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Sammanfattning 

 
Syftet i detta arbete har varit att finna argument för slöjden som ämne i skolan. Vi har gjort en undersökning där vi 

använt oss av strukturerade intervjuer för att ta reda på hur 52 vuxna i vår geografiska närhet resonerar om slöjdens 

innehåll och värde. Vad har de lärt sig från slöjden, har de haft någon nytta av dessa kunskaper i sitt senare liv och 

tycker de slöjden är viktig i skolan och i så fall varför/varför inte.  

 

Vår studie resulterade i att alla respondenter utom en tyckte slöjden var viktig i framtidens skola och motiverade 

detta på varierande sätt. Vi samlade dessa under kategorier och fick ihop både starka och svaga argument för slöjden 

som ämne i skolan. Många av de argument våra respondenter uppgav sammanföll med hur slöjden motiveras i 

rådande läroplan och vad tidigare forskning säger. Dock fann vi ett argument som föll utanför vad läroplanen säger 

att slöjden syftar till; att slöjden är yrkesförberedande. Vi kunde också se att nyttan med slöjden är något som verkar 

uppenbara sig senare i vuxenlivet. Vi kunde inte se några samband mellan vilken läroplan respondenterna 

undervisats utifrån och hur de resonerar kring slöjden. Något som vi kom att inse i arbetets slutskede var hur vår 

teoretiska kunskapssyn kommit att vara en bidragande orsak till varför slöjden överhuvudtaget ifrågasätts.  

 

Vårt upplägg består i att först återge hur slöjden motiverats som ämne historiskt sett för att sedan komma in på den 

aktuella forskning som finns om slöjd. Sedan presenterar vi resultatet av vår egen studie. Avslutningsvis diskutera 

bland annat kunskapsbegreppets vikt i frågor som vi berört angående slöjden. 
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Inledning 

Slöjdämnet hör till de ämnen som, trots sin popularitet, inte har en tydlig, allmänt 

accepterad målsättning på samma sätt som t.ex. matematik eller engelska, där man kan 

antaga att både amatörer och professionella har en någorlunda enhetlig uppfattning om 

vad ämnet syftar till i grundskolan. (Borg, 1995, s3) 

När vi skulle ge oss in i att skriva denna uppsats var vi båda eniga om att vi ville skriva ett 

arbete om argument för slöjden i skolan. Detta grundade sig i att vi båda, tidigare läst en kurs 

inom slöjdprogrammet som ingett en känsla av att slöjdens framtid är oviss. Den sittande 

regeringen har deklarerat att en ny läroplan kommer vara klar i april 2010 och sättas i bruk 

läsåret 2011/2012 (Thulin, 2009). Hur denna läroplan kommer se ut är det i dagslägen ingen 

som vet. I KRUT´s (nr 133/134, 2009) senaste nummer har man uppmärksammat slöjdens 

tynande tillvaro och valt att låta några av slöjdens förkämpar redogöra för vad slöjden är och 

kan vara i dagens skola. Liksom dessa förkämpar vill vi att slöjden ska leva kvar i våra skolor. 

Liksom det förr fanns ett konkret syfte med ämnet vill vi med detta arbete kritiskt granska 

vilka argument som finns för slöjdämnet och försöka lyfta fram ämnets konkreta syfte i 

dagens skola. Vi vill alltså inte enbart stärka vårt eget förråd av argument för varför slöjden är 

viktig i dagens skola, utan genom detta arbete tydliggöra för dig som läsare varför slöjden har 

en given plats i den svenska grundskolan. Där finns också en tanke om att kunna bidra till en 

fortsatt diskussion och bidra till reflektioner om hur olika ämnen motiverats i skolan om 

skolans utformning och hur argument förs för ett visst ämne i skolan, även om vi endast 

kommer att beröra slöjden.  
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att ringa in argument för slöjden som ämne i skolan. Vi har valt att 

rikta in oss på hur vuxna i olika ålderskategorier i vår geografiska närhet resonerar kring 

slöjden och deras erfarenheter från skolslöjden. 

Frågeställningar  

- Vad beskrivs vara skolslöjdens kärna? 

- Vilken nytta anser vuxna människor att de haft av skolslöjden i sitt privata- och 

yrkesverksamma liv? 

- Hur och i så fall vilket samband finns mellan hur slöjden motiverats i de olika 

läroplanerna och hur vuxna människor själva förhåller sig till slöjden som ämne? 

- På vilket sätt påverkar den rådande kunskapssynen sättet att förklara slöjden? 
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Litteratur och tidigare forskning 

I den här genomgången presenterar vi först hur slöjden kommit att införas i skolan som ämne 

och hur slöjden skrivs fram i dagens läroplan. Därefter har vi valt att tydliggöra 

kunskapsbegreppet så att läsaren lättare ska kunna följa de argument som vi presenterar 

utifrån tidigare forskning om varför slöjden är viktig som skolämne. Vi tar även upp en 

sammanfattning som gjorts av skolverket om slöjdämnet. Slutligen presenterar vi brister som 

finns i slöjdundervisningen. 

 

Slöjdämnets historik 

Slöjden som ämne i skolan har länge diskuterats och debatterats och ämnet som undervisande 

verksamhet går långt bak i vår historia. I 1600-talets fattigskolor varvades undervisning i 

läsning och kristendom med slöjd (Johansson, 1989). Slöjden får en plats i skolan genom 

1878 års läroplan då beslutet om statsbidrag för gosslöjd togs. Statsbidraget gick till de skolor 

som tillhandahöll gosslöjd i sin undervisning, liknande för flickslöjd infördes 1896 (Trapp, 

1973). Bidraget gick till att betala lön till lärarna som undervisade i slöjd (Borg, 1995).  Dock 

kom ett förslag om slöjdundervisning i skolan redan 1840/41 då en motion lämnas in till 

riksdagen. Motionen blev inte mer än ett förslag på grund av annat som prioriterades 

(Johansson, 1989).  

 

Det var olika faktorer som gjorde att slöjden infördes som ämne i skolan. På 1860-talet fick 

folkskolan kritik för att vara alltför teoretisk och föräldrar ville se att sina barn lärde sig något 

de verkligen kunde ha nytta av. Slöjd motiverades därför som ämne i skolan för att det gav ett 

hantverkskunnande, arbetsglädje i själva skapandet men även en chans till de som hade det 

mindre gott ställt en möjlighet att lära sig lappa och laga och i förlängningen kunde slöjden 

bidra till en mer hygienisk befolkning. Genom hantverkskunnandet kunde de också lära sig 

något att försörja sig på (Borg, 2001).  

 

Motiven för gosslöjd var främst behovet av kroppsarbete som variation till skolans 

stillasittande utformning medan flickslöjden främst motiverades utifrån ett nyttoperspektiv, att 

kunna hantverket. I och med bestämmelsen om statsbidraget för gosslöjd fick slöjden officiell 

status. Att slöjdundervisningen placerades i skolan istället för i hemmet gjorde skolan 

ansvarig för att förbereda unga människor att kunna ta hand om ett hushåll. Kring detta gick 
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heta debatter då många ansåg att det inte låg på skolans ansvar att lära ut sysslor för hemmen. 

