir lärarens roll i sin tur att bekräfta att eleverna rör sig i rätt riktning 

mot att fullfölja sitt arbete. 

  

Läroplanen LGR11 och LP2004 
  

Åsa Jeansson är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, och avslutade år 2017 

avhandlingen Vad, hur och varför i slöjdämnet - textillärarens uppfattningar om innehåll och 

undervisning i relation till kursplanen. Jeansson har i sin studie upptäckt att ord och begrepp 

fått allt större betydelse inom skolslöjden i Sverige. Elever ska kunna benämna olika redskap 

och material under dess “rätta” namn. Slöjdlärarstudenter som utbildar sig inom dagens 

lärarutbildning fokuserar mer än vad tidigare läroplaner på språket och hur elever ska lära sig 

rätta begrepp och termer i slöjdundervisningen. Studien har även visat att olika grupper av 

textillärare fokuserar på olika saker. En grupp kan fokusera mer på slöjd som hantverk, medan 

en annan grupp av lärare kan fokusera mer på läroplanen och därav tolkar undervisningen 

utifrån den. En annan relevant sak som Jeansson tar upp är att flera av de lärare som deltog i 

studien har konstaterat att det inte förekommer några formuleringar i LGR11 angående vilka 

undervisningsformer som ska användas. Det finns inte heller några specifika nämnda tekniker 

som elever ska använda sig av inom slöjdundervisningen. Jeansson skriver vidare att utifrån 

intervjuer som hon gjort har hon kunnat se att flera lärare menar att LGR11 har teman som 

elever ska jobba utifrån (till exempel hållbarhet), men det finns inte konkret beskrivet i 

läroplanen kring vilka arbetsformer den syftar på (Å. Jeansson, 2017, s. 121, 138).  

  

Vi vill även ta upp läraren och licentianden Jenny Frohagen (2017) som har skrivit 

avhandlingen Såga rakt och tillverka uttryck. En studie av hantverkskunnadet i slöjdämnet. 

Frohagen skriver i sin avhandling att det har blivit allt mer relevant vilket språk elever använder 

i den svenska slöjdundervisningen. Det förekommer att elever får anteckna i loggböcker, då de 

arbetar med slöjdföremålet. I vissa skolor får elever använda sig av video och bild för att 

dokumentera arbetsprocessen. Frohagen menar att nya läroplaner oftast innebär förändringar i 

slöjdämnets mål och innehåll. Ett nytt inslag i den senaste läroplanen är att elever ska tolka 

slöjdföremålets etiska och kulturella uttryck. Enligt Frohagen har många lärare uppfattat detta 
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innehåll som visuellt och verbalt. Detta leder till att elever får studera föremål i slöjden och 

därefter skriftligt redovisa vilka kulturella och estetiska uttryck föremålet signalerar (J. 

Frohagen, 2016, s. 4). 

  

Jämförelse mellan LGR11 och LP2004 
  

För att ta reda på vad Sverige och Finland har för innehåll i respektive lands kursplan, har vi 

studerat och jämfört kursplanerna med varandra. Utifrån Finlands läroplan LP2004 och 

Sveriges läroplan LGR11 kan vi konstatera att undervisningen i slöjd har liknande mål och 

kunskapskrav för eleverna i båda länderna. I båda kursplanerna står det bland annat att eleven 

ska planera slöjdföremål, för att sedan genomföra sin idé genom att slöjda en färdig produkt 

utefter sin planering. Vi hittade en skillnad i detta fall efter att ha jämfört Sveriges och Finlands 

läroplaner. I den svenska läroplanen står det att eleven ska planera och göra olika skisser av sitt 

föremål med hjälp av papper och penna (LGR11, 2011, s. 242, 243). Samtidigt kan vi läsa i den 

finska läroplanen att eleven ska planera och skissa upp arbetet liksom i Sverige, däremot ska 

eleven dessutom experimentera och öva olika hantverkstekniker och material inför 

tillverkningen av sitt slöjdföremål (LP2004, 2004, s. 241). En annan tydlig skillnad vi fann är 

att eleven i den svenska slöjdundervisningen ska använda sig av korrekta slöjdbegrepp och 

termer samt producera skisser av slöjdföremålet som en del av arbetsprocessen i att skapa 

slöjdföremålet (LGR11, 2011, s. 242, 243). I den finska undervisningen ska eleven ägna mer 

tid åt att lära sig hantverkstekniker som en del av förberedelserna och planeringen i 

arbetsprocessen att skapa slöjdföremål (LP2004, 2004, s. 241, 242). Detta gör den svenska 

slöjdundervisning mer teoretisk än den finska. 

