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Sammanfattning 

  
När Ann- Charlotte Marteus skrev en insändare ställde hon frågan: Hur många smörknivar tål 

Sverige? För att utreda vår framtida professions ställning ville vi därför undersöka vad skolslöjden 

har för egentlig nytta för individen. Vi ville även utreda ämnets ställning över tid för att sätta 

dagsläget i perspektiv. 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie där slöjdämnets ställning belyses ur samhällets olika 

syn på kunskap. Detta utreds genom en djupgående litteraturkonsumtion, för att få en vetenskaplig 

grund till de områden uppsatsen berör.  

Resultatet visar att skolslöjden har ifrågasatts på grund av flera faktorer. Slöjdlärare visar inte upp 

en enhetlig förståelse för ämnets syfte. Ämnet ses som statiskt, detta på grund av kursplanernas 

utformning och tolkning. Bristen på yrkeskompetens hos verksamma slöjdlärare belyses som ett 

problem då de antingen inte besitter den fackkunskap, eller den pedagogiska grundkunskap som 

yrket kräver. 
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1.0 Inledning     
I inledningen kommer vi att redogöra för uppsatsens bakgrund, syfte, problemformulering och 

frågeställning. Vi kommer att redovisa dels vårt ingångsmotiv till uppsatsens syfte, ämnets 

bakgrund samt varför vi anser att denna uppsats är viktig. 

Som blivande lärare i trä- och metallslöjd uppmärksammar vi då och då debatter kring 

skolslöjden och hur skolämnet ifrågasätts. När en skribent på ledarsidan i Expressen (2016, 5 

jan) ställde frågan: Hur många smörknivar tål Sverige? väcktes från vår sida ett utökat 

intresse. Skribenten, Ann- Charlotte Marteus, menade i sin artikel att skolslöjden i högstadiet 

skulle vara valbart och frivilligt. Hennes främsta argument var att eleverna då skulle få välja 

ett estetiskt ämne av slöjd, musik eller bild att förkovra sig i då det redan finns ett överflöd av 

obligatoriska skolämnen. Marteus fortsätter och pekar på att ett vanligt argument för praktiska 

ämnen i skolan har varit att de passar de elever som är mer praktisk lagda än teoretiskt, ett 

argument hon anser försvinner när kraven för högsta betyg i den senaste kursplanen för 

slöjd innebär högre teoretiskt resonemang och djupare reflektioner. Detta inlägg satte igång en 

debatt i flera andra tidningar, bland annat i Aftonbladet och Västerbottens-Kuriren. 

Förstnämnda tidning svarade på detta med artikeln: Mer slöjd åt folket! av Åsa Linderborg 

(2016, 8 jan). Linderborg skrev i sin artikel att: "Alla estetiska ämnen är satta på undantag, 

det är mycket mindre bild och musik nu än tidigare. Det är tidstypiskt; kultur anses inte skapa 

något samhällsvärde i form av ekonomisk tillväxt – vilket inte är sant – och därför ska det 

bort". Västerbottens-Kurirens skribenter Anna Lindqvist och Maria Löfgren svarade Marteus 

med: Satsa på bild, musik, slöjd-och utbilda fler lärare (2016, 25 mar). Skribenterna i 

Västerbottens-Kuriren förde fram argumentet att flera länder som har höga resultat i PISA-

undersökningen, såsom Finland, Kanada och Sydkorea, istället satsar på ämnen som är 

estetiska. 

Vid en tillbakablick i ämnets historia fann vi att skolslöjden inte har varit självklar i den 

svenska obligatoriska skolan som inrättades 1842 i och med folkskolestadgan. 1849 då de 

första förhandlingarna inleddes bland folkskollärarna gällande skolslöjden var det mötets 

önskan att slöjden skulle bli ett särställt ämne i relation till de andra ämnena. Drygt hundra år 

senare, 1955 blev slöjden ett obligatoriskt skolämne (Johansson, 1987). Utbildningspolitiska 

talespersoner som Beatrice Ask, skolminister 1991-1994, har menat att slöjdtimmarna ska 

skäras ned (Borg, 2001), och före detta utbildningsminister Jan Björklund tillsatte 1 februari 

2007 en gymnasieutredning vilket ledde till att estetiska ämnens obligatorium försvann på 

gymnasienivå till förmån för högre yrkesprofilering i gymnasiet. Detta visar hur politiker har 
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påverkat estetiska ämnens existens utan att ha förankring i pedagogisk forskning 

(utbildningsdepartementet, 2009). Den senaste nationella utvärderingen av slöjdämnet, 

NÄU13 (Skolverket, 2015a) problematiserar att slöjdlärare i stor utsträckning inte förmedlar 

ett enhetligt kunskapsmål, och inte heller de kunskapsmål som den aktuella läroplanen 

förmedlar vilket kan bidra till att slöjdämnet uppfattas som otydligt. Detta problem lyftes även 

i den tidigare nationella utvärderingen för slöjdämnet 2003 (Skolverket, 2005). Kajsa Borgs 

(1995) licentiatavhandling behandlar även den att många slöjdlärare bortsåg från den då 

aktuella kursplanen. Detta berodde på att slöjdlärare ansåg att deras beprövade metoder vägde 

tyngre än ämnets kursplan när det fördes resonemang om hur deras undervisning skulle 

bedrivas. Hon problematiserar hur lärares attityder till läroplanen styr deras 

undervisning, vilket MUT- utredningen, där man utredde ett femgradigt 

betygsystem, påvisade redan 1975 enligt Borg (1995). Hon påpekar även bristen på 

medvetenhet när det kommer till vilken inverkan slöjden har på människor, och uppmanar 

därför till vidare forskning inom detta ämne (Borg, 1995). Det här leder in oss i ämnesvalet av 

uppsatsen. Utöver detta ville vi även utreda ämnets ställning över tid för att sätta dagsläget i 

perspektiv. Denna uppsats riktas till framtida kollegor, slöjdlärarstudenter samt övriga 

involverade för att en analys inifrån ämnet är behövlig, i en tid där utvärdering efter 

utvärdering pekar på hur slöjdämnets legitimitet minskar, och där en större medvetenhet om 

ämnet kan vara en del av lösningen.  

 

1.1 Bakgrund   
    

1.1.1 Skolslöjdens tidiga historia   

Enligt Sven Hartman (2014) etablerades folkskolan först på 1880-talet på landet i Sverige. Per 

Hartman (1984) menar att den historiska samhälleliga synen på slöjdämnet fortfarande är 

aktuell men att slöjdämnet har genomgått relativt stora förändringar genom tiden. Skolslöjden 

har ur historiskt perspektiv vägts mot andra ämnen i stor utsträckning. Det här gäller 

exempelvis utformandet av tidsplaner då man i riksdagen beslutade 1878 att skolan kunde ges 

statsbidrag för slöjdundervisning. Detta statsbidrag var förbehållet att man först måste 

tillgodose behoven för den teoretiska undervisningen. I normalplanen 1919 hade skolor 

möjlighet att undervisa i slöjd, men då enbart om det var planlagt utanför schemat och 

efter skoltid. Denna fördelning gav därigenom en högre prioritet för samtliga övriga 

ämnen utöver slöjden. Denna tidfördelning levde kvar fram till slöjdens obligatorium 
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1955. Mellan 1955 och 1962 beslutade lokala skolstyrelser om huruvida man på 

lokalt plan, trots att slöjd var obligatoriskt, skulle kunna ersätta slöjd 

med engelskundervisning i årskurs 5 och 6. Då engelskundervisningen var ett billigare 

alternativ till en utrustad träslöjdsal så valdes ofta detta alternativ. En liknande trend följde 

efter 1962 då man kunde göra liknande val där man i årskurs 6 tog tid från 

slöjdundervisningen till förmån för det nya ämnet hemkunskap. Hartman menar att 

slöjdlärarna vid den här tiden ansåg att detta reflekterade slöjdens vikt i relation till andra 

ämnen. Hartman (2014) poängterar att den första tidens slöjd under 1860-talet präglades 

av en välgörande inriktning där undervisningens innehåll var fokuserad på nyttoproduktion. 

Skolslöjdens mål och syfte blev därigenom fokuserat på elevens försörjningsförmåga, 

förbättrad hälsa och hushållsekonomi. 1880-1920 inriktades slöjden mot formell bildning och 

slöjdundervisningens innehåll fokuserades mot praktiskt arbete och allmän händighet. Målet 

och syftet med skolslöjden ändrades nu till att istället kombinera karaktärsfrämjande med 

arbetsglädje, flit, noggrannhet och renlighet. På 60-talet när den nya gemensamma 

grundskolan inträdde låg inriktningen på estetisk fostran och slöjdundervisningen innehöll 

konsumentfostran och återbruk. Målet och syftet fokuserade under den här tiden på 

personlighetsutveckling, kreativitet och medvetenhet om materialkvalitet.  

 

1.1.2 Kunskapssyn i skolslöjden      

Den pedagogiska slöjdens syfte har varit att skola handen och tanken, vilket gäller ännu idag. 

Skolslöjden ska ge barnen en grundläggande träning i de olika slags slöjdhantverk som finns 

(Hartman, 2014). En vanlig uppfattning bland många enligt Hartman är att de praktiska och 

teoretiska kunskaperna är skilda åt, att man antingen är teoretiskt eller praktiskt lagd. Slöjden 

är däremot ett ämne där manuellt och intellektuellt arbete inte går att särskilja poängterar 

Hartman. Slöjden genererar kunskaper som knappt kan utvecklas i andra ämnen. De teoretiska 

kunskaper som finns kan få en förklaring genom att eleven får arbeta med olika material och 

olika verktyg. Det som sammanbinder slöjden från 2000-talet med den som de tidigt ledande 

slöjdpedagogerna Otto Salomon och Hulda Lundin vurmade för runt 1880-talet är just själva 

framställningsprocessen. Lärandet här ses som en process där den färdiga produkten i sig inte 

är den viktigaste pusselbiten. Den pedagogiska slöjdens kärna bottnar i synsättet att hela 

processen är central och det är där lärandet sker.    

Säljö (2008) poängterar att redan i människans urhistoria hade vi ett behov av att ändra vår 

omgivning, vilket ledde till användandet av verktyg. Människan är enligt Säljö det enda djuret 



  4 
 

som aktivt modifierar sin omgivning snarare än att modifiera sig själv efter omgivningen. 

Trots att den renodlat teoretiska kunskapen idag och sedan antikens Grekland värderats högre 

så är ändå fysiskt skapande i sig centralt i vår kunskapsutveckling. Utöver denna värdering så 

innebär fysiskt skapande trots allt att människan kan skapa en tillvaro utefter sitt personliga 

tycke, vilket Säljö som sagt poängterar är en grundläggande mänsklig egenskap som inte 

återfinns hos någon annan varelse. 

 

1.1.3 Skolslöjden som genusfråga   

Under 1880-talet var synen på kvinnan att hon var lägre stående än mannen. Mannen hade 

uppgifter att sköta i samhället och kvinnans roll var bestämd till ett arbete med familj 

och hem (Hartman, 2014). Flickorna skulle fostras till lämpliga objekt för att bli goda 

husfruar och genom slöjdundervisningen skulle detta göra att de formades till dugliga 

mödrar. Textilslöjdsundervisningen formades så att flickorna från de lägre samhällsklasserna 

skulle få med sig rätt förutsättningar. Arbetarflickorna skulle lära sig att hushålla med de 

knappa medel som väntades dem, bondflickorna skulle förberedas för att bli bondmora eller 

torparhustru. Med hjälp av slöjdundervisningen skulle folkhälsan förbättras inifrån, genom 

fostran i renlighet och sparsamhet.   