Alla barn hade dock inte möjligheten att få lära sig dessa färdigheter i hemmet vilket talade 

för att ansvaret skulle ligga på skolan. Debatten om slöjden hörde hemma i 

skolundervisningen eller inte avtog i och med beslutet om statsbidrag. Istället kom fokus att 

hamna på slöjdundervisningens utformning. Som ett argument för behovet av statsbidrag, 

även för flickslöjd, framkom att det rådde bristande kunskaper bland kvinnor i hur kläder 

lagas och lappas, en syssla som låg inom kvinnans ansvarsområde. När statsbidraget för 

flickslöjd kom att gälla, 20 år senare än för gosslöjden, var det hälften så mycket som bidraget 

för gosslöjden. Vilket betyder att lärarna som undervisade i flickslöjd fick hälften av den lön 

som lärarna i gosslöjd erhöll (Johansson, 1989).  

 

I skolutredningen från 1940 framhålls vikten av manuellt arbete. Slöjden beskrevs som ett 

ämne som gav ökat självförtroende när eleven lyckats med sina praktiska uppgifter något som 

hade god inverkan på elevens övriga skolarbete (Borg, 1995). 1955 blir slöjdämnet 

obligatoriskt (Hartman, 1995). I kursplanen från 1955 är slöjden fortfarande uppdelad i 

manlig och kvinnlig slöjd.  I den manliga slöjden beskrevs hur eleven skulle lära sig tillverka 

enklare föremål i trä för hemmet, skolan eller lek och utveckla en händighet hos eleven. Den 

kvinnliga slöjden beskrevs på liknande sätt, hur eleven skulle lära sig tillverka enklare 

klädesplagg och handarbeten men endast i nyttan för hemmet. I båda kursplanerna beskrevs 

hur slöjden skulle fostra till att eleven skulle få respekt för det praktiska arbetet. Vidare följer 

instruktioner för vilka tekniker som borde bearbetas under vilket skolår (Kursplan 1955). 

Under avsnittet för metodiska anvisningar för ämnet står mer ingående om ämnena. Manlig 

slöjd skulle uppmuntra eleven att själv lösa problem och läraren borde fungera som en 

handledare. Uppgifterna i slöjden skulle anpassas efter elevens förutsättningar, önskemål och 

behov. Val av föremål att tillverka i slöjden kunde också styras av önskemål från hemmen 

vilket kunde bidra till att eleven fick kunskaper i att reparera och återvinna ur en ekonomisk 

aspekt. Vidare står att den manliga slöjden borde integreras med andra ämnen. Ett exempel 

som tas upp är att använda sig av matematiken för att göra uträkningar för materialkostnader. 

Kvinnlig slöjd beskrevs även den ur en ekonomisk synvinkel som ett ämne som borde bidra 

till att eleven lär sig sy egna kläder och andra föremål till hemmet samt lär sig laga och lappa. 

Den kvinnliga slöjden skulle även utveckla elevens känsla för god kvalitet. Genom att 

undvika för svåra och tidskrävande arbeten kunde elevens förmåga att arbeta självständigt 

utvecklas genom att den fick lust att fortsätta arbetet på egen hand (skolöverstyrelsen, 1955). 
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När grundskolan sedan infördes 1962 kom slöjden i skolan att ändra pedagogisk riktning. 

Innan införandet av grundskolan hade eleverna mest fått reproducera och arbeta efter givna 

former där stort fokus legat på att eleven skulle lära sig noggrannhet  och uthållighet. Nu låg 

elevens egna skapande istället i fokus med mål om självförverkligande (Hartman, 1995). I 

läroplanen för grundskolan 1962 beskrevs målet för slöjden i en kortare gemensam text som 

ett ämne som skall låta eleverna planera och genomföra ett arbete vilket bidrog till att eleven 

utvecklade en manuell förmåga samt att kunna arbeta självständigt. Uppgifterna skulle vara av 

det slag som förekom i det dagliga livet. Ett begrepp som estetisk fostran förekommer här och 

beskrevs som något som skulle ge eleven känsla för färg, form och kvalitet vilket skulle skapa 

goda konsumenter. Detta beskrevs vidare under slöjdarternas enskilda kursplan ur en 

ekonomisk synpunkt där eleven fick materialkännedom. Den ekonomiska aspekten belystes 

ytterligare genom att eleverna lärde sig tillverka saker för hemmet. Även om textilslöjd var 

mest lämpad för flickor och trä- och metallslöjd för pojkar nämns här möjligheten för att även 

flickor skulle kunna ha trä- och metallslöjd och vice versa (Skolöverstyrelsen, 1962). 

 

I Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) och kursplanen för ämnet slöjd sätts individen i centrum. 

Undervisningen och dess uppgifter skulle anpassas efter elevens förutsättningar i tid och 

svårighetsgrad. Eleven skulle utveckla en förmåga att själv kunna bedöma sitt eget arbete 

både praktiskt- tekniskt och estetiskt. Här skrevs även att samtliga elever skulle ha samma 

undervisning i båda slöjdarterna oberoende kön i år 3- 6 (Skolöverstyrelsen, 1969). 

Slöjdprodukten var främst ett medel för att nå syftet med slöjden som var att slöjden skulle 

bidra till elevernas utveckling manuellt, intellektuellt och emotionellt. Man belyste vikten av 

att eleven kom med egna idéer och uppmuntrade även gemensamma arbetsområden 

slöjdarterna emellan (Borg, 1995). 

 

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) skrevs en gemensam kursplan för trä- och metallslöjd samt 

textilslöjd under ämnet slöjd. Något som också belyses är hur mycket de båda slöjdarterna har 

gemensamt. Detta bör göras tydligt för eleverna så de ser sambandet när de byter slöjdart 

(Skolöverstyrelsen, 1980). Alla elever skulle nu alltså arbeta med båda slöjdarterna oberoende 

kön då betoning låg på jämställdhet i slöjdandet (Hartman, 1995).  Slöjden syftade till att 

eleven skulle utveckla sin motorik, skapande förmåga och estetiska värden. Eleven skulle 

även lära om det kulturarv som slöjden bär på vilket beskrevs som att ge många möjligeter till 

ämnesintegrering. Slöjden skulle också bidra till att lära eleven värdera och bearbeta material 

ur ekonomisk synpunkt. Här beskrevs också hur eleven skulle tillgodoses en 
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handlingsberedskap i slöjden som var viktig inför arbets- och vardagslivet. 

Handlingsberedskapen beskrevs som en förmåga att lösa praktiska uppgifter (Skolverket, 

1980). 

Slöjdämnet idag 

Inför 1994 års läroplan fanns strävan att skapa Europas bästa skola. Detta skulle ske genom en 

mer teoretiskt inriktad skola vilket låg bakom förslaget att göra slöjden till ett valfritt ämne. 

Förslaget om valfri slöjd gick inte igenom men timmar drogs in från slöjdundervisningen 

(Hartman, 1995). 

 

Kursplanen i Lpo94 och den reviderade versionen från 2000 (Skolverket, 2000)  har många 

likheter som säger i stort att slöjdämnet ska bidra till att eleven övar upp sin skapande, 

manuella och kommunikativa förmåga. Eleverna ska utveckla kreativitet, nyfikenhet, 

ansvarstagande, självständighet, kunna göra medvetna val, experimentella förmågor och 

förmåga att lösa problem. Allt detta ska finnas med i slöjdprocessen som går från idé till 

produkt. Detta ska stärka elevens tilltro till sin egen förmåga och ge en beredskap för det 

dagliga livet. Vidare ska slöjden medvetengöra vilken betydelse elevens egna val har för till 

exempel hållbarhet och funktion. Detta gör att även kunskaper om miljö- och säkerhetsfrågor 

kommer upp. Slöjden ska även stimulera elevers nytänkande och nyskapande. Syftet är också 

att slöjdämnet ska ge en historisk tillbakablick på hur slöjdtraditioner ser och sett ut. 