  

Elever i båda länderna ska ta hänsyn till historiska och kulturella traditioner, både från det egna 

landet men även från andra länder och kulturer för att utveckla och fördjupa sina kunskaper. I 

den svenska läroplanen LGR11 står det att elever utifrån ett historiskt och traditionellt 

perspektiv ska inspireras till att framställa slöjdföremål. I den finska läroplanen LP2004 står 

det konkret angivna förslag då eleven med hjälp av ett historiskt perspektiv ska tillämpa 

kunskaperna och slöjda föremål att använda inom egna fritidsintressen, i vardagslivet, i fortsatta 

studier eller inför kommande arbetsuppgifter. Båda kursplanerna har som innehåll i 

undervisningen att arbeta med hållbar utveckling och att elever ska lära sig att reparera eller 

renovera föremål och på så sätt även lära sig vårda olika föremål som hör till i slöjden.  
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En annan skillnad vi funnit i arbetet med att jämföra ländernas kursplaner är att Finland 

använder sig av begreppet “teknologi”. I LP2004 står det att slöjdundervisningens uppgift bland 

annat är utveckla elevens förståelse för teknologiska fenomen i vardagen. Det ser vi i det 

centrala innehållet i de lägre årskurserna. Där står det att eleverna ska förstå 

funktionsprinciperna av teknologin i livsmiljön. I de högre årskurserna står det att eleverna ska 

lära sig att ta ställning till den teknologiska utvecklingen och dess betydelse för människan, 

samhället och naturen. Teknologi-inslaget finns i innehållet inom båda inriktningarna teknisk 

slöjd och textilslöjd. I den tekniska slöjden står det att eleven ska ha förmåga att bland annat 

skapa modeller och datatekniska tillämpningar i planeringen. I textilslöjden står det att 

datatekniska tillämpningar och ny teknologi bör användas som ett hjälpmedel i planeringen. 

Dessa datatekniska tillämpningar kan vara rit- och skissprogram på datorn. I Finlands senaste 

läroplan LP2016 som successivt håller på att tas i bruk har slöjdämnet kompletterats med 

programmering.  

 

Utbildningspolitik i Sverige och Finland  
  

Kring utbildning finns flera sociala motiv, bland annat demokrati, medborgarskap, social 

integration och jämlikhet (Berhanu, 2011, s. 130). Dessa sociala motiv har lika stor betydelse 

som ekonomiska motiv. Den nyliberala vågen som uppstod till följd av de ekonomiska kriserna 

under 1980 och 1990-talen hade inflytande över alla länder i Skandinavien. Under det senaste 

årtiondet har därför de ekonomiska motiven fått allt mer inflytande då välfärds- och 

utbildningspolitiken influerats av marknadslogik. Marknadslogik innebär att efterfrågan och 

utbud kommit att påverkat utbildningsväsendet, eleverna ska kunna konkurrera på en global 

marknad. Utbildningspolitiken skiftade fokus från kollektiva värderingar (alltså idén om den 

svenska välfärden som inkluderar alla samhällsklasser oavsett socioekonomisk bakgrund), till 

att istället bli ett samhälle med fokus på individuella rättigheter, val och akademiska framsteg 

(Berhanu, 2011, s. 132). Även Bengt Persson framhåller att LGR11 är resultatet av en borgerlig 

regering med nyliberala idéer (Persson. B, 2013, s. 57–58). 