Peter Hasselskog och Marléne Johansson (2008) beskriver resultaten från den nationella 

utvärderingen av slöjdämnet 2003 och poängterar att slöjden reproducerar de samhälleliga 

normer där manliga lärare undervisar i trä och metallslöjd, och att kvinnliga lärare undervisar 

i textilslöjd. Detta är en trend som även gäller eleverna. Det visar sig nämligen att när 

eleverna får välja slöjdämne så väljer även de utifrån detta mönster där pojkar i stor 

utsträckning väljer trä- och metallslöjd medan flickor väljer textilslöjd. Textilslöjdsalen är 

ofta utformad efter en hemmabild med de verktyg, redskap och maskiner som kan finnas i 

hemmet, medan trä och metallslöjdsalen är mer utformad som en verkstadsmiljö som för att 

förbereda inför en yrkesroll vilket reproducerar traditionella roller för slöjdämnet enligt 

Hasselskog och Johansson.     

 

1.1.4 Syftets förändringar i slöjdens kursplaner över tid    

Slöjden har över tid haft olika fokus. För att belysa de ändringar som skett redovisar vi målen 

i syftet från de olika kursplanerna, från den kursplan då slöjden blev obligatorisk 1955 till den 

som i dagsläget är aktuell. Här beskrivs de förändringar som skett i de olika kursplanernas 
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syften. Tradition fungerar som ledord i mångt och mycket då även de direktiv som återfinns i 

äldre styrdokument lever kvar i sina uppföljare. 

I LL55 ligger tyngden i syftet på de vanligaste kunskaperna gällande slöjdmaterialen, 

färdigheten i redskapshantering och att produkten skall användas för hemmets bruk eller för 

eget behov (Skolöverstyrelsen, 1955). Dessa mål ändras i kursplanen för den gemensamma 

grundskolan LGR62. Enligt denna kursplans syfte ska produkten vara lämpligt utvald, och nu 

ska även uppgifter som förekommer i vardagliga livet behandlas istället för i hemmet. 

Manuella anlag och färdigheter utvecklas, samtidigt som man beskriver en slags process i 

arbetet där eleven ska vara självständig i planering och genomförande (Skolöverstyrelsen, 

1962). I LGR69 finns självständigheten att planera och genomföra ett manuellt arbete kvar i 

syftet. Ett tillägg från tidigare kursplan är att elevens estetisk-praktiska anlag och 

utvecklingsmöjligheter då ska behandlas (Skolöverstyrelsen, 1969). 

 I LGR80 har processen och självständigheten som beskrevs i LGR62 samt LGR69 inte fått 

något utrymme i syftet. Nu beskrivs det istället att en handlingsberedskap ska finnas i vardags 

och arbetslivet, vilket ekar tillbaka till viss mån till LGR62 som nämner uppgifter som 

förekommer i det vardagliga livet. Tillägget i denna läroplans syfte är en förståelse för det 

ekonomiska värdet i att kunna arbeta med material och vårda material (Skolöverstyrelsen 

1980). 

 I formuleringen av LPO94:s syfte återfinns elevens genomförande i en process till en färdig 

produkt. Ett tillägg är den kommunikativa förmågan. Självständigheten vilar på ansvar och 

förmågan att lösa problem på egen hand (Utbildningsdepartementet, 1994). I den senaste 

kursplanens syfte i LGR11 har produktfokus, vilket framträder i LPO94:s syfte, 

minskat. Arbetsprocessen är nu i stället central och främst det reflekterande arbetet fokuseras 

på. Det framgår att olika typer av hantverk ska gås igenom och dessutom ska olika material 

och uttrycksformer finnas i undervisningen(Skolverket, 2015b).   

 

1.1.5 Resultat av de nationella utvärderingarna i slöjd   

I de tre nationella utvärderingarna av slöjdämnet som har gjorts på uppdrag av Skolverket 

1992, 2003 och 2013 kan vi sammanfattningsvis poängtera att slöjden är ett ämne som har 

haft en särskild profil i skolverksamheten. Detta har visat sig vara både positivt och negativt. I 

den första nationella utvärderingen, NU92, betonas att trots att slöjdlärare inte samarbetat i 

den grad de förväntas, ändå klarar av att förmedla de mål som förväntas av dem i enighet 
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med Lgr80. I NU92 betonar man att över 80 % av eleverna anger att de själva tränar sin 

skapande förmåga i slöjd, vilket värderas högt av dem. I slöjd visar dock eleverna en stor 

medvetenhet om vad slöjden innebär även om de inte alltid själva är medvetna om det enligt 

författarna (Skolverket, 1993). Oberoende av vilken slöjdart elever valt i högstadiet finner 

många elever att slöjd förbereder dem väl för vardagsproblem de kan möta senare i livet. 

Detta kan röra sig om att laga saker och ren konsumentkunskap, men även för att kunna 

tillverka egna saker på sin fritid. Elever värderar i NU92 slöjd högt och ser vikten av att 

ha ämnet, inte bara ur en produktions- och skapandeaspekt, utan eleverna själva upplever att 

de tränar sin sociala förmåga och sin självtillit (Skolverket, 1993). En gemensam nämnare i 

undersökningarna är att lärare uppskattar att de lär ut ett större innehåll än eleverna uppfattar 

att de gör.   

Att eleverna själva inte är fullt medvetna om vad de lär sig i slöjd tolkas dock som positivt 

i den första utvärderingen då det ger en verklighetsbaserad bild av hur man tillämpar sina 

kunskaper i det personliga livet och för att klara ett kommande arbetsliv. Slöjd är ett ämne där 

praktik och teori samexisterar och författarna lyfter att denna samexistens är så invävd att 

eleven ofta inte ser den teoretiska aspekten av ämnet eftersom de tränar på att möta osäkra 

situationer och eleverna själva löser problem när det inte finns en given lösning på problem 

(Skolverket, 1993).    

 I NU03 (Skolverket, 2003) och i NÄU13 (Skolverket 2015a) antyds dock att elevernas 

omedvetenhet har blivit ett problem då man sedan LPO94 kräver att eleverna reflekterar över 

framställningen i större utsträckning (Skolverket, 2003, 2015a) Det framgår i rapporten att 

elevinflytandet är stort, men att elever inte uppfattar att de kunskapskvaliteter de lär sig är 

användbara utanför slöjdsalen (Skolverket, 2003). Detta problem återkommer i den senaste 

utvärderingen, NÄU13, men det betonas då att detta innebär att i regel bara de målen som rör 

elevernas slöjdalster i den senaste läroplanen möts (Skolverket, 2015a). Främst betonas att 

slöjdens arbetsprocess som i tidigare rapporter uppfattats som tydlig nog numera uppfattas 

som diffus av eleverna. Var femte elev uppgav att de inte visste i vilken utsträckning de 

arbetar med slöjdens fyra olika arbetsområden: idéutveckling, överväganden, framställning 

och värdering (Skolverket, 2015a). Dessutom anses synen på att slöjden har ett egenvärde 

minska beroende på elevernas ålder från 70 % i årskurs 6 till 50 % i årskurs 9 trots att en viss 

medvetenhet finns om slöjdens nytta. Eleverna finner dock att slöjden fortfarande är 

motiverande och roligt vilket man får se som ledord i slöjden (Skolverket, 2015a).   
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 Gemensamt i alla utvärderingar är att slöjdlärare samarbetar i låg grad med andra lärare. Det 

betonas i samtliga utvärderingar till och med att samarbetet mellan de två olika slöjdarterna är 

lågt, även när det kommer till betygsättning trots att slöjden sedan LGR80 har varit ett 

enhetligt ämne (Skolverket, 1993, 2003, 2015a).     

Att slöjdlärare i hög grad är obehöriga att undervisa i slöjdämnet lyfts som ett stort problem i 

de två senare rapporterna (Skolverket, 2003, 2015a). 2013 var runt 60 % av slöjdlärarna för 

årskurs 6 utbildade i slöjdämnet och andelen utbildade slöjdlärare i årskurs 9 var i friskolor  

55 % och i kommunala skolor 89 % (Skolverket, 2015a).   

Dessutom finner flertalet slöjdlärare att fortbildning inte finns att tillgå och denna brist är 

märkbar då det leder till att målen inte uppnås. På frågan om varför man har slöjd är svaren 

spridda bland slöjdlärare, men samtliga slöjdlärare betonar att slöjd är ett väldigt viktigt ämne. 

Det är och har varit utmärkande hur olika slöjdlärare motiverar sitt ämne. NÄU13 ser tydliga 

mönster i lärarnas svar och har kategoriserat svaren i sex olika fack. Det rörde sig om att 

motivera slöjden ur en nyttoaspekt där lärare poängterar till exempel hur man sätter upp saker 

på en gipsvägg. Slöjd utvecklar en entrepreniöriell aspekt som syftar till hur slöjden hjälper 

elever att hitta på kreativa lösningar till egna projekt. Några slöjdlärare motiverade slöjden 

som ett välbehövligt avbrott från de övriga ämnena som är mer lästunga och strikta. Några 

pekade på att slöjden behövs då det utvecklar finmotorik. Vissa slöjdlärare motiverade ämnet 

genom att poängtera att slöjden var ett alternativt sätt att lära då man använde händerna, 

vilket antyddes stå i kontrast med arbetssätt inom andra ämnen, och andra slöjdlärare använde 

arbetsprocessen som helhet för att motivera ämnet. Ingen av de tillfrågade lärarna svarade i 

enighet med kurs- och läroplan (Skolverket, 2015a).  

Slöjdlärare uppger i stor utsträckning i alla utvärderingar att deras ämne är annorlunda 

gentemot övriga lärares ämnen, vilket leder till att de inte kan få något stöd i sina problem i 

undervisningen (Skolverket, 1993). I de två senaste rapporterna uppger även slöjdlärare att de 

uppfattar att andra lärare anser att övrig undervisning är mer värd än slöjdundervisningen och 

att deras ämne ifrågasätts i högre grad än andra ämnen (Skolverket, 2003, 2015a).  

Tid är ännu en faktor som spelar in när det kommer till slöjdundervisningen då eleverna 

uppgav att de hade allt för lite slöjd. Tidsbrist i kombination med ökat elevantal har angetts 

vara ett problem enligt slöjdlärarna, då de uppskattar att de genom denna utveckling får 

mindre och mindre tid för att uppfylla målen i slöjden (Skolverket, 1993, 2003, 2015a). 

Tidsbristen leder även till att mer tid behöver läggas på att fysiskt förbereda elevers alster 
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utanför lektionstid för att se till att de ligger i fas med tidsplaneringen. Det kan röra sig om att 

hyvla en bräda, limma eller flytta på limmade alster så att platsen kan användas under nästa 

lektion. Saker som eleverna, för att få en övergripande bild av ämnet, bör genomföra själva. 

97 % av slöjdlärarna upplevde 2003 att deras arbetssituation är stressig vilket leder till att 

mindre tid ges till planering med andra lärare (Skolverket, 2003).   