Slöjdämnet skall även upplysa om andra kulturers hantverkstraditioner. Vidare ska slöjden ge 

erfarenhet i olika arbetsmetoder och användandet av olika verktyg. Förmåga till att kunna 

reflektera och bedöma arbetsprocessen och hur det påverkat produkten, är en del i att lära sig 

värdera, som är en viktig del i slöjdprocessen. Slöjden ska även utveckla förmågan till att ta 

eget ansvar och kunna planera en process. Kursplanen (Skolverket, 2000) nämner också 

vikten slöjden har i att visualisera olika matematiska begrepp och hur det kan vara till nytta 

för andra ämnen. Nytt för den reviderade versionen är att begreppet slöjdprocessen nu finns 

med. Begreppet förekommer inte i Lpo94 även om arbetet i slöjden beskrivs som en process 

med samma innehåll som slöjdprocessen innehar. Lpo94 (Skolverket, 1994) beskriver även 

hur slöjdämnet skall göra eleven medveten om resurshållning när det gäller konsumtion och 

produktion och ge eleven förutsättningar att klara traditionellt manliga som kvinnliga 

uppgifter i vardagslivet, oberoende kön. 
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Slöjdprocessen 

Slöjden kännetecknas av att eleverna blir delaktiga i en produktionsprocess som börjar i 

en idé och avslutas i en färdig produkt (Skolverket, 2000. Kursplanen för ämnet slöjd). 

Slöjdprocessen innefattar fyra faser. Dessa är idé, planering, genomförande och värdering. 

Eleverna pendlar mellan de olika faserna i sitt arbete (Skolverket, 2007). Processen startar i 

elevens egen idé och planerar hur arbetet skall gå tillväga. I genomförandefasen bedömer 

han/hon vilka material och redskap han/hon behöver lära sig att använda. I värderingsfasen 

bedömer och reflekterar eleven över sitt arbete, hur det blev och varför samt vad den lärt sig. I 

slöjdprocessen förenas teori och praktik genom att eleven använder hjärnan och händerna i sitt 

arbete. Arbetet i slöjden utvecklar, praktiserar och skapar förståelse för teoretiska kunskaper 

hos eleven (Lärarförbundet, 2003). Thomas Kroksmark (Lärarförbundet, 2003) professor i 

pedagogik har sagt: 

Slöjden är det enda ämne som utvärderar en process. I slöjden betygsätts kreativitet, ide, 

ambitioner och inte bara om kanterna blev raka. Det här är en typ av kunskaper som blir 

allt mer efterfrågade. Men att slöjden ligger i täten i detta kunskapsfält har inte nått 

utanför slöjdsalarna (Lärarförbundet, 2003) 

 

Kunskapsbegreppet 

Borg (1995) menar att det bland gemene man talas om begreppsparet praktisk-teoretisk 

kunskap. Dessa två ses som en dikotomi, motställda varandra. Ett motsatsförhållande som inte 

existerar i verkligheten anser Borg (1995). Gustavsson (2002) menar att vi länge har velat 

göra skillnad mellan teoretisk och praktisk kunskap. I teoretisk kunskap innefattas huvudet, 

tänkandet, medvetandet och själen medan den praktiska kunskapen innefattar kroppen, 

handling, kroppens och handens arbete. I skolan beskrivs detta som att de teoretiska ämnena 

är de man läser sig till medan de praktiska är i de ämnen man gör något. Gustavsson (2002) 

framhåller vidare att det inte går att göra en åtskillnad av kropp och tanke, teori och praktik 

utan menar att all kunskap är både praktisk och teoretisk i sin karaktär. Vid all aktivitet och 

yrkesutövande är kunskap att veta vad man gör och Gustavsson (2002) tillägger att för att 

behärska en praktik är kunskap att veta vad man gör och varför. I detta innefattas både 

medvetande och kropp. Kunskap är därför något personligt i och med att vi bär det inom oss 

och det innebär en aktivitet eftersom vi använder och brukar den, menar han.  
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Platon är en av de forna filosoferna som ligger till grund för hur vi ser på kunskap i dagens 

samhälle (Borg, 1995; Gustavsson, 2002). Platon sätter högst värde i den kunskap som på ett 

vetenskapligt sätt går att förklara, vilket betyder den teoretiska kunskapen. Denna kunskap 

värderar han högst eftersom den går att beskriva och är en logisk kunskap. Han kallar den 

episteme (Borg, 1995; Gustavsson, 2002). Aristoteles var Platons efterföljare och utvecklade 

kunskapsbegreppet genom att lägga till techne och fronesis. Techne är den praktisk- 

produktiva kunskapen som är knuten till hantverk och skapande verksamhet. Fronesis är 

praktisk klokhet och knuten till etiska- politiska livet. Praktisk klokhet är en förutsättning för 

ett gott samhälle där praktisk klokhet står för hur vi skall handla klokt i olika situationer, en 

förmåga som nås genom livserfarenhet (Gustavsson, 2002). 

 

Gustavsson (2002) framhåller att det i ett demokratiskt kunskapssamhälle inte enbart kan vara 

experter inom vetenskapen som har makten, utan en förutsättning för demokrati vilar på 

ömsesidig respekt för olika kunskaper inom alla verksamheter. De tre kunskapsformerna 

episteme, techne och fronesis skall samverka i balans till varandra i en god utbildningsform 

och inte ställas mot varandra, menar Gustavsson (2002).  

 

Viljan till att skilja kunskapens olika begrepp har skapat begreppen intellektuellt och manuellt 

arbete och anses av Gustavsson (2002) bidra till det praktiska arbetets låga status. Även i 

samhället har praktiska former av kunskap låg status, något som är skolans uppgift att ändra 

på (Gustavsson, 2002). Den svåra uppgiften är sedan hur skolan helt praktisk ska gå tillväga. 

Så länge vetenskapen ger ekonomisk avkastning kommer den att ses som väsentlig i ett 

kunskapssamhälle menar Gustavsson. Detta är ett mycket ytligt sätt att se på kunskap, 

eftersom endast episteme värdesätts. Detta skapar en elitistisk syn på kunskapen, menar 

Gustavsson (2002).  

 

Kunskapsbegreppet i slöjden  

Säljö (1995) diskuterar i en debattartikel i tidsskriften Slöjdforum om hur vi i vårt samhälle 

låter de gamla filosofernas teorier om kunskap stå kvar än idag där vi gör skillnad på praktisk 

och teoretisk kunskap. Detta syns tydligt i skolan där det anses vara teori när läraren föreläser 

och eleven lyssnar medan laboration anses vara att göra något praktiskt. På samma sätt menar 
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Säljö (1995) att vissa ämnen i skolan benämns som praktiska och teoretiska. Säljö uppmanar i 

sin artikel att ställa sig kritisk till detta sätt att dela upp kunskap och skolan som verksamhet. 