  

I artikeln School Management, Cultures of Teaching and Student Outcomes: Comparing the 

Cases of Finland and Sweden belyser författarna Katarina Samuelsson och Sverker Lindblad 

(2015) att marknadsprinciper som influerat den svenska skolan bland annat lett till konkurrens 

och att svenska lärarens spelrum i klassrummet förminskats (K. Samulesson & S. Lindblad, 

2015, s. 173). Detta är på grund av det fria skolvalet i Sverige som ger föräldrar möjlighet att 



 22 

placera sitt barn i vilken skola de vill. Lärarna har ingen påverkan över föräldrarnas beslut, och 

känner därför att de måste “säga rätt saker” för att förhindra att elever omplaceras. En 

konsekvens av en elevs omplacering till en annan skola är att elevens nuvarande skola förlorar 

den inkomst som eleven genererar. En annan konsekvens gällande konkurrensen om eleverna, 

är att föräldrarna kan omplacera sina barn mitt under ett pågående skolår. Det leder till att 

elevgrupper splittras och sätts ihop i nya konstellationer, samt får nya lärare vilket kan bli ett 

problem hos yngre barn som behöver trygghet. Katarina Samuelsson och Sverker Lindblad 

ställer ovanstående resonemang mot de svenska elevresultaten i internationella jämförelser. Att 

styra den offentliga sektorn, vilket det svenska utbildningsväsendet är en del av, på ett 

marknadslogiskt sätt har påståtts kunna öka elevresultaten till en lägre kostnad genom en 

effektiviserad skolledning. Däremot upptäckte författarna i det svenska fallet nämnt ovan, att 

vid en starkare marknadslogik är också resultaten i PISA-undersökningen lägre. Författarna 

upptäckte även att i lärarkulturer med mindre inflytande från marknaden fick elever att prestera 

bättre i internationella jämförelser (K. Samulesson & S. Lindblad, 2015, s. 173). 

  

Den svenska lärarkulturen har tagit till sig marknadslogik i högre utsträckning än den finska 

(K.Samuelsson, S. Lindblad, 2015, s. 175). Däremot dominerar den finska mentaliteten kring 

yrkeserfarenhet Finlands lärarkultur i högre utsträckning än i Sverige. Det syns bland annat i 

den finska lärarutbildningen som är längre än den svenska. Det finska samhället ser lärare som 

akademiker, och anförtror lärarna en hög grad av självständighet i klassrummen (J. Chung, 

2009, s. 387). Politiker i Finland har länge varit eniga kring utbildningspolitiken. Filosofin om 

ett jämlikt samhälle genomsyrar också utbildningssystemet. Med jämställdhet menas ett 

tillhandahållande av tillgänglig och högkvalitativ utbildning, vilket speglar det klasslösa 

synsättet i det finländska samhället (J. Chung, 2009, s. 386). Dessa värderingar finns även i det 

svenska samhället, där elever tillgodoses en likvärdig utbildning oavsett socioekonomisk 

bakgrund (J. Chung, 2009, s. 390). Däremot har Finlands kultur och historia bidragit till både 

ett begär och en respekt för utbildning, vilket är djupt integrerat i den finländska folksjälen och 

speglas i Finlands höga PISA-resultat (J. Chung, 2009, s. 389). Detta leder till att de finska 

resultaten i internationella jämförelser är högre än de svenska. Marknadslogiken som influerat 

det svenska utbildningsväsendet har inte varit till en fördel för att bidra till höga elevresultat i 

internationella undersökningar, medan den finska yrkesprofessionalismen är ett framgångsrikt 

exempel för att skapa höga elevresultat (K.Samuelsson, S. Lindblad, 2015, s. 173). 

Avslutningsvis har Sverige jämfört med Finland en ökad invandring, och det påverkar Sveriges 

resultat i PISA-undersökningen negativt (Skolverket, 2016, s. 30). Länder med högre andel 
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invandring kämpar med multikulturella utmaningar och olika modersmål i klassrummen (J. 

Chung, 2009, s. 390). 
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Diskussion 
  

Tack vare PISAs globala inflytande i samband med Finlands höga prestationer i den 

internationella undersökningen, har många länder börjat intressera sig för Finlands 

utbildningssystem. Inte minst de nordiska grannländerna. Intresset har bland annat uppstått som 

resultat av andra länders lägre prestationer i PISA (J. Chung, 2009, s. 383). Vi anser att 

elevernas slöjdundervisning och elevresultat har sin början redan under lärarens 

utbildningsperiod. För att få lov att undervisa elever måste läraren själv bemästra kunskaperna 

inom ämnet. Under arbetets gång med att undersöka och jämföra Sverige och Finlands 

respektive utbildningsväsende, har vi upptäckt olikheter i såväl kursplaner som i 

lärarutbildningarna. Vi vill börja med att diskutera kring lärarutbildningarna.  