I 1992 års utvärdering av slöjdämnet betonas vikten av att eleverna själva planerar och är 

delaktiga i att bestämma vad de ska göra i slöjden. utvärderingarna betonar att hela processen 

i skapandet och planeringen tillika utförandet är det som täcker den största delen av 

lärandemålen i slöjden, samma utvärdering poängterar även att det är elevernas frihet i 

skapandet och planerandet som skapar den trivsamma miljön som eleverna uppskattar i 

undervisningen. Dessutom gör denna stressfria miljö att elever presterar bättre. Det blir här 

tydligt att medvetandegörandet av läromålen och hela processen har blivit ett problem då 

eleverna som tidigare poängterades blir allt mindre medvetna om processen och värderingen 

av denna. Bristen på läromedel ses inte som en brist i Nu 92 utan att läraren använder 

elevernas egna förslag och beprövade metoder för att se eleverna lyckas istället (Skolverket, 

1993). I de senare utvärderingarna framgår att slöjdlärare generellt anser att den nuvarande 

läroplanen är väl strukturerad och tydlig och de använder sig därför av den allt mer i sin 

planering. Dock finner en tredjedel av slöjdlärarna att stödmaterialet hjälper till som underlag 

för betygsättning och utformande av undervisningens innehåll och dessutom att bristen på 

läromedel är ett problem. Många slöjdlärare har svarat att de fortfarande använder sig av 

LPO94 då de själva finner att den efter lätt modifikation täcker målen man strävar efter i 

LGR11(Skolverket, 2015a). 
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2.0 Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad skolslöjden har för nytta för individen och 

även att kartlägga möjliga faktorer till att skolslöjden hamnat i debatt och ifrågasatts genom 

tiden. 

 

2.1 Problemformulering:   
Syftet med uppsatsen har sin bakgrund i den kritik av slöjdämnet som ibland syns i medial 

debatt. För att utreda vår framtida professions ställning ville vi därför undersöka vad skolslöjden har 

för egentlig nytta för individen. Vi ville även utreda ämnets ställning över tid för att sätta dagsläget i 

perspektiv. För att möjliggöra detta har vi valt två frågeställningar som i denna uppsats 

fungerar som riktmärke och som vi kommer behandla fortlöpande.   

 

2.2 Frågeställning:   

 Vilken status har präglat skolslöjden fram till idag?  

 Vad är den egentliga nyttan av att ha skolslöjd? 
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3.0 Metod och genomförande:    
I detta kapitel kommer urvalet motiveras, datainsamlingen redogöras grundligt samt 

avvägningar gällande metod av analys genomföras. Dessutom har en översiktstabell författats 

över resultat- sökningen som ligger bifogad som bilaga 1.   

3.1 Forskningsansats: 
Denna uppsats bygger på ett resultat som har sin grund i det ämne vi till vardags behandlar i 

vår utbildning, dessutom bygger denna på utlåtanden och forskning som inte är av kvantitativ 

karaktär. Insamlingen av material har gått till genom konsumtion av litteratur som redovisar 

kvalitativa resultat och således är även vår uppsats av kvalitativ ansats. Detta innebär att våra 

egna uppfattningar kan påverka resultatet, vilket vi dock försöker förbehålla oss från genom 

att kritisk granska varandras framställningar och ständigt ifrågasätta det material vi tagit del 

av.  

3.2 Val och värdering av litteratur:   
Vi har som primär inhämtningsmetod av materialet utgått från en materialsökning via olika 

sökmotorer. Vi har även dels använt oss av nominerat urval (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Det betyder att söksvarens referenslistor gav oss en 

uppfattning om vilken litteratur som kunde vara relevant. Vi hade även viss förkunskap om 

författare som skrivit inom slöjdämnet från våra tidigare studier. En stor del av insamlandet av 

relevant litteratur tillföll oss via tips från handledare och studiekamrater.    

När vi har sökt litteratur har vi gjort vissa avgränsningar för att hålla vårt material så reliabelt 

som möjligt. Mycket material inom slöjdforskning baserar sina resultat på aktuella slutsatser 

för den tidsperiod som denna har skrivits under, så därför har vi ämnat att granska material 

framställt innan den aktuella läroplanen så att vi inte presenterar förlegad information som 

aktuell. Detta innebär att vi inte använde oss av något äldre material om denna inte kan 

styrkas av nyare material, eller reflektera resultat som är oberoende av tidsperiod. Ett exempel 

på detta är Borg (2001) vilken berör ett ämne som kan ifrågasättas utan vidare stärkning. 

Därför har vi kritiskt enbart presenterat slutsatser som kan styrkas med senare material eller 

kunnat tolkas utanför en tidsaspekt. 

 Materialet måste även vara läsbart för oss, därför har vi avgränsat oss till Engelska och 

skandinaviska språk (dvs. Svenska, Norska och Danska) vilka vi kan tyda i skrivet format. 

Där av bortföll det material som presenterats på Finska, vilket vi ser som beklagligt då mycket 

av den forskning som görs inom vårt område bedrivs på det språket.   
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 De studier vi värderat relevanta har alla på något vis inriktat sig mot Slöjd eller hantverk, 

detta eftersom vårt ämne främst berör dessa områden. Vi har då valt att publicera allmänna 

nyttoaspekter av just hantverk för att det man handbegripligt behandlar i skolslöjden består i 

just detta, men vi har då valt att bortse från den inverkan hantverk kan ha på just vuxna 

individer. Vad man lär sig i slöjden är alltså inte åldersspecifikt, men hur man lär sig är det. 

De områden som rör just inverkan måste därför ha varit kompatibel i skolmiljö och bland 

ungdomar. Denna uppsats skulle vara specificerad på elever i årskurserna 7-9, men då slöjden 

som ämne berör hela grundskolan, har vi valt att ha detta i åtanke. 

När det kommer till sorteringen av materialet vi funnit har denna kunnat tillhöra antingen 

bakgrunden eller resultatkapitlet. För att avgöra vilken del som hör vart valde vi att lägga 

rapporter och material från skolverket samt litteratur som rör historia i bakgrunden, om inte 

dessa historiebaserade texter har varit i form av avhandlingar. För det vi lade i resultatet 

skulle bestå av undersökningar som inte var förbeställda av externa instanser. Det vi 

presenterar i resultatet är alltså i form av avhandlingar och artiklar. Vi är medvetna om att 

detta kan anses vara rörigt strukturerat, men att vi ändå finner att denna struktur är den bäst 

lämpade för vår disposition.        

 

3.3 Sökstrategi:   
Vi bokade tidigt ett möte med en bibliotekarie på universitetsbiblioteket, vilken gav oss 

ytterligare förståelse för hur informationssökning via webben genomförs, hur man avgränsar 

sin sökning för reliabelt material och hur man utformar bra sökord för att på ett effektivt sätt 

kunna uppnå en teoretisk mättnad. Vi blev också tipsade om att redovisa sökvägarna i en 

separat bilaga, vilket resulterade i bilaga 1.    

 Vid informationssökningen användes tre sökmotorer, ERIC, Unisearch samt Libris. ERIC 

står för Education Resources Information Center och är en Amerikansk sökmotor, framtagen 

speciellt för att vara användarvänlig för studenter av the Institute of Education Sciences. 

Unisearch är en sökmotor tillhörande Linköpings Universitetsbibliotek och innehåller 

majoriteten av bibliotekets resurser. Som komplement till Unisearch rekommenderas Libris 

som är den gemensamma katalogen för samtliga bibliotek i Sverige.    

Nästa steg i insamlingsprocessen var att formulera sökord. Vi resonerade kring hur stort utfall 

som eventuellt sökordet slöjd eller de internationella benämningarna sloyd och craft kunde 

leda till. Vid undersökningen i databasen ERIC gav sökordet slöjd 0 träffar och sloyd gav 21 
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sökträffar. När vi avgränsade sökningen till Peer reviewed insåg vi efter att ha läst abstract 

och i vissa fall enbart rubriker till de 9 sökträffar som återstått, att inget av det material som vi 

fann var relevant. Bortfallet skedde då de texter vi funnit inte berörde vårt område. Sökordet 

craft gav över 4 000 träffar, men efter att ha läst rubrikerna till de första 20 sökträffarna insåg 

vi att craft snarare är synonymt med hemslöjd än skolslöjd. Då vi fann en avgränsning vid 

namn School Arts såg vi att en eventuell koppling ändå kunde finnas. Vi avgränsade 

sökningen till school arts och fick då 74 sökträffar, men dessa rörde högre utbildning 

inom yrkeslinjer (vocational training) eller fritidsläromedel om genomföranden av hantverk 

och utställningar. 

 Vi var här långt ifrån en teoretisk mättnad och valde därför att söka utanför ERIC. När vi 

använde oss av hela Unisearch så blommade resultatmängden ut och vi fann flertalet böcker 

och avhandlingar via sökorden slöjd, sloyd samt i kombination med sökorden history, 

historia, education, utbildning, existens, debate och debatt. Vid sökning med sökorden 

slöjd historia fick vi fram 71 träffar, efter avgränsningarna böcker och akademiska tidskrifter 

blev sökresultatet 50 sökträffar. De träffar vi fann relevanta av denna sökning var: Hartman S 

och Borg & Lindström, detta genom att göra avvägningar baserade på rubriker och abstracts. 

Genom sökorden Sloyd education fick vi 497 sökträffar. Efter avgränsningarna, akademiska 

tidskrifter, rapporter och peer reviewed smalnade sökresultaten ner till 259 sökträffar. 

Däribland fann vi tidskriften Techneserien vilken vi senare återkom till för att finna 4 för vårt 

syfte relevanta artiklar. Genom sökorden slöjd utbildning fick vi fram 81 sökträffar och efter 

avgränsningarna böcker och akademiska tidskrifter var sökträffsantalet nere på 30 träffar, 

däribland Erik Sigurdsons doktorsavhandling.   

Efter detta genomförde vi en sökning på Libris sökmotor i vilken vi använde oss av samma 

sökvägar som i Unisearch och utgick ifrån sökordet Slöjd och avgränsade till avhandlingar. 

Sökresultaten var få, 32 stycken, och dessa sökresultat var snarlika med dem vi tidigare fått 

fram i Unisearch. När vi sedan avgränsade till de avhandlingar vilka fanns online fick vi fram 

7 sökresultat. Av dessa fick vi fram två sökresultat vilka var till synes relevant. En av 

avhandlingarna var skriven av Peter Hasselskog och såg vid första anblick ut att vara relevant 

då den hade titeln slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen. Den visade sig dock handla 

om olika undervisningsmetoder, som inte passade in på vår studie. Detta drog ner antalet 

relevanta träffar till 1 sökträff som vi inte redan funnit via Unisearch, nämligen Att skolas för 

hemmet av Ulla Johansson. Då denna avhandling påträffats som referens i Kajsa Borgs 

avhandling fann vi att denna avhandling var relevant utan att behöva läsa abstract.  
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Flera av de böcker och avhandlingar vi använt oss av har vi funnit via referenslistor i de första 

relevanta sökträffarna vi hittat vilket är en metod som omnämns i Ericsson Barajas, Forsberg, 

Engström (2013) som kallas för snöbollsurval eller nominerat urval. Utöver det sökta 

materialet, har vi även tagit del av, och redovisat styrdokument samt utvärderingar av 

slöjdämnet då dessa har en tydlig koppling till denna uppsats. 

3.4 Analys av litteratur:   
Denna uppsats har utgått från en systematisk litteraturstudie och därför har vi tagit del av 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (2013) av Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström som stöd i vår analys. Då detta arbete motiverar och ger ett vetenskapligt stöd 

för att tillämpa slöjdundervisning i Svensk skola, finner vi att en systematisk litteraturstudie är 

lämplig, men då med modifikation eftersom vi även belyser en bakgrundsbild av slöjdämnet. 

Därför är uppsatsen att betrakta som en kombination av en allmän litteraturstudie och en 

systematisk sådan (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013). Analysen i uppsatsen 

har i startskedet bestått av översiktsläsning av innehållsförteckning, abstracts samt slutsats i 

det insamlade materialet. Utifrån detta skapades en översiktstabell för det insamlade 

materialet i resultatdelen, se bilaga 2. 