Säljö (1995) ifrågasätter valet av att diskutera ämnen som teoretiska och praktiska och menar 

att inga mänskliga verksamheter kan uppdelas i praktiska eller teoretiska. Säljö (1995) menar 

att det finns en risk i att slöjden kommer att få ge vika för andra ämnen om ämnet slöjd inte 

lyfter fram vad det kan ge eleverna och skolan. Praktik och teori fungerar i ett intimt samspel 

med varandra menar han. Johansson (2002) lyfter även hon fram i sin avhandling hur hon tror 

att en tradition av att vilja särskilja teori och praktik är bidragande till vad hennes 

undersökning visade vara föräldrars uppfattning av att slöjden skall bidra till. I denna tradition 

antas teori sitta i huvudet och praktik i händerna och praktiska kunskaper ses därför av 

föräldrarna i hennes undersökning som ett komplement till skolans övriga teoretiska 

kunskaper. Johansson (2002) menar att slöjden måste bli bättre på att förklara och synliggöra 

vilka kunskaper slöjden kan ge. Molander (1995) menar även han att slöjden har svårt att få 

en självklar plats i dagens skola eftersom vi har en kunskapssyn som bygger på en teoretisk 

kunskapstradition. Istället bör en kunskapssyn utvecklas grundad ur praktiska 

kunskapstraditioner. Molander (1995) menar även att slöjden har möjlighet att låta eleverna ta 

del av och bli delaktiga i en levande kunskap. Alexandersson (1996) instämmer om hur 

slöjden innebär en levande kunskap där eleven är delaktig och närvarande i en verksamhet. 

Alexandersson (1996) har han valt att beskriva tre förmågor som eleven får möjlighet att 

utveckla i slöjden. Dessa är: praktisk förmåga, gestaltningsförmåga och upplevelse- och 

tolkningsförmåga. Borg (2001) beskriver hur slöjden innehåller tyst kunskap eftersom många 

av de kunskaper som slöjden erbjuder inte går att förklara med ord. Det blir då tysta 

kunskaper som överförs via läraren till eleverna genom att läraren visar hur man går tillväga 

och på så vis traderar kunskapen. Det är svårt i slöjden att skilja mellan teori och praktik, tyst 

eller formulerad kunskap (Borg, 2001). Gustavsson (2002) förklarar begreppet tyst kunskap i 

likhet med Borgs (2001) uppfattning men menar att det är viktigt att kunna förklara och sätta 

ord på vad man besitter för kunskap idag för att kunna utveckla sin kompetens. 

 

Argument för varför slöjden är viktig som skolämne 

För att finna argument för varför slöjden är viktig i skolan har vi sökt efter det som tidigare 

forskning betonat vikten av. Nämligen begrepp över de kunskaper och förmågor som slöjden 

kan bidra till att utveckla. Alexandersson (1996) menar att det är viktigt att synliggöra och 
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beskriva vilka förmågor som slöjden kan utveckla hos eleverna. Johansson (2002) lyfter fram 

vikten av att diskutera och belysa genom att sätta ord och begrepp på vad som sker i 

slöjdsalen för att uppfattningen om vad för kunskaper slöjden ger skall förändras och bli 

tydligare. Det är just dessa, som vi samlat under rubriker, som utgör argument för varför 

slöjden är viktigt som ämne i skolan.  

 

Allsidig utveckling 

 
I slöjd lär sig eleverna bland annat risktagande, visuell föreställningsförmåga och 

tålamod. Den här typen av förmågor, mer än praktiska färdigheter, utgör den verkliga 

nyttan med slöjdämnet. (Lindström, 2009 s57) 

 

Borg (2001) skriver att det finns en kärna av saker i slöjdämnet som inte har ändrats sig 

genom tiden. Denna kärna har tre sidor. Den första sidan är att slöjden alltid varit ett ställe att 

tillverka olika nyttoföremål, vilket i dag har övergått till att prova på att producera föremål. 

Det handlar om att aktivera och jobba med sina händer. Den andra sidan är processen som 

sker i slöjden. Inget annat ämne i skolan har en så tydlig process. En process som går från 

tanke, via handling, till produkt och att slutligen utvärdera sitt resultat. Läraren har en unik 

möjlighet att följa hur en elev tänkt genom hela processen. Processen bidrar också till att träna 

elevers problemlösningsförmåga. Det händer något inom eleven när den slöjdar. Något som 

inte går att ersätta med andra aktiviteter i skolan. Den sista sidan av slöjdens kärna är enligt 

Borg de emotionella och sinnliga upplevelserna som den bidrar till. Slöjden berör elever 

emotionellt eftersom de ofta har möjlighet att själva påverka dess innehåll. De får ta olika 

beslut helt själva, när det gäller material, färgsättning och så vidare. Detta gör att 

kunskapsutbytet blir större och kunskaper befästs på ett annat och starkare sätt än vad det görs 

i andra ämnen. Detta kan underbyggas med att de flesta människor har starka minnen från sin 

egen slöjd i grundskolan (Borg, 2001). Säljö (2008) menar att slöjden är viktig för att den 

bidrar till människans allsidiga utveckling. Den är viktig att utveckla i den avancerade och 

materiella kultur som vi lever i. Utvecklingen sker med hjälp av slöjden eftersom den innebär 

problemlösning, samarbete och att intellektet aktiveras tillsammans med skapande 

verksamhet.  

Att lära genom att skapa hör framtiden till och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna 

till människors utveckling. (Säljö, 2008, s14) 
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Mikael Alexandersson (1996) menar att slöjden är ett ämne, som med hjälp av flera sinnen 

bidrar till att elevens kunskaper om livet vidgas.  

 

Ett språngbräde ut i arbetslivet 

Borg (2001) skriver om hur slöjden i grundskolan fått vara ett språngbräde för vissa ut i ett liv 

som konstnärer och formgivare. Där dessa beskriver skolslöjden som ett ställe där deras 

intressen fick fördjupa sig och så småningom till och med att bli deras sysselsättning. Dessa 

personer har yrken där de arbetar med skapande verksamhet och får användning av sin egen 

uttrycksförmåga.  

 

Handlingsberedskap 

Nygren-Landgärds (2003) skriver i sin rapport att slöjden bidrar till att göra människors 

vardags- och fritidsliv mer meningsfullt genom de olika praktiska saker den lär ut. Slöjden 

kan bli en stimulerande fritidssysselsättning, men den ger även en beredskap att lösa de 

vardagliga problem som kan uppstå. Den ger en känsla av att kunna klara sig i vardagen. 

Slöjden ger även en beredskap att snabbt kunna handla och ta kloka beslut, något som företag 

i framtiden kommer efterfråga (Nygren-Landgärds, 2003).   

 

Säljö (2008) beskriver hur slöjden kan bidra till att våga ta sig an och reparera maskiner och 

redskap som vi omger oss med. Något som han menar inger en trygghet eftersom människans 

kontroll över sin omvärld då ökar. 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är något som blir mer och mer aktuellt och i framtiden kommer vara en 

naturlig del i många verksamheter i vårt samhälle. Slöjdprocessen är en viktig del av 

slöjdundervisningen som bidrar till ökad förståelse vad gäller hållbar utveckling. Den ger en 

förståelse för hur viktigt det är med just en hållbar utveckling (Nygren-Landgärds, 2003). Förr 

var det helt naturligt att en vanlig kvinna lade några timmar i veckan på att laga eller sy om 

olika kläder. Idag har det gått så långt i vårt konsumtionssamhälle att inte ens 
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välgörenhetsorganisationer vill eller kan ta emot mer kläder. En orsak är den dåliga kvaliteten 

på dagens billiga kläder. Återbruk har inte varit på tapeten i vårt samhälle på lång tid. Men nu 

visar det sig att intresset för återbruk av olika kläder växer. Det finns en längtan att få använda 

sina händer igen. Handarbetet ses inte längre som något omodernt (Lindén Ivarsson, 2008).  

 

Det är en växande trend i dagens samhälle att renovera, inreda, bygga och fixa själv i hemmet 

(Skolverket, 2007). Detta är något som kan kopplas ihop med gällande kursplan för 

slöjdämnet eftersom den framhäver att ekonomi- och resurshållningsperspektiv ska förkomma 

inom slöjden.  