  

Finlands lärarutbildningar är fem år långa oavsett inriktning. I Sverige varierar längden däremot 

mellan tre till fem år beroende på vilken inriktning studenten väljer inom lärarprogrammet. På 

Lärarförbundets hemsida under rubriken Så blir du lärare står det vilken utbildning som krävs 

för att bli Ämneslärare årskurs sju till nio. Ämneslärare studerar tre ämnen inklusive 

pedagogiska studier på fyra och ett halvt år (lararforbundet.se, 2016). På hemsidan Finlands 

Svenska Lärarförbund finns en beskrivning över vilken utbildning som krävs för att bli lärare i 

Finland. När vi jämför Finlands motsvarighet till den svenska inriktningen Ämneslärare årskurs 

sju till nio, finner vi alternativet Ämneslärare, vars lärarutbildning innefattar endast ett till två 

ämnen samt pedagogiska studier under fem år (fsl.fi, 2017).  

 

Mot denna bakgrund väcks frågor hos oss när vi funderar över skillnaden mellan ländernas 

utbildningslängd och antal ämnen att studera till. Vad skulle hända med kvaliteten på svenska 

grundskolor samt elevresultat om vi hade ökat utbildningslängden i Sverige till fem år liksom i 

Finland, och om lärare skulle studerat färre antal ämnen? Vi tänker oss att en fördel skulle 

kunnat vara att lärarstudenter får tillgång till längre Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som 

lärarpraktiken kallas i Sverige, inför lärarens framtida yrkesroll. Detta i kombination med att 

sluta anställa obehöriga lärare som saknar lärarlegitimation och tillstånd att självständigt sätta 

betyg (Skolverket, 2016). En längre VFU hade bidragit till att läraren får mer träning i att 

bedriva undervisning, och på så sätt få försprång till att bygga upp en vana och säkerhet i 

ledarskap redan innan examinationen. Vi tror att en nyexaminerad lärare med längre erfarenhet 

av VFU kan gå in i en klass på ett mer yrkesprofessionellt sätt från start, och kanske uppnå ett 
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förtroende hos eleverna på kortare tid än en lärare med mindre erfarenhet från VFU skulle ha 

gjort. Nästa fundering som väcks hos oss kring huruvida en längre lärarutbildning i Sverige 

samt en nedskärning av antalet obehöriga lärare hade fungerat i dagens samhälle, med den 

enorma lärarbrist vi har? Vi tror på att följa Finlands exempel för att på ett snabbt och enkelt 

sätt få fler yrkesprofessionella lärare och ett högre elevresultat i svenska skolor, genom att 

förbättra lärarutbildningen och eventuellt höja lärarlönerna. I dagens situation har vi inte tid att 

vänta på att lärare ska hinna bli färdigutbildade då vi redan börjat anställa obehöriga lärare och 

pensionärer för att råda bot på lärarbristen. Vi måste försöka höja respekten för 

lärarprofessionen i Sverige för att höja statusen för utbildning som i sin tur höjer elevers 

motivation och studieresultat. 

 

I Finland konkurrerar mellan fem till tio studenter per ledig plats in till lärarutbildningarna. 

Endast de mest lämpliga studenterna antas till utbildningen. Hösten 2015 sökte cirka 3000 

studenter till lärarutbildningen vid Helsingfors universitet, endast 120 studenter togs in (M. 