 Efter att denna bilaga författats lästes materialet grundligt, och innehållet bearbetades 

konsekvent då vi kopierade och förde anteckningar till separata dokument, då vi först efter att 

ha läst materialet som helhet kunnat poängtera vilka delar som var relevanta för vår 

sammanställning. Detta bearbetades därefter med färgkodning där vi först markerade det vi i 

detta skede fann relevant som en utsållningsprocess. Därefter sorterades materialet till 

bakgrundsmaterial och material till resultatdelen. Sedan bearbetades materialet till de skilda 

författarnas alster, vilka slutligen delades in i de kategoriseringar som finns i bakgrunden samt 

resultatet. Då vi i detta skede bearbetade en del av materialet var för sig, fann vi att olika delar 

av materialet kunde vara av vikt vid framställningen beroende på vem som läst materialet. 

Därför diskuterades texterna ingående efter att varje del genomgåtts för att även sammanfalla 

med de kapitel som redovisas i resultat och bakgrund, det var även här vi beslöt vilka de olika 

kategoriseringarna skulle komma att vara. 

 I resultatdelen fann vi att varje enskild författares verk behövdes redovisas separat för att 

sedan sammanställas inom varje kapiteldel för att tydligt presentera vilken författare som låg 

bakom varje slutsats. Vi ansåg att samma betoning inte behövdes i bakgrunden då dessa 

återspeglar mer generella resultat som inte alltid är representativt för varje enskild författare. 

Dessutom var materialet i bakgrunden tillämpningsbart under flera olika rubriker. Då denna 



  14 
 

uppsats är av kvalitativ karaktär har den en betoning på beskrivningar och tolkningar för att 

betona att vi inte bara har tagit del av materialet, vi har även förstått det. Slutligen 

sammanfördes resultat, bakgrund samt reflektioner kring materialet i diskussionskapitlet. De 

slutsatser och funderingar som beskrivs i diskussionen har loggförts fortlöpande under 

arbetets gång. I diskussionen återknyts även uppsatsens frågeställningar för att garantera att 

dessa har besvarats. 

 

3.5 Uppsatsens disposition: 
 Denna uppsats bygger på den struktur som återges i Eriksson Barajas m.fl. Där det 

rekommenderas att efterlikna rubriksättningarna som följs i en empirisk studie, men med 

några skillnader i underrubrikerna till metod- delen. Den följd av rubriker som ska finnas är: 

titel, sammanfattning, inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion, och 

referenser(Eriksson Brajas m.fl, 2013). 

 Vi har dock i vårt arbete valt att benämna en mer översiktlig del i inledningskapitlet för 

bakgrund och således använt oss av båda termerna. Detta har vi gjort trots att denna del vi 

kallar för bakgrund ofta kallas för teoretisk översikt. Vi gjorde detta för att vi ansåg att den 

materialpresentation vi för i resultatet även den kan vara en teoretisk översikt och vi ville 

särställa dessa tydligt. Detta då det material vi redovisar hamnat i bakgrund eller resultat 

utifrån de kriterier vi tidigare nämnt under rubriken val och värdering av litteratur. Där har vi 

även kommit fram till att slå samman underrubrikerna val av litteratur och värdering av 

litteratur. 

I resultatkapitlet redovisar vi tematiskt de upptäckter vi gjort i vår undersökning, och 

förklarar under deras underrubriker till vilken del av syftet som återknyts i delkapitlen. Detta 

gör vi för att på ett tydligt vis guida läsaren i vår text och tydliggöra den struktur vi utgått 

ifrån. 

I diskussionskapitlets huvuddel väljer vi att diskutera främst de delar av resultatet som 

återspeglar frågeställningen om vad som präglat skolslöjdens status genom tiden och 

diskuterar dessa med bakgrunden som utgångspunkt. Sedan presenterar vi även de resultat vi 

funnit gällande den egentliga nyttan skolslöjden utgör i slutsatsen. Detta då vi finner att 

resultatet är konstaterande och således inte kan diskuteras ur vår utgångspunkt. 

I Eriksson Barajas m.fl. (2013) rekommenderas två olika referenssystem: Chicagosystemet 

och APA- systemet när man skriver denna typ av uppsats och då vi inte har någon tidigare 
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erfarenhet av Chicagosystemet har vi valt att använda oss av APA. Den tillämpning vi gjort 

av denna bygger även på att merparten av materialet gick att finna referens till via de 

sökmotorer vi använt oss av. Till de böcker, avhandlingar och artiklar vi inte fann därigenom 

använde vi oss av en referensmall till APA, och vi fann att denna inte överensstämde helt med 

det vi funnit på sökmotorerna, men att det ändå blev så pass förståeligt och enhetligt att vi lät 

dessa stanna kvar.  

Efter referenslistan följer våra bilagor vilka består i två eget författade tabeller. Dessa tabeller 

valde vi presentera som bilagor eftersom vi dels ansåg att dessa tog för stor plats i texten, och 

dels för att de som fristående stycken då kan bäras med i läsningen för att enklare återknyta 

till litteraturen.  
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4.0 Resultat: 
I resultatkapitlet redogörs materialpresentationen där resultatet sammanställts kategoriskt. 

Dessa redovisas även i bilaga 2, vilket är en översiktstabell där författare, år, land och 

studierna presenteras. I materialpresentationen finns även sammanfattningar till varje 

kategori.     

 

4.1 Materialpresentation:   
Under rubriken teoretisk översikt presenteras den litteratur som vi använt för att besvara vårt 

syfte och författarnas slutsatser redovisas. Här visar vi systematiskt att vi har tagit del av 

litteraturen och de delar som är relevanta för att på ett rättvist sätt genomföra den analys som 

ska bilda vår slutsats.  

 

4.1.1 Slöjdämnet då och idag 

Under denna underrubrik kommer frågan vilken status har präglat skolämnet fram till idag? 

beröras utifrån de texter vi funnit, i denna del kommer därför den tidiga skolslöjden och hur 

den togs emot behandlas, för att kunna belysa en formell och semantisk aspekt av slöjdens 

utveckling. 

Ulla Johanssons doktorsavhandling, Att skolas för hemmet (1987), visar hur ämnena 

trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning introducerades samt 

utvecklades i den svenska folkskolan 1842-1919. Johanssons syfte med avhandlingen var att 

noggrant komplettera historian om nämnda ämnen i den svenska folkskolan då hon ansåg att 

det fanns stora kunskapsluckor i den tidigare forskningen. Genom intervjuer, 

litteraturforskning och bearbetning av protokoll från gamla riksdagsdebatter förklarar hon hur 

slöjden kom att bli ett riktigt skolämne, vilken betydelse ämnet hade för individerna och 

samhället, hur själva undervisningen såg ut och hur ämnet etablerade sig i Sverige. Det 

officiella huvudargumentet för att ha mer handbegripliga ämnen i skolan var att man behövde 

utbilda barn från arbetarklassen eftersom deras tillvaro, som innebar mindre tid med föräldrar 

i fattigare hushåll, inte längre var dräglig. Fäder söp, och mödrarnas kunskaper försvann när 

familjerna flyttade in till städerna, dessutom innebar folkskolereformen att barnen hölls ifrån 

hemmen en större del av dagen. Studien visar att staten gradvis tog över mer och mer av 

barnens uppfostran för att de som individer istället för samhällsklass skulle kunna komma ur 

fattigdom. Folkskollärarna träffades vid flera tillfällen för att diskutera slöjden i skolan mellan 
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1849-1862, och frågor om grundande legitimitet för slöjden låg i pedagogiska, ekonomiska 

eller moraliska värderingar. I riksdagen debatterades även att ett införande av slöjdämnet 

skulle inkräkta på det arbete som barnen redan lär sig i hemmen, och att allmogen som redan 

ogillade folkskolan skulle uttrycka en större avsky då detta skulle innebära ökade kostnader 

för dem. De ekonomiska synpunkterna var inte lika starka som de uppfostrande och 

moraliska aspekterna av slöjdämnet då skolslöjden främjade noggrannhet, flit, arbetsglädje, 

ordningssinne och arbetsforstran. Man fann när slöjden i folkskolan redan var väl etablerad att 

slöjden främjade aktning och respekt för fysiskt arbete vilket var en del av innebörden av 

arbetsfostran. De pedagogiska argumenten belyste även att slöjden hade positiva effekter på 

andra ämnen och skolslöjden sågs som en viktig ingrediens i en allsidig utbildning, då slöjden 

ansågs vara utvecklande för både tanke och hand. 

Syftet med Kajsa Borgs avhandling Intryck- uttryck- avtryck (2001) var att belysa skolslöjden 

från elevernas perspektiv. Undersökningen genomfördes genom intervjuer med slöjdlärare 

och vuxna, med fokus på deras minnen av skolslöjden. Slöjden kan enligt Borg kategoriseras i 

fyra aspekter vilka presenteras som: den manuella, den estetiska, den sociala och den 

teoretiska aspekten. De tillfrågades gemensamma erfarenheter visade sig i första hand vara 

associerade med den manuella arbetsprocessen och deras egna produkter. Borg menar att 

tidigare elevers syn på slöjdämnet påverkar synen på hur slöjdämnet såg ut i den Svenska 

skolan när avhandlingen skrevs. I hennes undersökning framkom att de allra flesta av eleverna 

har tyckt att slöjden har varit ett engagerande ämne, där de i vissa fall även utvecklat ett 

fritidsintresse baserat på vad de lärt sig i slöjden. Mycket av vad de lärt sig i slöjden 

förekommer ha fastnat i deras minnen, men fokus har hamnat på produktframställningen och 

produkten. Hur mycket inflytande de har haft har kraftigt påverkat hur de har sett på ämnet, 

och ett konsensus råder att skolslöjden även förr i tiden var ett ämne där eleverna kunde röra 

på sig och interagera med varandra till skillnad från katederundervisningen. Borg tar även upp 

slöjdlärarnas bild av ämnet och det framkommer att mycket av deras tillämpning snarare 

grundas i erfarenhet än styrdokument. Borg belyser hur styrdokumenten har utformats med 

mindre och minde inflytande från slöjdlärare. Hon nämner också hur ämnet har fått minskad 

undervisningstid och ökat elevantal, vilket är en av faktorerna till att slöjdlärarna hellre 

förlitar sig på erfarenhet framför styrning genom kursplaner.   

Sammanfattningsvis kan vi utifrån Borg och Johansson konstatera att grundtanken med 

slöjden baserades på utvecklingen av Sveriges arbetarklass, där folket blev mindre kapabel till 

fostran av den kommande generationen. Avvägningarna för ämnet baserades på ekonomi och 
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styrning, men riksdagen fann att de fostrande aspekterna var så pass viktiga att slöjdämnet 

behövdes. Slöjden visade sig ha positiv inverkan på övriga skolämnena vilket var ännu ett 

starkt argument redan vid implementeringen av skolslöjden (Johansson 1987). Borg (2001) 

menar att synen på slöjden ofta baseras på egna erfarenheter vilket påverkat utvecklingen av 

slöjdämnet. Slöjdpedagoger har enligt Borg mindre och mindre inflytande i utformningen av 

läroplanerna. Skolslöjd har också länge haft ett produktfokus, vilket har konkurrerat ut 

minnesbilden av processkunskapen hos tidigare elever. Statusen har därigenom ur dessa 

aspekter präglats av dels hur lägre samhällsklasser utvecklats, men också hur allmänhetens 

uppfattning av att skolslöjden inte har utvecklats. Därigenom har skolslöjden fått en lägre 

status. 

 

4.1.2 Slöjdämnets styrning 

Under denna underrubrik kommer vilken status har präglat skolämnet fram till idag? besvaras 

utifrån de texter vi funnit gällande tillämningen av slöjd. Här redovisas hur slöjdämnets 

styrning har påverkat slöjdlärares yrkespraktik för att även behandla informella aspekter av 

vad som präglat skolslöjdens status. 