 

Uppfyller behov hos människan 

Borg (2001) har i sin avhandling om slöjdens intryck, uttryck och avtryck valt att beskriva 

slöjden utifrån fyra grundläggande behov som vi människor har och som slöjden uppfyller. 

Det första är det praktiska behovet. Där kommer tillverkning, konstruktion och produktion in. 

Det andra är det teoretiska som handlar om att undersöka, reflektera och skapa förståelse. Det 

tredje är det estetiska som anger ett behov av att kunna gestalta och uttrycka sig på olika sätt. 

Det fjärde och sista är det sociala behovet, där det handlar om identitetsutveckling, att 

utvecklas som en del av samhället. Alla fyra delar är beroende av varandra för att fungera fullt 

ut. Vissa delar kan ibland bli mer synliga än de andra, men alla finns jämt med i slöjden, 

menar Borg (2001). 

 

Ökad positiv självbild 

Borg (2001) visar att slöjden bidrar till är att öka elevens tilltro till sin egen förmåga. Nygren–

Landgärds (2003) skriver att det i ett framtidsperspektiv även är viktigt att undervisningen i 

slöjden ger eleverna en realistisk och positiv självbild samt självuppfattning. De får möjlighet 

att utveckla sin personlighet då det i vårt postmoderna samhälle är allt viktigare att veta vem 

man är och tror på sig själv. Hedström (2009) skriver att slöjden är ett ämne som får elever att 

känna sig duktiga och känna att de duger. 

För alla som handarbetat någon gång vet att tillfredställelsen med att skapa något med 

sina egna händer är alldeles speciell. Det händer något inombords, man växer, känner sig 

nöjd och glad. (Lindén Ivarsson, 2008, s109) 
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Skolverkets sammanfattning av slöjdämnet 

Nedan har vi valt att visa den sammanfattning skolverket (2007) gjort av de kunskapsområden 

som slöjden berör. Skolverket har analyserat resultatet i NU-03 och sammanställt det i sex 

olika områden som vi valt att redovisa här nedan. NU-03 är en nationell utvärdering som 

genomfördes i grundskolan 2003. I den utvärderades olika ämnen och däribland slöjden. Vi 

anser att sammanfattningen kompletterar de tidigare argumenten.  

 

1. Personliga kvaliteter och egenskaper 

• Bygga upp självkänsla och lust 

• Utveckla kreativ- och konstruktiv förmåga 

• Förmåga att reflektera, bedöma och ta ställning 

• Befästa och överföra kunskaper, att tillägna sig nya kunskaper 

 

2. Elevinflytande och eget ansvar 

• Få utgå från egna erfarenheter och intressen 

• Ta eget ansvar för sitt lärande 

 

3. Handlingsberedskap 

• Bygga upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov 

• Befästa och överföra kunskaper, att tillägna sig nya kunskaper 

• Planera och genomföra utifrån gällande förutsättningar 

 

4. Ämneskunskapsmål 

• Kunskap om metoder, verktyg, redskap, material och arbetsmiljö  

• Planera, bedöma och förstå processen 

• Kulturarv och slöjdtraditioner i historiskt- och kulturellt perspektiv 

 

5. Perspektiv och aspekter 

• Jämställdhets-, ekonomiskt-, miljö- och kulturellt perspektiv 

• Estetiska-, etiska- och funktionella värden 

 

6. Arbetssätt och metoder 

• Slöjdprocessen – planera och bedöma arbetsprocesser och produkter 
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• Skapande arbete utifrån egna erfarenheter och intressen i slöjdens material 

• Självständigt och konstruktivt lösa problem 

 

Brister i slöjdundervisningen 

NU-03 (Johansson & Hasselskog, 2005) tar upp att lärarna planerar sin undervisning enskilt 

utan hjälp ifrån kolleger. Detta var något som togs upp redan i NU-92 som ett problem. Idag 

har planeringen gått åt fel håll och samarbetet mellan kolleger är idag ännu sämre (Johansson 

& Hasselskog, 2005). Flera slöjdlärare är idag obehöriga och de flesta obehöriga har sin 

kompetens inom något hantverksyrke och inte inom det pedagogiska (Skolverket, 2007). 

Detta menar skolverket (2007) kan få effekter på hur dessa lärare tolkar och bedriver sitt 

uppdrag samt hur de tolkar gällande läroplan. Borg (2001) menar att slöjdlärare under lång tid 

har sett möjligheter i att fritt kunna tolka läroplanstexterna. Hon menar att slöjdlärarna har 

tolkat in sin egen undervisning i den nya läroplanen och på så vis berättigat den egna 

undervisningen. Detta menar Borg (2001) har gjort att grunden i undervisningen inte ändrats 

så mycket under ett längre perspektiv. Lärarna uppfattar läroplanstexterna som 

verklighetsfrämmande, eftersom de är skrivna av några experter som inte har någon kunskap i 

hur slöjdundervisning fungerar i verkligheten (Borg, 2001). Det visar sig att dagens 

slöjdundervisning enligt NU-03 (Johansson & Hasselskog, 2005) har viss samstämmighet 

med Lpo94 och dess övergripande mål. Eleverna utvecklar ett eget sätt att lära och det med 

stor lust. De ägnar sig åt att diskutera och att lösa problem och de arbetar med slöjdprocessen. 

Mål som inte helt uppfylls är exempelvis resurshållnings-, ekonomiska-, kulturella- och 

miljöperspektiv. Detta trots att slöjden har en unik möjlighet att uppfylla dessa mål 

(Johansson & Hasselskog, 2005).  

 

I NU-03 kommer det även fram att elever känner inflytande, men känner sig dock inte så 

delaktiga i planeringen som lärarna anger (Johansson & Hasselskog, 2005). Elevernas 

möjlighet att påverka innehållet och vad de ska göra i slöjden är signifikant. Detta och 

slöjdprocessen är de faktorer som är mest utmärkande för slöjden (Johansson & Hasselskog, 

2005). När Borg (2001) skriver om hennes informanters syn på vad de tyckte var viktigt i 

slöjden så berättar de att produkten var en viktig faktor som drev dem när de själva gick i 

grundkolan. Det framkommer att produkten var en viktig drivkraft som gjorde att arbetet blev 

meningsfullt. Tilltalade produkten dem inte blev däremot slöjdandet tråkigt och meningslöst i 
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deras ögon (Borg, 2001). I slöjdens strävansmål (Skolverket, 2000) framkommer att slöjden 

ska bygga upp en självkänsla, att den ska ge lust och att elever ska få uppleva arbetsglädje. 

Det står också att elever självständigt och konstruktivt ska lära sig lösa problem. I NU-03 

(Johansson & Hasselskog, 2005) kommer det fram att elever har svårt att se nyttan med det de 

lär sig i slöjden. Hasselskog (2008) skriver att fokuset i slöjden oftast idag ligger på görandet 

istället för lärandet och att detta kan vara en anledning till att elever har svårt att se nyttan 

med slöjden. Olika lärare fokuserar på olika delar i slöjden och det får skilda konsekvenser. 

Skulle lärandet vara i fokus skulle elever istället veta varför de gör olika saker i slöjden och 

veta till vilken nytta det är (Hasselskog, 2008). Slöjdens kunskapskvaliteter behöver 

synliggöras i skolan, hemmet och samhället anser Johansson (2009).  
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Metod 

Nedan följer en presentation för vårt tillvägagångssätt i utformning, insamling och 

bearbetning av den valda metoden. Forskningsetiska överväganden och generaliseringar 

belyses också. 