Jelmini, 2015). När nyutbildade lärare kommer ut i arbetslivet, är de medvetna om att de är 

mästare på sitt ämnesområde. I det finska samhället ses lärare som respektabla akademiker, och 

lärare har förtroende av både elever och föräldrar att uträtta sitt arbete på ett yrkesprofessionellt 

sätt. I Finland har läraryrket och dess profession en status som inte förekommer på samma sätt 

i Sverige. I Sverige är det svårt att attrahera studenter till lärarutbildningarna. De studenter som 

väl söker in är svåra att behålla. När söktrycket till en universitetsutbildning i Sverige sjunker, 

sjunker även intagningspoäng och konkurrensen, samtidigt som svårighetsgraden på 

utbildningsnivå förblir detsamma. Det resulterar i att det är lätt att bli antagen som student, samt 

att studenter som antas till utbildningen kanske inte har de kunskaper eller motivation som krävs 

för att klara av en universitetsutbildning. Professor Inger Enkvist menar att det är tydlig skillnad 

mellan den finländska och den svenska utbildningen (I. Enkvist, 2011). 

  

Uppdatera slöjden med förnyat innehåll  
  

Vi anser att slöjd är ett traditionellt och kulturbärande ämne som grundar sitt innehåll i hantverk 

som utförts i århundraden. Som vi tidigare nämnt i denna uppsats är det viktigt att läraren har 

en relevant och uppdaterad utbildning, för att sedan föra vidare sina kunskaper till elever i 

slöjdsalen. I debatter har det framförts kritik mot slöjden som anklagar ämnet till att vara 

oförändrat och ålderdomligt, samt att inte vara tillräckligt relevant eller viktigt att lära sig längre 

i dagens samhälle (A.C. Marteus, 2016). I den nationella utvärderingen som gjordes 2003 
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framkom det att elever tycker att ämnet slöjd är intressant och roligt, dessvärre ser eleverna inte 

vad de kan ha för nytta av slöjden (P. Hasselskog & M. Johansson, 2005, s. 166). Istället borde 

slöjden göra plats för nya och moderna ämnen som till exempel programmering enligt flera 

”tyckare”. Annan kritik som riktats mot slöjden mot bakgrund av de låga PISA-resultaten, är 

att avskaffa ett mindre viktigt ämne som slöjd för att elever ska kunna fokusera och fördjupa 

sig inom ett färre antal ämnen för att uppnå högre resultat. När vi läser debattartiklar som 

handlar om Finland, finner vi att programmering ska ingå som en del i slöjdundervisningen från 

och med den nya läroplanen LP2016 som ska tillträda successivt under de nästkommande tre 

åren. Vi håller inte mer dessa “tyckare” som anser att slöjden bör ersättas med programmering. 

Vi anser att för det första att slöjden ska vara kvar som ett skolämne. För det andra tycker vi att 

både programmering och slöjd handlar om kreativitet, hitta nya lösningar och prova sig fram. 

Det är ett utmärkt sätt att kombinera dessa två ämnen. På så sätt kommer slöjdämnet utvecklas 

i vårt moderna teknologiska samhälle och ha nya inslag i undervisningen, utan att ämnena ska 

behöva konkurrera ut varandra.  

  

Uppdatera slöjden med fler timmar 
  

Vi anser att det är lika viktigt som ett relevant utbildningsinnehåll att eleverna får tillräckligt 

med tid i ämnet att tillverka slöjdföremål. Finland har 50 timmar mer i slöjdämnet än i Sverige. 

Vi har olika tankar kring mer tid i slöjdämnet i den svenska skolan. För det första anser vi att 

fler timmar i den svenska skolslöjden så som i Finlands slöjdundervisning kanske hade bidragit 

till längre lektionstider. Det kan leda till att eleverna hinner ägna mer tid åt själva slöjdande på 

lektionerna, utan att tidskrävande moment som att hinna starta upp, packa ihop och städa undan 

konkurrerar om lektionstiden. Med längre lektioner hinner eleverna även att dokumentera sina 

processer i form av loggböcker utan att de behöver avsluta slöjdande tidigare. Med längre 

lektionstider får läraren mer tid att hinna hjälpa elever under deras arbetsgång, samt får en chans 

att lägga märke till elevernas kunskapsutveckling. Det är viktigt att elever får chansen att träna, 

både på att tillverka föremål men även att misslyckas och hitta lösningar som leder deras arbete 

framåt. Genom längre lektioner ges eleverna möjlighet åt att slöjda mer, prova 

hantverkstekniker, lyckas och misslyckas på provbitar istället för direkt på sin slutprodukt 

såsom i Finland, istället för att endast prova i teorin med papper och penna. Vi bör ha i åtanke 