 Kajsa Borg har i sin lic. avhandling slöjdämnet i förändring (1995) skrivit om de ändringar 

som skett i skolslöjden i grundskolan från år 1962 till 1994. Hennes slutsats var att slöjdämnet 

genom tid har återspeglat samhällets behov snarare än kunskapsutveckling, och nu när dessa 

behov inte är grundläggande måste den allmänna nyttan av slöjden belysas annorlunda. Den 

uppfattningen som finns av slöjdämnet är inte ny. Utan den kvarhålls bland annat av 

slöjdlärare som inte utvecklar sina metoder i enlighet med läroplanen utan tillämpar samma 

metoder under hela sitt yrkesliv. Det är nämligen så att den låga statusen som slöjdämnet har 

haft har grundar sig i att synen på ämnet inte utvecklas enligt Borg. Hon menar att det måste 

bli tydligare att slöjden inte bara innebär praktisk hantering av verktyg och framställning av 

produkter, utan att eleven även utvecklar processkunskap, som i slutändan innebär att kunna 

se logiska följder och därigenom kunna planera arbetsuppgifter. De emotionella värden, som 

man utvecklar genom att kunna reflektera över vad man åstadkommit påverkar ens person 

genom hela livet, och är därigenom värdefulla. Borg återkommer till att slöjd ofta betraktas 

som förlegad genom att den bild som målas av ämnet kvarhålls. Detta eftersom läroplanerna 

fram till LPO94 inte reflekterar denna förändring i tillräckligt stor mån, då allmänheten och 

även i vissa fall slöjdlärare inte uppfattar den. Att slöjd utvecklar människor på mer än ett 
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plan är alltså inte tydligt uttalat och Borg uppmanar i sitt arbete till mer efterforskningar om 

vad slöjden verkligen har för inverkan på människors utveckling.  

Erling Framgard skriver i sin metaanalytiska artikel Fagtradisjoner, faglige synteser og 

fagdiskurs (2014) om de akademiska traditioner som historiskt sett har styrt de visual- 

pedagogiska ämnenas undervisning i Norge och återkopplar dessa till två didaktiska 

traditioner: den disciplinorienterade och den elevcentrerade. Den disciplinorienterade 

didaktiken har sin grund i akademiskt tradition där eleven undervisas konkret av läraren, se 

katederundervisning, och den elevcentrerade traditionen som fokuserar på Rousseaus 

didaktiska slutsatser om hur individer utvecklas genom egen erfarenhet. Framgard menar i sin 

artikel att även en tredje tradition har funnits som inneburet en sammansättning och 

utveckling av de två tidigare nämnda traditionerna. Han poängterar även att denna didaktiska 

tradition har fått en allt för liten del i den akademiska diskursen. Framgard återkopplar till tre 

allmändidaktiker; Dewey, Kjervheim och Klafki, som alla har kritiserat de två ledande 

traditionerna och finner att deras kritik, eller antiteser, tillsammans bildar en syntes, en teori 

som Framgard i sin tur återkopplar till ämnesdidaktikern Karin Braennes doktorsavhandling 

mellom ord og handling. Denna avhandling behandlar nämligen denna tredje historiska 

tradition och Braenne menar att detta kan ses som bakomliggande för de senaste kursplanerna 

i visual- pedagogiska ämnena där hon även poängterar att sammanställningen av Dewey, 

Kjervheim och Klafkis kritik sammanfaller med den tredje traditionen som inte har behandlats 

av den akademiska diskursen. Slutsatsen som Framgard når är att slöjden inte är ett förlegat 

ämne, utan att kursplanerna först nu snarare har hunnit ikapp slöjden, alltså att det som 

slöjden länge har tränat äntligen återspeglas i den didaktiska diskursen.  

Mia Porko- Hudds ledande tanke i sin avhandling, Under ytan, vid ytan och ovanför ytan 

(2005),är att varje läromedel är en produkt av tiden kring den. Tanken med avhandlingen 

är att synliggöra det som påverkar hur ett läromedel blir till och hur de som tillverkar 

läromedel påverkas. Forskningen kring läromedel liknas av Porko-Hudd vid ett isberg där 

endast en liten del av alla de tankar som ett läromedel grundar sig på under ytan senare syns 

och framträder ovanför ytan i ett faktiskt läromedel. Vid ytan finns de ideologier och 

vetenskapliga teorier som påverkar läromedelstillverkarna. Porko-Hudd pekar på att i de 

ämnen där läroböcker inte finns, som tillexempel slöjd, beror det i hög grad på att läraren 

anser att läroämnets innehåll kan nås i undervisningen ändå. Det kan dock vara betungande att 

som lärare förnya och skapa eget undervisningsmaterial.  Men det finns en stor fördel med 

användandet av ett läromedel då det hjälper läraren individualisera undervisningen. Det gör 



  20 
 

alltså att fler elever kan arbeta självständigt och leder till att läraren kan ägna sig mer åt att 

handleda enskilda elever. Porko-Hudds slutsats är att forskningen pekar på att det är viktigt 

för lärare att uppmärksamma vad som ligger till grund för ett läromedel de tänkt använda i sin 

undervisning. Detta genom att se vilka tankesätt som finns ”vid ytan” och ”under ytan”.  

Sammanfattande kan vi säga att förväntningarna av slöjden är att den ska följa samhällets 

utveckling men inte klarar av denna förväntning. Det leder till kritik mot ämnet och 

därigenom påverkar ämnets status. Det här beror till viss del på att slöjdlärare inte har 

utvecklat sina metoder i den mån skolan har eftersträvat. Men också att kursplanerna inte 

konkretiserat dessa ändringar tillräckligt mycket, vilket även det har en negativ inverkan på 

skolslöjdens status (Borg 1995). Framgard (2014) poängterar att den allmändidaktiska 

kunskapssyn som i nuläget utvecklas i Norge sammanfaller med den undervisningstradition 

som tillämpats länge i slöjdämnet, där man kombinerar lärande av handbegriplig erfarenhet 

och lärarstyrd konkret stoffinlärning, vilket gör att skolslöjdens praktik har visat sig gynna 

skolan som helhet. Porko-Hudd (2005) belyser i sin avhandling att i ämnen där läroböcker i 

stor utsträckning inte finns, som till exempel i slöjden, måste läraren ändå vara medveten om 

vad som ligger till grund för läromedlens utformning, som har sin styrning i läroplaner och 

utvecklandet av dessa. Hon poängterar att läromedel kan styra lärare gentemot läroplanens 

mål men att läroplanens mål ändå kan uppnås om lärare är medvetna om vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar detta. Bristen på läromedel har dock i vissa fall den negativa inverkan 

att elever måste förlita sig mer på läraren, vilket är tidskrävande för slöjdlärare. Detta visar en 

av svagheterna i slöjdämnets yrkespraktik, vilket även det kan ha inverkan på ämnets status.  

 

4.1.3 Slöjdämnet och kunskap 

Under denna underrubrik kommer frågan vad är den egentliga nyttan av att ha skolslöjd? 

behandlas utifrån de kunskapselement som eleven tränar i skolslöjden, men även hantverk 

som helhet. Detta eftersom hantverkets utformning sammanfaller med skolslöjdens och att 

slöjd, inte bara i skolan, gynnar ett livslångt lärande.  

Sie von Gegerfelt Kronbergs avhandling, Vilja, självtillit och ansvar (2012), har syftet att 

belysa den praktiska kunskapens innehåll. För att besvara detta har hon intervjuat praktiskt 

verksamma hantverkare och samtidigt redovisar hon för forskning som belyser synen på 

teoretisk och praktisk kunskap sett över tid fram till idag. Hennes forskningsfrågor rör den 

skapande processen hos de verksamma konsthantverkarna. Tre ledord kom till uttryck under 

arbetet där von Gegerfelt Kronberg menar att den praktiska kunskapen enligt 
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konsthantverkarna involverar vilja, självtillit och ansvar. Viljan är drivkraften i görandet. 

Självtillit för att åstadkomma förnyelse och ansvar innebär produktens budskap och 

produktens roll i samhället. Teori och praktik återfinns hos de intervjuade konsthantverkarna 

som tanke och handling, vilket de använder om vartannat i sitt arbete. Det teoretiska 

kunnandet och det praktiska kunnandets samband syns sällan i den vetenskapliga diskursen, 

det är snarare traditionella tankemönster som återspeglas enligt Gegerfelt Kronberg. Detta 

leder till en syn i både samhället och på universitetet där man ser på kunskap som antingen 

praktisk eller teoretisk. Dessa kunskapsformer ses som varandras motpoler, där den teoretiska 

ses som finare, högre och mera värd än den praktiska. Enligt Gegerfelt Kronberg kan 

slöjdlärarstudenter få höra att deras ämne inte hör hemma på universitetet där man studerar 

teoretiska och inte praktiska ämnen. Där anses fortfarande att läsa, skriva och räkna är den 

korrekta grunden för bildande vilket etablerades redan i antiken. De gamla grekerna hade 

ingen egen skola för praktiskt kunnande utan lärlingen fick observera mästaren och lära av 

dennes metoder. Den typen av kunskap som förmedlats av teoretiker och filosofer la grunden 

till vad som senare blev institutioner för lärande som kvarstår än idag. Gegerfelt Kronberg 

hänvisar till idéhistorikern Sven Erik Liedman när denna indelning ska förklaras. Han menar 

att det råder en seghet i historien från antiken fram till idag bland institutionerna då den 

teoretiska kunskapens status tidigare inte har ifrågasatts. 

Milla Ojalas artikel Constructing Knowledge through Perceptual Processes in Making Craft-

Art (2013) belyser de kunskapsområden man faktiskt tränar under slöjdundervisningen. 

Hennes studie genomfördes genom observation och intervjuer av elever i åldrarna 14 till 16 

år. Efter insamlingen av data kategoriserade Ojala materialet till tre teman: aktivitet, position 

och funktion. Aktivitet syftade till att eleverna använde sina sinnen både aktivt och passivt. 

Position menade Ojala rörde sig om en kroppslig och en utomkroppslig process. Konceptuell 

kunskap till exempel är utomkroppslig, medan kunskap som eleven får genom deltagande och 

experimenterande ansåg hon var kroppsligt. Funktion syftade till kunskapsbärandet i sig alltså 

om kunskapen var nödvändig eller inte. Genom de många olika arbetsmetoderna som 

tillämpas i slöjd menar Ojala att man även tränar olika typer av kunskap i slöjden. Hon skriver 

att formell kunskap och procedurkunskap är mest framträdande, men även att det är de typer 

av kunskap som är lättast att observera. Hon fann också i sina observationer fem mindre 

tydligt framträdande kunskapsformer i slöjdarbetet: informell kunskap vilket är vad som i 

folkmun kalls common sense och bygger på den formella kunskapen, episodisk kunskap som 

innebär kunskap som är knuten till antingen tid eller plats, impressionistisk kunskap vilket är 
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kunskap kopplat till de känslor de frammanar, regulativ och självregulativ kunskap vilket är 

kunskap man tillämpar i social kontext och kunskap som rör vad man själv vet att man klarar 

av eller inte.  Hon menar alltså att hantverk kan uppfattas på flera olika plan och ha flera olika 

funktioner. Kunskap kan vara formell och informell, man kan inneha medveten eller 

omedveten kunskap. Olika typer av kunskap tillämpas på olika sätt, och flertalet av dessa 

tränas i just slöjden.    