 

Kvalitativ metod 

Vi kom ganska snart fram till att någon form av kvalitativ metod vore rimlig för att samla in 

data så vårt syfte kunde besvaras. Intervjuer föreföll snabbt som den rimligaste 

datainsamlingsmodellen. Denscombe (2009) säger att intervjuer bör användas när forskaren 

vill ta reda på människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Vilket var precis vad vi 

ville med vår undersökning. 

 

Intervju 

Intervjuer kan, enligt Bryman (2002) ha olika grader av struktur. Strukturerad intervju innebär 

att intervjuaren har ett frågeschema som han/hon utgår ifrån. Varje respondent får samma 

frågor i samma följd och målet är att svaren från samtliga respondenter skall kunna ställas i 

jämförelse mot varandra (Bryman, 2002). Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren 

har en intervjuguide med specifika teman som intervjun skall beröra men intervjuaren har stor 

frihet i ordningsföljden och utformningen på frågorna. Ostrukturerad intervju innebär en 

intervjuform där intervjuaren utgår ifrån olika teman den vill beröra i intervjun och 

intervjuformen liknar ett samtal i sin form (Bryman, 2002).  

 

I relation till vad vi önskade veta mera om fann vi det rimligast att använda oss av en 

strukturerad form (Bryman, 2002). Det vill säga att frågorna ställdes efter ett frågeschema 

som var fastställt i förväg. Våra frågor var mestadels öppna, eftersom vi ville att respondenten 

skulle svara med sina egna ord om sina upplevelser och erfarenheter. Alla intervjuer spelades 

in digitalt, för att vi på ett enkelt sätt sedan skulle kunna lyssna på varandras intervjuer.  

 

Vi valde att intervjua en person i taget. Anledningen var att vi föreställde oss att det skulle 

vara relativt enkelt att arrangera ett möte mellan fyra ögon. En andra fördel som vi föreställde 

oss var att det som sades under intervjun var lätt att adressera, då det endast var en röst att 
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känna igen i inspelningarna. En tredje fördel var att en enskild intervju relativt lätt går att 

kontrollera, eftersom vi bara hade en person att guida genom frågorna (Denscombe, 2009).  

Beslutet om att genomföra intervjuerna var för sig, gjorde att vi kunde samla in data på varsitt 

håll vilket effektiviserade vårt arbete då vi satt en tidsram för insamlingen.  

 

Vi valde att genomföra en pilotstudie (Bryman, 2002) för att testa vår intervju som helhet.  Vi 

valde att testa vår intervju på ett par personer för att ta reda hur lång tid den kunde tänkas ta, 

hur frågorna bemöttes och om frågorna behövde omformuleras alternativt lägga till eller ta 

bort frågor. Vi fick då också möjlighet att testa den tekniska utrustningen, så den fungerade 

korrekt. Efter genomförd pilotstudie omformulerade vi några av frågorna för att de skulle bli 

mer lättförståliga. Vi valde även att tala in ett nummer innan varje intervju för att skilja på 

män och kvinnor. Nr 22, var koden för att respondenten var en kvinna och nr 33 var koden för 

en man. Dessa siffror valde vi för att det i svenska personnummer skiljs på kvinnor och män 

med en jämn eller ojämn siffra. Det höga talet valde vi för att respondenten inte skulle få 

uppfattningen att han/hon var bland de första att bli intervjuad. Detta gjorde vi för att inte 

respondenten skulle se oss som noviser och därför kanske välja att svara mer nonchalant. De 

intervjuer som ingick i pilotstudien valde vi att behålla, efter att vi lyssnat på varandras 

intervjuer och konstaterat att deras svar var av intresse. Pilotstudien gav oss även möjlighet att 

ta del av hur vi var i vår roll som intervjuare och kunde ge feedback till varandra. På detta sätt 

kunde vi försäkra oss om att våra respondenter utfrågas på liknande sätt. Vi fick nu även en 

tidsuppfattning i intervjulängd, vilket rörde sig om 5-6 minuter. Detta gjorde att vi i de andra 

intervjuerna kunde informera om tidsåtgången. Vi läste även in oss på frågorna och dess följd 

för att kunna få ett naturligt flyt i intervjuerna, vilket förespråkas av Bryman (2002).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande som Bryman (2002) framhåller skall gälla vid forskning. Våra respondenter 

meddelades muntligt i samband med varje intervju om hur vi tagit hänsyn till dessa principer 

på ett sätt som vi tror var begripligt för dem.   
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Informationskravet 

Våra respondenter informerades om vad som var syftet med vår undersökning, varför vi 

gjorde den.  

 

Samtyckeskravet 

Våra respondenter bestämde själva över sitt deltagande i undersökningen. I och med att den 

var frivillig fick de även närsomhelst avbryta intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet 

Våra respondenter meddelades om att alla eventuella personuppgifter som framgår av 

intervjumaterialet kommer behandlas med största konfidentialitet, deras medverkan var helt 

anonym. 

 

Nyttjandekravet 

Våra respondenter erhöll information om att materialet som vi fick in av intervjun endast 

skulle användas i studie och forskningssyfte och ingenting annat.  

 

Urval 

Vi ville intervjua människor ur olika åldersgrupper för att senare kunna jämföra om det fanns 

ett samband mellan vilken läroplan de undervisats i och deras förhållningssätt till slöjden i 

dagens skola. Detta gjorde att vi valde ett kvoturval (Denscombe, 2009). Ett kvoturval är då 

olika kategorier ställs upp och forskaren väljer ut personer som passar de olika kategorierna 

och på så vis försöker fylla de olika kategorierna. Vi valde att kategorisera ålderspannet på 

respondenterna utifrån de olika läroplanerna som kommit ut mellan 1962 fram till 1994. 

Under samtliga fyra läroplaner (Lgr62, Lgr69, Lgr80 och Lpo94) har slöjden varit 

obligatorisk.  

 

Alla våra respondenter hade därför någon erfarenhet från slöjd i skolan. Dessa fyra läroplaner 

gav oss då fyra olika ålderskategorier. I svenska grundskolan kommer eleven vanligtvis i 

kontakt med slöjden som ämne först i år 3 och är då 9 år gamla. Vi räknade ut födelseår för 



22 
 

när var ny läroplan trätt i kraft och de första 9-åringar undervisats under den fram till det att 

en ny läroplan trätt i kraft. Vi såg då att ålderspannen som renodlat haft en läroplan var 

relativt liten och skulle göra det svårt för oss att finna flertalet respondenter i varje specifik 

grupp. Vi valde då att skapa mellankategorier som täckte upp de som undervisats under två 

olika läroplaner och fick då totalt åtta kategorier.   

 

Tabell 1. Fördelning av respondenter utifrån ålder och läroplan 

Läroplan  Ålderskategori Antal informanter 

Före Lgr62  A  3 st. A1-A3 

Lgr62  B  5 st. B1-B5 

Lgr62 & Lgr69 C  5 st. C1-C5 

Lgr69  D  5 st. D1-D5 

Lgr62 & Lgr80 E  3 st. E1-E3 

Lgr80  F  7 st. F1-F7 

Lgr80 &Lpo94 G  13 st. G1-G13 

Lpo94  H  11 st. H1-H11 
 

 

 

Som tabell 1 visar så har vi valt att koppla samman olika läroplaner med olika 

ålderskategorier. Dessa har vi namngett genom att till exempel ge de som undervisats före och 

under Lgr62 versalen A, de som endast haft sin undervisning utifrån Lgr62 versalen B o.s.v. 