att det handlar mycket om hur ledningen i skolan väljer att planlägga slöjdundervisning. För 

det andra anser vi att fler timmar i slöjdämnet kan innebära att undervisningen planeras på ett 

mer effektivt sätt. Förutom längre lektioner, kan undervisningspassen planeras mer frekvent 
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genom tätare slöjdtillfällen varje vecka. Med mer tid kan läraren konstruera mer omfattande 

projekt och teman i slöjdundervisningen, eller att befintliga slöjdalster tillåts bli mer 

genomarbetade och grundligt utförda genom mer tid i slöjden. En annan fördel kan vara att 

slöjdämnet kan göra ett projekt tillsammans med ett annat ämne, förslagsvis teknik i nuläget då 

vi inte har programmering som ett ämne på schemat. Det förekommer sällan att 

slöjdundervisning samarbetar med ett annat ämne, vilket skulle även kunna leda till att 

slöjdämnet förnyas och moderniseras.     

  

Läroplaner 
  

Frohagen framhållet att det är vanligt att elever redovisar sina alster i skriftlig form. Vidare 

menar författaren att skrivande i slöjden kan orsaka att fokus skiftar från att eleverna ska lära 

sig att tillverka slöjdföremål, till att eleverna istället får träna på att i skriftlig form resonera om 

tillverkningen av slöjdföremål, bearbetning av material och formgivning. Vi anser att elever 

ska prova, experimentera och hitta lösningar på ett praktiskt sätt, istället för att endast planera 

och skissa på papper. Användandet av loggbok och skrivandet i slöjdämnet har ökat sedan 

skriftlig dokumentation införts i Lpo94 (J. Frohagen, 2016, s. 19). Sedan LGR11 införde 

förändringar, bland annat att tydligare mål för kursplanerna och att kunskapskrav formulerades 

för varje ämne (Persson. B, 2013, s. 58). Vi anser att den svenska slöjdundervisningen har 

kommit att bli mer teoretiskt. LGR11 trycker mer än vad tidigare läroplaner gjort på att eleverna 

ska uttrycka sig verbalt kring slöjdprocessen. Med viss variation mellan olika skolor har även 

användningen av ett mer korrekt och slöjdspecifikt språkbruk ökat. Elever ska kunna benämna 

alla redskap och material som finns i slöjdsalen, och ännu viktigare är att skriva ner exakt vad 

eleven gjorde under lektionens gång. Medan den finska slöjdundervisningen fokuserar på att 

eleven främst ska kunna hantverkstekniker.  

  

När vi jämfört avsnitten centralt innehåll i de svenska och finska läroplanerna om slöjdämnet, 

tyckte vi att den finländska arbetsformen inkluderar praktisk planering på ett annat och mer 

omfattande sätt än den svenska. Svenska elever förväntas att fullfölja den planering de skissat 

upp utan att vare sig prova tekniker eller material först. Finska elever ska förutom att skissa 

med papper och penna, experimentera och prova olika hantverkstekniker och undersöka 

egenskaper hos olika material. Efter att de finska eleverna bekantat sig hantverksmässigt, ska 

de starta upp sina projekt och tillämpa de nyvunna praktiska erfarenheterna av att ha tränat 

hantverkstekniker på prov innan de börjar tillverka slutprodukten. Vi anser att denna sorts 
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arbetsform leder till mer motiverade elever. Detta efter vad vi sett under vår VFU, är att elever 

som försöker använda en ny teknik utan att ha provat först, ofta blir missnöjda då resultatet inte 

blir som det var tänkt på slutprodukten. Ofta blir eleven frustrerad, omotiverad och uppgiven, 

vilket leder till att lärare måste ägna lektionstid åt att motivera eller i värsta fall försöka “laga” 

slutprodukten åt eleven. Det är inte meningen att eleven ska ge upp och överlåta projektet till 

alltför hjälpsamma lärare. Eleven måste motiveras till att vilja prova och försöka om och om 

igen för att kunna lära sig att slöjda ett resultat eleven är nöjd med. Att tolka det centrala 

innehållet som Finland gjort tror vi hade gynnat svenska elevers arbetsprocesser. 