I artikeln kommunikation i slöjden tolkar Marléne Johansson (2008) synen på vad man lär sig 

i slöjden. Hon sorterar slöjdkunskaperna i fyra teman 1: interaktion: verbal och icke-verbal 

kommunikation, 2: arbetsredskap: verktyg och maskiner, 3: skisser: bilder, ritningar och 

arbetsbeskrivningar, 4: material: slöjdprodukt, estetiska och emotionella upplevelser. Efter 

detta följer hon upp med att redovisa sin egen och en kollektiv uppfattning om vad man lär sig 

och nyttan av slöjdundervisningen. De flesta föräldrar till eleverna i hennes undersökning 

betonar praktisk nytta och slöjd som komplement till andra teoretiska ämnen. Praktik och 

teori har en status- tradition i samhället, menar Johansson. Hon påpekar att det finns de som 

hävdar att teoretisk kunskap skulle sitta i huvudet och praktisk kunskap sitter i händerna, 

vilket är ogrundade antaganden och är även värdeladdade. Kollektiva uppfattningar är 

baserade på egen skolerfarenhet vilka oreflekterade återskapar en allmän traditionell bild av 

skolslöjden. I samspel med människor i sin omgivning skapas normer och uppfattningar 

baserade på en repetition vilken bekräftar fördomar kring ämnet.  

I Anna Kouhias artikel, Categorizing the Meaning of Craft (2012), görs en kategorisering av 

vad textilt hantverk är utifrån hur hennes sex intervjupersoner från olika länder svarat. Den 

insamlade datan har bestått av fotografier, röstinspelade samtal och träffar i en multikulturell 

hantverksgrupp på 30 deltagare i Finland. Intervjuernas fokus var att hitta en mening till de 

erfarenheter som finns inom domänen hantverk. Intervjuerna var öppna och utgick från de tre 

tematiska områdena som var de intervjuades: hemland, hantverksintresse och kulturella 

traditioner. Ur intervjuerna framträdde åtta områden med olika mening inom hantverkets 

domän. Dessa teman var: funktionella syften, berättande syften, materiella syften, samarbets-

syften, estetiska syften, multi-sensomotoriska syften, uttryckande syften och experimentella 

syften.  Dessa beskrivna meningar av vad hantverkets domän är vidrör varandra och de 

representerar själv-reflekterandet i hantverket och meningen som framträder under själva 

arbetet med produkten. Kouhia poängterar att den multi-kulturella inriktningen på den 

insamlade datan, i korrelation med de uppräknade syftena inom domänen hantverk visar 
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gemensamma värden i hantverket oavsett en persons kulturella bakgrund. Med andra ord har 

hantverket gemensamma värden oavsett vart man kommer från. 

Sammanfattningsvis poängterar Gegerfelt Kronberg (2012) att teoretisk kunskap och praktisk 

kunskap alltid har setts som parallella, vilket påverkar synen på praktisk kunskap negativt på 

grund av den kunskapstradition som förts. Detta, trots att den teoretiska kunskapen enligt 

Gegerfelt Kronberg tränar vitala delar av kunskap som behövs även för praktisk kunskap för 

att ens kunna arbeta praktiskt. Hon poängterar särskilt att slöjden tränar vilja, självtillit och 

ansvar. Ojala (2013) menar att det slöjden tränar kan kategoriseras till tre kategorier: aktivitet, 

position och funktion. Genom detta poängterar hon att slöjden tränar en allsidig 

kunskapsutveckling som är både medveten och omedveten. Kouhia (2012) pekar på att 

hantverk har flera syften som alla har med reflekterandet kring framställning att göra, men att 

detta har en internationell koppling och inte kan knytas till någon särskild kultur. Johansson 

(2008) behandlar slöjdkunskaperna där hon sorterar in slöjdkunskaperna i fyra teman som hon 

kallar: interaktion, arbetsredskap, skisser, och material. Hon redogör även för en samhällelig 

bild av slöjdämnet då hon funnit att skolslöjden uttrycks vara ett bra komplement till övrig 

undervisning vilket hon menar beror på den status- tradition som påverkat den kollektiva 

uppfattningen av ämnet. Synen på ämnet beror, enligt Johansson, på att föräldrars minnen av 

slöjdämnet påverkar deras syn på hur slöjdämnet bedrivs idag. 

 

4.1.4 Lärande och social miljö i slöjden 

Under denna underrubrik kommer frågan vad är den egentliga nyttan av att ha skolslöjd? 

besvaras utifrån de texter vi funnit vilka belyser vad skolslöjden har för socialt främjande 

funktion, detta för att skolan som helhet är en social arena där samspelet mellan eleverna även 

påverkar deras inlärning. 

I Marléne Johanssons avhandling slöjdpraktik i skolan (2002) undersöker hon vad 

slöjdaktiviteterna som övas i skolan har för inverkan på elevernas sociala samspel. Hon 

poängterar att bristen på tidigare forskning kräver att hon själv i första hand måste undersöka 

vad slöjden innebär för kunna tillskriva hur elever interagerar och kommunicerar i slöjden. 

Hennes studie omfattar videoupptagning, egna gjorda observationer och dagboksanteckningar 

från både elever och lärare. Hennes studie är baserad på mikroanalyser och på längre 

observationer. Johansson använder sig av en sociokulturell referensram för att kunna beskriva 

aktiviteterna ingående. Hennes resultat är indelat i teman: interaktion; verbal och icke-verbal 
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kommunikation; artefakter såsom verktyg och maskiner, instruktioner och ritade 

beskrivningar; och materialens estetiska och emotionella värden. Johansson kommer fram till 

att det sker oerhört mycket kommunikation i slöjdklassrummet, både i tal, förenklat tal mellan 

elever vid förklaringar men även genom ickeverbala medel. Eleverna observerar ofta 

varandras arbeten, hjälper varandra i arbetet och skattar därigenom hur deras eget arbete ska 

fortlöpa.    

Stina Westerlunds avhandling Lust och olust (2015) fokuserar på elevers uttryck av välbehag 

och obehag i den sociala arbetsprocessen i textilslöjd och hur dessa känslor kan kopplas till 

lärandet. Observationer, video och röstinspelningar ligger till grund för den empiriska datan. 

Avhandlingens tes vilar på erfarenhetsbaserat lärande, tillförlitandet av känslor och handling 

enligt Deweys teori. Elevernas välbehag kontra obehagskänslor berodde på olika saker såsom 

deras kontroll över arbetet samt även deras förhållande till slöjdobjektet och deras erfarenhet 

av slöjdprocessen. Westerlund kopplar lärande till den konstruktivistiska modellen där lärande 

kan betraktas som mindre block (Westerlund kallar dessa för episoder) som eleven sedan 

lyfter in i det sammanhang episoden tillämpas, till exempel ett slöjdalster. En spännande 

koppling hon gör är att om en episod har en negativ kognitiv koppling hos eleven så påverkar 

det ofta övriga episoder i samma arbetsprocess vilket även ger en negativ koppling till viss del 

i övriga episoder denne berör i sitt arbete. Dessa negativa kopplingar sprider sig även till 

andra i klassrummet då elever befinner sig i sociala samspel under lektioner, men om 

majoriteten av eleverna har en positiv inställning så smittar denna inställning den enskilda 

eleven. Westerlund drar slutsatsen att elever faktiskt lär sig mer om de samtidigt upplever en 

lust och därigenom motiveras vikten av att ha glädjespridande ämnen med starkt socialt 

samspel såsom slöjd ofta har. 

Sammanfattningsvis menar Johansson (2002) att man använder sig av kommunikation i 

slöjdsalen på flera sätt. Hon betonar att även när slöjden inte tränar verbal kommunikation 

tränar den kommunikation icke-verbalt. Kommunikationen har betonats vara en 

motivationshöjande faktor, vilket Westerlund (2015) poängterar då hon återkopplar att de 

sociala samspel elever upplever har positiva eller negativa effekter när det kommer till 

faktiskt lärande. Westerlund menar att elever lär sig mer när de känner lust under tiden som 

man lär sig, men även att negativ inverkan har stor påverkan i inlärningen. Med andra ord lär 

sig elever olika mycket i olika sociala kontexter. Skolslöjdens nytta kommer till uttryck då 

den främjar en positiv social miljö, där elever utvecklar sina sociala förmågor och främjar 

därigenom elevens lärande.  



  25 
 

4.1.5 Slöjd som hälsofrämjande faktor 

Under denna underrubrik kommer frågan vad är den egentliga nyttan av att ha skolslöjd? 

besvaras utifrån en samhällelig aspekt som berör grundliga mänskliga behov av ett socialt 

utvecklande. Här betonas alltså en mer övergripande nivå än skolsammanhang. Detta berörs 

för att de sociala aspekterna har en stor påverkan i samtliga människors utveckling. 

Erik Sigurdson skriver i sin avhandling, Det sitter i väggarna (2014) om maskuliniteten som 

råder i trä- och metallslöjdsalen. Hans analys ligger i att tolka hur elevernas upplevelser 

återspeglas fysiskt, både i materialet och i användningen. Han menar att en trä-och 

metallslöjdsal har historiska kopplingar till pojkslöjd och även likheter till traditionellt 

manliga arbetsplatser. Detta skapar en ur-maskulin atmosfär där materialet kommer nära inpå 

kroppen, så nära att Sigurdson metaforiskt använder sig av uttrycken att leva materialet, och 

att leva slöjden. Maskuliniteten finns i allt från placering av bänkar, metallslöjdsavdelningen 

och målarrummet i olika grad, till hur elever bearbetar material. Det maskulina som 

återspeglas har dock alltid sina speciella placeringar, något som Sigurdson drar som 

paralleller till trygghet. Alltså är slöjdsalen en plats där elever har en ständig närhet till 

maskulina trygghetspunkter. Han menar att på grund av att detta alltid finns närvarande kan 

eleverna i de övriga, neutrala ytorna i slöjdsalen agera utanför mansnormen. Alltså gör 

tryggheten att pojkar i slöjden inte behöver hävda sin maskulinitet på samma sätt. Med andra 

ord är det inte lika tabu att prata om känslor om man samtidigt fäktas med en fallosliknande 

pinne. Han drar kopplingar mellan materiella värden och sensomotoriska värdeladdningar. 

Sigurdsson menar att en elev som vägrar använda skyddsutrustningen och således är närmre 

materialet, är tryggare i slöjdsalen än de elever som aldrig ens tar av sig sin jacka, och på så 

vis kan eleven tillåta sig själv att utvecklas på ett helt annat sätt när denne inte längre behöver 

hävda sig. Det ter sig istället naturligt för eleven att kunna ta in andra aspekter. Det Sigurdson 

menar är att trots att trä- och metallslöjden behåller sin traditionella könsindelning och 

därigenom enligt en utomstående betraktare misslyckas med det jämställdhetssträvande som 

uttrycks i läroplanen, ändå faktiskt utmanar normer och kan skapa en sundare mansnorm. 

Detta hela tiden i en trygg miljö. Han uttrycker sig nästan poetiskt att slöjden är ett ämne där 

pojkar faktiskt fostras till att bli män. 

I Eva Veeber, Erja Syrjäläinen och Ene Linds litteraturstudie, A Discussion of the Necessity of 

Craft Education in the 21st Century (2015), belyses hur värdet på hantverksämnen i Finska 

och Estniska skolor har tappat i värde. Många förändringar sker i samhället och bland annat 

nyliberalismens intåg gör att världen ökar i komplexitet, där konsumering och individualism 
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fått stort fokus. Barn och ungdomar ges möjlighet till att göra många val idag, och att göra 

dessa val kan vara stressfullt. Konsekvensen av denna ström av konstant anpassning samt 

lärande kan leda till stress och vidare till ohälsa. Antonvskys GRR och SOC termer kan 

kopplas till olika coping-strategier i stress. Generalized resistances resources (GRR) är en 

term för att hjälpa människan att konstruera livserfarenhet och ger balans mellan kunskap, 

kulturella traditioner, coping-strategier, sociala band, pengar, religion, engagemang och musik 

för att få ordning i kaos. Dessa GRR hjälper en människa att konstruera en livserfarenhet och 

kan på så vis ge stark känsla av sammanhang, sense of coherence (SOC).  Om en person får 

arbeta med pedagogiskt hantverk kan dessa fem GRR behandlas, vilket leder till att en liten 

nivå av sammanhangskänsla infrias enligt Veeber, Syrjäläinen och Lind. Hantverksutövandet 

berör särskilt meningsfullhet vilket är en komponent inom SOC- konceptet. 