Vidare har dessa personer blivit döpta med en siffra som anger åldern inom kategorin. En låg 

siffra är en äldre person och en hög siffra är en yngre person inom kategorin.  

 

Eftersom vårt arbete var beroende av vissa ramfaktorer så som tid och pengar, valde vi att 

sätta en tidsram för insamling av data och ett mål att samla in mellan 5 och 10 intervjuer totalt 

i varje ålderskategori. Detta för att nå ett totalt antal intervjuer på högst 80, men minst 40 

intervjuer. Något som vi bedömde som en bra grund att utgå ifrån.  Förutom tidsaspekten var 

pengar en annan ramfaktor som avgjort att vi valde att intervjua personer i det geografiska 

område vi befann oss i. Vi började intervjua människor i vår direkta närhet ute på 

universitetsområdet. Vi gick var och en för sig för att snabbare kunna samla in data. Vi gick 

helt enkelt runt på dagtid och frågade människor om de var villiga att ställa upp på en kort 

intervju om skolslöjden, vilket de flesta var. Detta gjorde att vi snabbt hade samlat på oss 
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många respondenter inom ålderskategori G och H (tabell 1). Men vi behövde byta taktik för 

att fylla upp de andra ålderskategorierna. Därför valde vi att under en helg då vi båda reste 

hem till våra födelseorter, som båda har cirka 30 000 invånare och ligger i mellansverige, 

intervjua så många äldre människor vi kunde och på detta vis fylla upp de andra kategorierna. 

Vi valde därför att intervjua äldre personer som vi i de flesta fall hade en personlig relation 

till. Detta såg vi inte som ett hinder eller att det skulle påverka vår undersökning på något vis. 

Det visade sig att dessa personer vågade brodera ut svaren på våra frågor mer och att vi på 

detta sett fick mer information. Slutligen valde vi att komplettera med några få 

telefonintervjuer för att fylla upp de olika kategorierna på ett snabbt och enkelt sätt. Även 

dessa personer var personer som vi tidigare kände och kunde därför på ett naturligt sätt hålla 

en intervju per telefon.  

 

Intervjufrågornas utformning  

Utifrån våra frågeställningar formulerade vi ett frågeschema (bilaga 1) för att kunna utföra 

våra strukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Efter genomförd pilotstudie av vår intervju fick 

vi ihop ett frågeschema med totalt tio frågor. Vi ansåg att frågorna och de svar som vi kunde 

tänkas få med utgångspunkt av intervjuerna från pilotstudien var att den täckte in de 

frågeställningarna vi hade. Vi ville inte heller att intervjun skulle ta för lång tid då vi antog att 

det kunde medföra att färre ville ställa upp i vår undersökning. Vi ville ta reda på deras ålder 

för att kunna göra kopplingen till utifrån vilken läroplan de undervisats i. Respondenternas 

sysselsättning ansåg vi vara av intresse för att se eventuella sambandsmönster med vad de 

sysselsatte sig med och förhållningssättet till slöjden i skolan. Denna information fick vi ut av 

de två första frågorna. Frågorna var båda av inledande art som av respondenten var självklara 

att besvara. De introducerade även respondenten i intervjuformen samtidigt som 

informationen var av vikt för oss. Fråga 3 där respondenten ombads att reflektera fritt kring 

ordet slöjd, tänkte vi oss, introducerade och förberedde respondenten kring ämnet, ett sätt att 

få igång respondentens tankar kring slöjd. Fråga 4- 6 handlar om respondentens erfarenheter 

från sin egen skolslöjd. Frågorna där vi bad respondenterna berätta om sin egen slöjd och 

vilken slöjdart de har mest erfarenhet ifrån var tänkt för att ge oss en bild av hur deras 

slöjdundervisning har sett ut och om detta går att ställa samman med den rådande läroplan de 

undervisats utifrån. Vi fann det intressant för vår frågeställning att få reda på vad våra 

respondenter ansåg att de lärt sig i slöjden och om detta var kunskaper som de ansåg sig haft 
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nytta av senare i livet, yrkesmässigt eller privat. De reflektioner som förhoppningsvis sattes 

igång hos respondenten i och med dessa frågor inledde dem till att argumentera för eller emot 

slöjden. Detta var just vad de sista frågorna syftade till. Under intervjun följdes vissa frågor 

upp med hjälp av uppföljningsfrågor (Bryman, 2002) för att få så uttömmande svar av 

respondenten som möjligt. Dessa var av typen; berätta mer, kan du utveckla…  

 

Bearbetning av intervjuerna 

Efter att vi tillsammans genomfört 52 intervjuer (tabell 1) lyssnade vi på varandras intervjuer 

och förde anteckningar över respondenternas svar innan vi diskuterade innehållet på ett 

övergripande plan. Vi skapade under tiden olika kategorier och började pricka av vad de olika 

respondenterna svarade, hur många av våra respondenter som svarat likartat och så vidare. Vi 

upplevde en teoretisk mättnad (Bryman, 2002) så vi bedömde att ytterligare intervjuer inte 

skulle ge oss någon ny information. Vi var därmed nöjda med det material vi nu hade att 

tillgå. Variationen torde inte bli mycket större än den redan var.   

 

När väl detta resultat fanns insåg vi svårigheten med att kunna härleda vem som tyckte och 

sagt vad. Vi valde att lyssna igenom intervjuerna en gång till och förde denna gång 

anteckningar över respondenternas svar i tabellform i dator. Svaren respondenterna gav var 

okomplicerade och konkreta varför vi valde att skriva ned dessa kortfattat. Vi tog endast med 

det som var relevant för vårt arbete. Detta för att enklare få en överblick på de olika 

respondenternas svar och även för att senare enkelt kunna kategorisera deras svar. Vi valde 

alltså enbart att skriva in de olika nyckelord respondenten använt sig utav som hade med 

skolslöjd att göra.  För att sedan kunna citera en viss respondent var det bara att gå tillbaka 

och lyssna på den specifika intervjun och ta det citat som behövdes. Detta var möjligt 

eftersom våra intervjuer var korta (cirka 5-6min) och att vi enkelt via vår tabell (tabell 1) 

kunde se var i intervjun en viss sak sagts. På detta sätt sparade vi mycket tid som annars 

skulle gått åt till att transkribera alla intervjuer. Nu kunde vi istället använda oss utav våra 

inspelade intervjuer, på ett sätt som transkriberade intervjuer används.  Vi fick en bra 

överskådlig bild av de olika konkreta svaren och vi kunde enkelt och snabbt hitta en specifik 

respondents svar och lyssna vad denna sagt och sedan ordagrant skriva av den del vi var 

intresserade utav.  I tabellen fördes respondenternas svar in i fallande ordning för vilket år de 

var födda, för att vi enklare skulle se likheter och skillnader i svaren mellan respondenternas 
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ålder. På detta sätt fick vi en överskådlig blick över respondenternas enskilda svar men också 

samtliga respondenters svar, en helhetsbild. Vi kategoriserade sedan de olika svaren vi fått in i 

olika teman och sammanställde de svar som framkommit i en sammanfattande text. Denna typ 

av dataanalys beskrivs som en öppen kodning av Bryman (2002).   