  

Vidare forskning och tankar om framtiden 
  

Efter att vi studerat vårt undersökningsområde har vi under arbetets gång funnit andra ämnen 

som fångat vårt intresse. Vi hade velat studera vidare är hur undervisningen i slöjden ser ut i 

verkligheten mellan Sverige och Finland. Vi har upptäckt att läromedel sällan förekommer i 

den svenska slöjdundervisningen jämfört med övriga skolämnen. Mot bakgrund av att LGR11 

lagt vikt vid att uttrycka sig verbalt även inom de praktiska estetämnena, har resultatet blivit 

loggböcker och dokumentation som stjäl lektionstid från själva skapandet. Därför hade det varit 

intressant att undersöka om läroböcker utformade för slöjd påverkar elevernas 

kunskapsutveckling positivt och på ett smidigare sätt. Detta arbete är en komparativ 

litteraturstudie där vi läst och jämfört den svenska och finska läroplanen, samt 

utbildningspolitiska reformer och dess påverkan över utbildningsväsendet i Sverige och 

Finland. Utifrån den information vi tagit del av hade vi kunnat undersöka undervisningen 

mellan våra grannländer i praktiken. Detta genom till exempel att samla egen empiri av 

intervjuer eller observationer för att se om vår verklighet i slöjdsalen överensstämmer med 

teorin.  

  

Samtidigt som det finns debattartiklar som förespråkar att slöjden bör göra plats för andra 

ämnen, finns det lika många motreaktioner som tar slöjdämnet i försvar. Mot bakgrund av 

klimatpåverkan, hållbar utveckling och återbruk som börjat genomsyra svenskarnas 

medvetande har slöjd, gör-det-själv, och drivet efter att få skapa med händerna blivit trendigt. 

Dagens “hipsterkultur” har visat att allt går att tillverkas och skapas från grunden: baka 

surdegsbröd, stoppa korv, brygga öl, men framförallt handarbete som stickning, virkning och 

täljning fått ett uppsving. Oavsett vad politiker, journalister, föräldrar eller elever väljer att 

prioritera som viktigt i skolan, finns det visst ett starkt intresse för slöjd i samhället. I LGR11 
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står det som en del av målen med slöjdundervisningen att ge eleverna möjlighet att utveckla 

förståelse kring resurser, material och kvalitet för att främja en hållbar utveckling. Att återbruka 

gamla saker och ta vara på material är en del av att hushålla med jordens resurser, och vilket 

skolämne är mer lämpligt än slöjden att förmedla dessa samhällsnyttiga kunskaper? Genom att 

få arbeta med händerna har många fördelar och skänker glädje och ro. Däremot kan vi till en 

viss del hålla med journalisten Marteus när hon skriver Hur många smörknivar tål Sverige? I 

artikeln skriver Marteus att slöjdämnet är ålderdomligt och bör bytas ut mot ämnen som är 

viktigare och moderna ämnen än slöjd.  

  
"Slöjd" är inte ett ord som vi strösslar konversationer med i vardagslag. Det är ålderdomligt. Men 
som ämne i grundskolan står slöjden urstark. De flesta elever börjar slöjda i tredje klass och 
fortsätter i den andan tills de har snidat eller sytt sig till ett slutbetyg i nian.  Är detta verkligen 
nödvändigt? Ungarna har 17 skolämnen att hålla i huvud och nerver. Och ständigt kommer krav 
på att införa nya, moderna ämnen: "De borde lära sig kinesiska!", "Programmering!", 
"Livskunskap!" Vi kanske borde sålla lite bland de ämnen som finns, i stället. Slöjdobligatoriet 
skulle kunna tas bort (Marteus, 2016) [min/författarens kursivering] 

  

Vi anser att det inte är slöjdämnet i sig som bör bytas ut eller förnyas, utan delar av innehåll 

och arbetsformer. Med det syftar vi på vad vi upptäckte genom att studera Finlands läroplan. 

Där står det att eleven ska göra slöjdföremål som de kan knyta till egna fritidsintressen, 

vardagsliv och framtida arbetsuppgifter. Slöjden ska fortsätta erbjuda elever smörknivar att 

tillverka samtidigt är det viktigt att slöjden bereder plats åt den nya teknologiska vardag som vi 

lever i.  
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