Neurovetenskapen har under de senaste tjugo åren växt markant, och mer forskning och 

förståelse för den växande hjärnan hos unga har uppmärksammats. Det sensomotoriska 

området i hjärnan utvecklas tidigt och när det kommer till hantverket så prövas motoriken 

ofta. Ett argument för att arbeta med hantverk blir då de motoriska och kognitiva områdena. 

Eftersom det finns en hierarki mellan teoretisk och praktisk kunskap kvar sedan Aristoteles tid 

kan detta vara en av anledningarna till varför pedagogiskt hantverk får kämpa för sin plats i 

skolan idag. Neurovetenskapen har dock lagt stort värde i hantverksutövande och 

förhoppningen är att detta ska hjälpa lärare förtydliga, för de som ifrågasätter ämnet, 

samarbetet mellan huvud och kropp. Hantverket minskar stressen och ökar motoriska och 

kognitiva kopplingar i ungdomens växande hjärna. Pedagogiskt hantverk skapar även en 

balans i en annars stillasittande skolvardag. Veeber, Syrjäläinen och Lind menar att utan det 

pedagogiska hantverket skulle en förvärrad situation ske för ungdomarna som förlorar de 

livsnödvändiga erfarenheterna för en hög sammanhangskänsla.  

Sammanfattningsvis pekar Sigurdsons avhandling (2014) på att en mansdominerande miljö 

sitter i väggarna i en trä- och metallslöjdssal som påminner mycket om den miljö som finns 

ute i arbetslivet. Denna miljö, som är manlig i sig, är en miljö där de elever som känner sig 

bekväma kan vara sig själva utan att behöva hävda sig, detta kan utmana den rådande 

mansnormen. I Veeber, Syrjäläinen och Linds artikel (2015) belyser de hur hantverk i skolan 

kan ge en person samanhangskänsla och även att hantverket ger strategier för att klara av 

stress i ungdomsåren. De belyser även att det finns stora fördelar med hantverk då den 

växande ungdomens hjärna först växer inom det sensomotoriska området, vilket främjas 
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genom stimulation. Detta innebär att en skola utan praktiska ämnen skulle öka stressen och 

därigenom även kunna öka risken för psykisk ohälsa i samhället i stort. 
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5.0 Diskussion:   
I diskussionskapitlet behandlas resultatet av artiklarnas och avhandlingarna slutsatser i 

relation med materialet från bakgrunden. Här visar vi att vi har en förståelse för hela området 

vi ämnat att täcka. Här besvaras frågeställningarna och därigenom bildas en slutsats. Vi 

presenterar även förslag till vidare forskning och reflektioner över hela arbetsprocessen samt 

belyser eventuella brister i vår framställning. Noterbart är att det vi diskuterar främst rör vår 

forskningsfråga: vilken status har präglat skolämnet fram till idag? Medan den andra frågan: 

vad är den egentliga nyttan av att ha skolslöjd? enbart behandlas i slutsatsen. Detta är för att 

de slutsatser som uppkommit är deklarativa och således inte tolkningsbara ur vår 

utgångspunkt som studenter. Om vi skulle diskutera detta istället för att presentera det skulle 

denna diskussion vara i en ifrågasättande position och således en helt annan uppsats. 

 

5.1 Materialdiskussion 

 

5.1.1 Ämnets "vaga" identitet 

Att slöjden kom att bli ett obligatoriskt ämne först drygt efter hundra år av obligatorisk skola 

betonar slöjdens särställning gentemot övriga ämnen. Skolslöjden hade då ändå varit en del av 

skolan, fast utan obligatorium, som eget ämnet som tilläts undervisas om detta gjordes utanför 

den ordinarie skoltiden (Johansson, 1987). Detta var dessutom bara om vissa kriterier redan 

uppfyllts innan man ens fick implementera slöjden på skolor och få ekonomiskt understöd 

från staten. Vi fann att trä-och metallslöjden i synnerhet, är ett dyrt ämne och detta var ett av 

argumenten för att slöjden skulle hållas utanför skolans organisation. När andra ämnen har 

tillkommit, såsom Engelska och hemkunskap, har de kunnat premieras över slöjden enbart 

baserat på detta. Dessutom var slöjdlärare en egen yrkesgrupp utanför skolsystemet, de flesta 

lärarna som utbildades var i början enbart lärare i slöjd och inte kompetenta att föra någon 

annan form av undervisning (Hartman, 1984). I de nationella utvärderingarna framgår att 

slöjdlärare fortfarande upplever en kollegial ensamhet, då de finner att de inte kan diskutera 

sitt arbete med andra lärare eftersom slöjdlärare anger att de inte kan relatera till annan 

undervisning, och vice versa. Detta stämmer till och med inom yrkeskategorin trä- och 

metallslöjdslärare/ Textilslöjdslärare, trots att de i teorin undervisar i samma ämne. 

Slöjdlärare anser i hög grad att deras verksamhet är ifrågasatt. Vi menar att detta sker genom 

den allmänna kunskapssynen som reflekteras i tidskrifter, riksdag samt skolverket. Vi har 

funnit att det bland andra kollegor i mångt och mycket finns ett ifrågasättande av slöjden och 

huruvida det är ett ämne som behövs (Skolverket, 2015a). Det vanligaste argumentet bland 



  29 
 

allmänheten är att slöjden fungerar som ett komplement till de teoretiska ämnena, vilket 

Johansson (2008) menar att det inte alls är. Attityden bland slöjdlärare är att slöjden är ett 

mycket viktigt ämne, till och med livsviktigt enligt några. Samtidigt är slöjdlärare inte överens 

inom ämnesgruppen om vad slöjdens viktigaste argument är. Vilket innebär att reliabiliteten 

hos slöjdlärare minskar (Skolverket, 2015a). Vi resonerar kring att om lärarna själva inte är 

ense om varför man ens har slöjd, hur kan de då kräva att allmänheten ska vara medveten om 

slöjdens nytta? Samtidigt ropar arbetsmarknaden efter slöjdlärare (Marteus, 2016, 5 Jan) 

vilket leder till att många obehöriga lärare anställs. I NÄU13 framgick att bland friskolor är i 

snitt bara 55 % av slöjdlärarna yrkeskompetenta (Skolverket, 2015a), och vi undrar vad det 

gör med ämnets reliabilitet. Slöjdlärare upplever att de saknar inblick i den övriga 

verksamheten. Detta beror på att de nedskärningarna av tid och det ökade elevantalet har ökat 

slöjdlärarnas behov av att vara i slöjdsalen då de behöver, för att hinna med sin undervisning, 

arbeta med elevernas alster efter lektionstiden (Skolverket, 2015a). 

 

5.1.2 Kursplanerna och utförandet 

För att styrka slöjdämnet anser vi att man måste veta vad slöjd faktiskt handlar om. Vad slöjd 

har handlat om har ändrats från kursplan till kursplan. När etableringen av skolslöjden 

diskuterades låg uppfostringsaspekten till grund, då hantverk var någonting alla behövde 

kunna och som familjerna inte längre kunde bistå med (Johansson, 1987). Sedan dess växte 

slöjdens mening redan till Lgr 62 där nyttan av att arbeta fritt belystes (skolöverstyrelsen, 

1962). Bara där fann vi en stor förändring i ämnets inriktning, detta trots att man redan i 

förarbetet till LL55 kände till slöjdens motiverande effekt (Johansson, 1987). Det här tolkar vi 

som att det inte nödvändigtvis utvecklade själva slöjdämnet, utan snarare att en annan 

betoning av ämnet testades. Den här synen på utvecklingen av slöjdämnet anar vi i den 

allmänna reflektionen av att slöjden inte ändras. Föräldrar till elever jämför slöjden med sin 

egen skolgång (Borg, 2001, Skolverket, 2015a). Även slöjdlärare utgår från detta, då de 

nationella ämnesutvärderingarna (1993,2003,2015a) har kommit fram till att slöjdlärare 

snarare använder sin egen erfarenhet som grund när de undervisar än förlitar sig på hur 

styrdokumenten är utformade. De nationella utvärderingarna visar också att slöjdlärare i hög 

grad saknar adekvat utbildning, särskilt i den privata sektorn (Skolverket, 2015a). Utan 

adekvat utbildning anser vi att skolslöjden riskerar att få två olika typer av obildade lärare. Vi 

väljer att kalla dessa hantverkaren, eller pedagogen. Hantverkaren är den typen av slöjdlärare 

som har en hög grundkunskap inom hantverket och har ofta varit verksam som hantverkare, 

medan pedagogen ofta är utbildad lärare, men i andra ämnen. Ett problem med detta är att 



  30 
 

hantverkaren inte har utbildats under någon läroplan, utan endast har sin egen skolerfarenhet 

att utgå ifrån. Detta problem finns dock även hos utbildade slöjdlärare då vi menar att dessa 

ofta förlitar sig på att slöjden är ett motiverande ämne och anpassar bara sin undervisning när 

de stöter på elever som kräver det av dem (Borg, 2001, Skolverket, 2015a). Som slöjdlärare 

finns det ytterligare krav som en lärare utan rätt utbildning kan ha problem med. Bristen på 

läromedel i slöjden kräver även att lärarna får utforma sina läromedel till stor del själva och 

att detta ställer höga krav på lärarna. Denna brist på färdigt undervisningsmaterial kan också 

leda till att läraren måste instruera individuella elever mer, och därigenom få mindre tid till 

sin undervisning i helklass (Porko-Hudd, 2005). Att ta fram eget material som täcker upp 

samtliga delar av det centrala innehållet har nämligen visat sig vara svårt för slöjdlärare, då de 

tenderar att mestadels fokusera på just läromålet att hantera verktyg och arbeta i olika material 

(Skolverket, 2015a). Slöjden ses ofta som ett populärt ämne och gör att lärare ogärna ändrar 

sin undervisning, vilket ändrar slöjdens huvudsakliga fokus. Vi menar att när ämnets 

popularitet är högt behövs det ofta inte motiveras, vilket gör att argument för slöjden förbises. 

Detta i sin tur leder till att elever och föräldrar inte ser värdet i slöjden längre (Skolverket, 

2015a) När det kommer till undervisningen i sig har undervisning tidigare haft två 

inriktningar (Framgard, 2014). I Didactica Magna belyser Commenius hur eleven bäst lär sig 

genom att själv upptäcka, vilket enligt Framgard (2014) ändå får betraktas som en fri 

inlärning. När skolan etablerades som institution gick man istället över till en tradition där 

läraren strikt upplyste barnen om vad de måste veta och hur de måste tillämpa den kunskapen. 

Slöjden har enligt Framgard (2014) inte följt den traditionen utan istället varit baserad på 

lärlingskap likt det Commenius förespråkade, men ändå till viss del med den styrning som 

användes i den tidiga undervisningen. I dagens skola har även detta börjat tillämpas som följd 

av att bland annat Dewey, Kjervheim, och Klafski upptäckt vilken inverkan olika 

implementeringar av undervisningen har påverkat lärandet. Vi anser att det kanske inte är 

slöjden som är förlegad och behöver formateras om, utan att resten av skolan snarare börjar 

komma ikapp. Synen på slöjden är ju som vi tidigare nämnt statisk, och i mångt och mycket är 

även undervisningen det, elevers bild av ämnet och deras uppfattning om vad de lär sig verkar 

även den vara oförändrad sedan den första utvärderingen av ämnet (Borg, 2001, Skolverket, 

2015a). I de nationella utvärderingarna fann vi att dessa tolkades utefter rådande läroplan och 

har därför fått olika utslag. Att eleven inte var medveten om sin utvecklande processkunskap 

sågs som positiv i den första utvärderingen då det syntes vara mer verklighetsbaserat 

(Skolverket, 1993). Men detta kritiserades i de två följande undervärderingarna då vikten av 

medvetenhet betonades istället (Skolverket, 2003, 2015a). 
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5.1.3 Parallell kunskapssyn  

Synen på teoretisk och praktisk kunskap har sedan Aristoteles tid varit av hierarkisk karaktär, 

där den praktiska kunskapen har varit lägre stående. Detta synsätt lever kvar ännu i våra 

dagar, och vi anser att detta kan ge en förklaring till varför slöjden ifrågasätts (Gegerfelt 

Kronberg, 2012). Sambandet med den lägre stående synen på praktisk kunskap bottnar i 

sociokulturell status och vad de olika samhällsklasserna arbetar med. Vi fann i vår 

undersökning att skolslöjden föddes ur debatter i riksdagen där de pedagogiska argumenten 

belyste hur hantverket i slöjden hade positiva effekter på de andra ämnena och gav en allsidig 

utbildning. Skolslöjden ansågs vara utvecklande för både hand och tanke vilket ger en bild av 

att både teori och praktik ansågs vara lika viktiga (Johansson, 1987). Detta liknar vi vid 

behovet av att ha två ben för att kunna stå och gå, där teori representerar det ena benet och 

praktik det andra. Idag argumenteras det ofta att slöjden är ett viktigt komplement till de andra 

ämnena (Marteus, 2016, 5 Jan, Johansson, 2008), vilket gör att synen från Aristoteles tid 

kommer tillbaka. Genom vår liknelse med benen innebär detta att praktiken i ena benet inte är 

lika stark som teorin i det andra och detta skapar obalans, detta gör att kunskapen därigenom 

är halt. Enligt senaste nationella ämnesutvärderingen fann vi att vissa slöjdlärare förstärker 

detta omedvetet genom att poängtera att slöjden är ett alternativt sätt att lära då man 

använder händerna, vilket antyds stå i kontrast med andra ämnens kunskapsinlärning 

(Skolverket 2015a). Att det blir så här finner vi kan ha sin förklaring i kollektiva 

uppfattningar baserad på egen skolerfarenhet som oreflekterade återskapar en allmän 

traditionell bild av skolslöjden (Johansson 2008). Även Hartman poängterar detta genom att 

lyfta att en vanlig uppfattning är att man antingen är teoretiskt eller praktiskt lagd (Hartman, 

2014). För att bryta detta är det viktigt att ha i åtanke att det teoretiska och praktiska 

samarbetar under slöjdarbete, då både handling och tanke används om vartannat som även 

Gegerfelt Kronberg (2012) poängterar. Vi fann även att fler kunskaper tränas under 

slöjdandet, tillexempel formell kunskap och procedurkunskap (Ojala, 2013). Nämnda 

kunskaper är även knutna till tid och plats, kunskap som tillämpas i social kontext samt 

kunskap kopplad till de känslor som frammanas. Vi tyder i vårt material att grundtanken från 

skolslöjdens födelse finns kvar då de allsidigt främjande aspekterna av slöjd fortfarande är 

tydliga, men att slöjdlärare idag förmedlar en spridd uppfattning om slöjdämnet. Denna 

spridda uppfattning i synen på kunskap gällande teori och praktik inom slöjdämnet skapar 

denna hälta.  
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5.1.4 Slöjden i framtiden 

Att slöjden är ett dyrt ämne går inte att bortse från. Det var ett av de ämnen som kunde väljas 

bort i folkskolan av just den anledningen, och senare kunde bytas bort mot Engelska och 

hemkunskap när dessa ämnen etablerades (Hartman 1984). I dagens kommunaliserade skola, 

med fritt skolval, återkommer den ekonomiska aspekten igen vilket syns idag då varje skola 

inte har egna slöjdsalar. Det vi ser som ett alternativ till den dyra slöjden som finns i dagsläget 

är att anpassa slöjdsalarna efter slöjden som fritidsaktivitet, då vi bland annat i Borgs 

undersökning fann att gamla elever såg värdet i slöjden ur den aspekten och sett slöjden som 

framtida fritidssyssla (Borg, 2001). Då detta kan innebära billigare och enklare maskiner 

istället för de industrianpassade maskiner som finns idag, utan att förlora pedagogiska 

aspekter av slöjden ser vi en tydlig möjlighet. Samtidigt förtydligas däröver även nyttan av 

slöjden ur en hälsofrämjande grund vilket även belyses av Veeber, Syrjäläinen och Lind 

(2015) där slöjd ses som ett effektivt verktyg för att klara av en annars stressig vardag. 

Alternativt kommer textilslöjden utöka som ämne i relation till trä- och metallslöjden, 

eftersom denna del av slöjdämnet inte är lika dyr och redan har den fritidsmotiverade 

aspekten i utformandet av slöjdsalen. Som blivande trä- och metallslöjdslärare påverkar detta 

oss, men då vår slöjdart går att tillämpa billigare än i dagsläget, ser vi inte att vår slöjdart är 

hotad i detta sammanhang. 

 

5.2 Slutsats:   
När ett ämne i skolan kritiseras oroas de närmast berörda och dessa hamnar då i en obekväm 

position. Den positiva sidan av att ett ämne kritiskt debatteras är att ämnet kommer fram i 

ljuset. Det leder till att olika aktörer diskuterar ämnets existens utifrån egna erfarenheter, 

forskning och kunskaper inom ämnet. När det kommer till vår motivation att skriva, startades 

det med en debattartikel om slöjd. Statusen och synen på slöjdämnet har visat sig verka 

statisk, den bevaras av föräldrar och till viss del slöjdlärare, som har kvar sin syn på slöjden 

de minns från sin egen skolgång (Borg, 2001). Då själva utformningen av slöjdlektionerna är 

snarlik med den tidiga skolslöjdens bekräftas till viss del denna fördom, detta trots olika 

kunskapsbetoningar i kursplanerna. Anledningen till att implementeringen av slöjden knappt 

har ändrats har motiverats med att behovet inte har funnits. Slöjdlärarna har ansett att de redan 

har täckt upp för alla kunskapsområden. Dessvärre visade den nationella ämnesutvärderingen 

att slöjdlärare har en tendens att överskatta vad eleverna lär sig i sin egen undervisning.       

Då eleverna själva uttrycker att de enbart lär sig arbeta fysiskt vilket har ansetts vara 

oreflekterat, på grund av den hierarkiska kunskapssynen som florerar i akademisk tradition. 
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En anledning till denna överskuggning kan vara att en stor andel av de yrkesverksamma 

lärarna inte har den utbildning som ämnet kräver enligt den senaste nationella utvärderingen, 

dessutom uttrycker många av lärarna att ingen kompetensutveckling finns att tillgå 

(Skolverket, 2015a). Vi har även upptäckt att slöjden har gått från att vara ett viktigt ämne på 

grund av dess möjlighet att fostra människor till arbetare då detta behov tidigare var enormt, 

till att bli ett ämne som är viktigt för att bland annat träna en allsidig förståelse. Denna 

förskjutning har ändå möjliggjorts utan att slöjdlärare har behövt ändra sin yrkespraktik 

märkvärt. Detta visar på den mångfald av kunskaper som slöjden faktiskt bidrar med i den 

svenska skolan i kontrast med bilden av att slöjden inte hänger med i utvecklingen (Framgard, 

2014). Slöjdens största funktion är att träna kunskap och metoder där teori och praktik lever i 

symbios (Hartman 2014, Gegerfelt Kronberg 2012). Slöjden är ett ämne där eleverna mår bra 

och det är bevisat att hantverk ger verktyg för att hantera stress och känna sammanhang 

(Westerlund, 2015). Miljön i en slöjdsal ger möjlighet till sociala samspel där den växande 

ungdomens hjärna stimuleras då det sensomotoriska området utvecklas tidigt (Veeber m.fl., 

2015). I den senaste kursplanen lyfts engagemang och initiativ i ljuset av företagsamhet 

(Skolverket, 2015b). Likt dagens läroplan där det återspeglas ett samtida behov av 

företagsamhet och initiativtagande, var behovet av arbetsfostran och flit nödvändigt vid 

införandet av skolslöjden (Johansson, 1987). Den gemensamma nämnaren är att slöjden på 

något vis anspelar på en hållbar arbetsfostran. Skillnaden nu från då är att slöjdlärare inte 

förlitar sig på vad som anses kunna främjas genom slöjden, utan att det numera existerar en 

teoretisk grund att stå på. Slöjdlärare vet vad som främjas genom slöjden och har dessutom en 

vetenskaplig grund för sina belägg. Det problem som kvarstår är att yrkesgruppen gemensamt 

måste visa en enad motivering istället för att fortsätta uppvisa den spridda argumentationen 

som återges i den senaste nationella utvärderingen (skolverket, 2015a).  

 

5.3 Förslag till vidare forskning:   
Det som återstår att fastslå i detta tema är att poängtera hur slöjdlärare ska kunna föras 

samman för en mer enhetlig bild av ämnet. Vi har poängterat symptomet, men lösningen 

återstår fortfarande att finnas. Som förslag på vidare forskning väcktes även ett intresse när 

Sigurdssons avhandling behandlades. Om slöjden som separatistisk verksamhet främjar 

pojkar, hur påverkar den då flickorna i samma klassrum, och hur påverkar denna separering 

de i textilslöjden?    
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5.4 Vårt bidrag till forskningen: 
Vi hoppas att genom denna uppsats kunna bidra till en gemensam uppfattning inom 

slöjdlärarkollegiet om vad slöjdämnet innebär, detta då den nationella ämnesutvärderingen 

visar att ingen gemensam, enhetlig bild av ämnet finns i yrkespraktiken, vilket skadar ämnets 

reliabilitet och samhällets förtroende för ämnet.    

 

5.5 Avslutande reflektioner:   
När denna uppsats skrevs fann vi forskning som argumenterade för slöjden, med målet att 

främja ämnet. Trots att mycket av materialet var vetenskapligt granskat saknades enligt oss 

ofta den neutrala grunden som behövs för att verkligen vara reliabelt. Slöjd är enligt den 

forskning vi tagit del av i dagsläget uteslutande positivt vinklad, vilket vi måste ställa oss 

kritiska till. Kritik gentemot ämnet finns ju, men i dagsläget verkar mycket av kritiken sakna 

vetenskaplig grund. Vi vill därigenom uppmärksamma vårt eget materials ensidiga perspektiv. 

Vi måste även poängtera att vi valt att lägga vikt vid några argument för att belysa slöjdens 

funktioner, men vill även poängtera att vi är medvetna om flera argument finns för att ha slöjd 

i skolan.  

Arbetet har delats upp mellan oss båda där vi läst litteratur och diskuterat den. Litteraturen 

erhölls genom ett antal sökningar där vi gemensamt gjorde avvägningar och således avgjorde 

litteraturens relevans. Vi har fört arbetsdokument vilka färgkodats tematiskt efter de rubriker 

och frågeställningar vi valt. Arbetets gång har karaktäriserats av nära samarbete där vi 

gemensamt har författat materialet. Vi har som metod för detta återsetts i samma lokal varje 

dag och strukturerat upp arbetet på ett vis som efterliknar en arbetsdag. Materialet har även 

diskuterats på raster där vi tagit promenader för att hålla varandra uppdaterade på vad vi läst.  
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