 

Metoddiskussion 

Våra intervjuer dokumenterades med hjälp av digital inspelning. Genom att spela in 

intervjuerna blev det möjligt för oss att arbeta på varsitt håll och sedan ta del av varandras 

intervjuer. Vi upplevde att digital inspelning av intervjuerna som dokumentation bidrog till att 

vi kunde lägga större fokus på själva intervjun. Att spela in intervjuerna medförde också 

möjligheten till att kunna göra en noggrannare analys av det insamlade materialet samt kunna 

gå tillbaka till intervjun flera gånger (Bryman, 2002). Dock kunde det påverka våra 

respondenter negativt att vi valde att spela in intervjun. Det har visat sig att inverkan av en 

bandspelare avtar ganska fort i en intervju (Denscombe, 2009). I vårt fall fanns därför risk att 

respondenten kunde påverkas negativt av vår inspelningsutrustning då våra intervjuer enbart 

varat i cirka sex minuter.  

 

Det fanns en risk med att våra personligheter kunde påverka de vi intervjuade. Det har visat 

sig att kön och ålder har effekter på hur mycket information en informant vill delge. Detta blir 

tydligast då frågorna i intervjun rör religion, inkomster, sexuella förhållanden och så vidare 

(Denscombe, 2009). I vårt fall rörde det sig inte om så personliga frågor som gjorde att 

informanten inte vågar svara sanningsenligt, men risken fanns ändå där. För att minska risken 

för påverkan valde vi ändå att vara neutralt klädda och föra oss artigt och korrekt under alla 

intervjuer. Vi försökte även att inte avslöja egna åsikter i ämnet.  

 

Att särskilja kvinnor och män genom att säga nummer 22 eller 33 innan intervjun startade 

fungerade bra. Vi kan därför rekommendera detta sätt att särskilja kvinnor från män i 

intervjuer. 

 

När vi bearbetade vårt material visste vi inte riktigt hur vi skulle gå tillväga för att 

kategorisera svaren. Vi upplevde att vi saknar kunskaper i att bearbeta den här typen av 

material och det var därför denna process kändes tidsödande. Materialet kändes stort och 
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svårfångat.  Detta är en risk som Bryman (2002) också beskriver är vanlig för forskare som 

första gången skall hantera den här typen av information. Efter vägledning och stöttning från 

vår handledare, som gav oss tips och råd, lyssnade vi igenom intervjuerna en gång till. På 

detta sätt upplevde vi att vi lärde känna vårt material ytterligare.  

 

Vad gäller vårt val av undersökningsmetod, strukturerad intervju, tror vi var den mest 

lämpliga för syftet med vår undersökning, att få respondentens egna uppfattningar kring 

slöjden i skolan.  Dock tror vi att vi istället för att göra många korta intervjuer borde ha haft 

ett mindre antal längre intervjuer som kunde gett oss mer uttömmande svar. Det vi upplevde 

nu var att frågorna ibland verkade överrumpla respondenten eftersom de inte tidigare 

reflekterat över detta. Eventuellt borde respondenten fått frågorna i förväg för att på så vis 

förbereda sig. 
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Resultat  

Här nedan följer det resultat vi fått fram av våra 52 intervjuer med personer som undervisats 

utifrån olika läroplaner. Vi har valt att presentera våra kategorier i samma ordning vi ställde 

våra frågor under intervjuerna. Det blir på så vis en kronologisk framställning. Detta för att ge 

läsaren en bakgrund till de argument som sedan skrivs fram för att slöjden är viktig. Först 

presenteras våra respondenters egna upplevelser av slöjden för att sedan komma in på varför 

de tycker att slöjden ska finnas kvar i dagens och framtidens skola. De kategorier som följer 

nedan är; Upplevelser av skolslöjden, Kunskaper från slöjdundervisningen, Nyttan av 

slöjdkunskaperna, Argument för och emot skolslöjden, Skolslöjdens givna plats i grundskolan.  

 

Alla parenteser med en versal följt av en siffra i sig är hänvisningar till vilken respondent som 

gett oss det specifika svaret. A betyder att respondenten undervisats utifrån en äldre läroplan 

medans G betyder att det är utifrån en nyare läroplan. Siffran är dels av indexerande art och 

dels att kunna se åldern på respondenten inom kategorin. En 1:a betyder att respondenten är 

äldre än den som har en 2:a och så vidare (tabell 1). Vi har som det tidigare skrivits, inte valt 

att redovisa det exakta antalet respondenter som berättar en viss sak. Detta för att det i vårt 

resultat endast är intressant vad för argument som framkommit och inte hur många som har 

haft samma argument. 

 

Upplevelser av skolslöjden 

Många av våra respondenter beskrev sina upplevelser av slöjden från grundskolan som något 

positivt i form av ord som kul och ett favoritämne. En del negativa upplevelser lyftes också 

fram. En kvinna (B2) beskrev bland annat hur hon upplevde slöjden som: ”ett ämne med 

mycket måsten och med förutbestämda arbeten”.  Några andra berättade om minnen kring 

saker de tillverkat i slöjden. Svaren säger inte huruvida våra respondenter haft en positiv eller 

negativ erfarenhet från sin skolslöjd men många besvarar frågan som att deras erfarenheter 

från skolslöjden varit positiva eller negativa.  
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Kunskaper från slöjdundervisningen 

En framträdande kunskap som många berättade om var att de lärt sig sy med och använda en 

symaskin i skolslöjden. Det var dock flest kvinnor som nämnde detta, men också en och 

annan man nämnde att de lärt sig trä en symaskin. Att sy för hand, med nål och tråd hade både 

män och kvinnor lärt sig under sina textillektioner. Att kunna laga kläder och sy i knappar 

nämndes här som en lärdom vilket tillskrevs textilslöjden. En annan sak som ofta nämndes var 

lärdomen att kunna hantera och bruka olika verktyg, i detta sammanhang nämndes till och 

med verktygsvård. En man (C5) nämnde att han lärde sig tänka på säkerheten, genom att säga 

att han: ”har en otrolig försiktighets princip”. Och med försiktighet menade han att alltid 

använda skyddsglasögon och liknande skyddsutrustning. Han sa att: ”slöjden har varit en 

absolut grund till det man gör idag”. Den lärde honom att vara försiktig. Svaren från män och 

kvinnor i detta påstående var lika fördelat. Ett flertal av respondenterna nämnde att de lärt sig 

grundläggande kunskaper för hushållet och livet. En kvinna (A2) sa: ”sådant man har nytta av 

i det verkliga livet” . En man sa:  

En orädsla för att ta tag i saker som har med hantverk att göra fast att man inte är 

hantverkare. Det har nog gett en del mod att våga ge sig på saker som man egentligen inte 

är så jätteduktig på. (E1) 

Flera nämnde att de lärde sig rena hantverkstekniska saker som att svarva, smida, sticka, 

brodera, virka och svetsa. Några nämnde att de lärt sig behandla olika ytor och att arbeta med 

trä i allmänhet.  

 

Nyttan av slöjdkunskaperna 

Många av våra respondenter uttrycker att de har haft nytta av textilslöjden genom att de 

kunnat laga och sy kläder på olika sätt. Detta är på så sätt det mest frekventa svaret vi fått då 

det gäller vad respondenterna lärt sig i slöjden. En kvinna (D2) nämnde att hon: ”sytt väldigt 

mycket kläder… och sparat mycket pengar på det viset”. Flera drog paralleller till att de haft 

nytta av trä- och metallslöjden när de renoverat och underhållit sina hus. En man (E1) 

berättade att han fått: ”mod att ge sig på saker och ting”, inte bara när det gällde det 

slöjdrelaterade. Utan även att våga ge sig på och reparera till exempel en cykel. Han berättade 

att slöjden gett honom: ”mod att pyssla med händerna”. En kvinna (G3) nämnde att det varit 

nyttigt att hon lärt sig hur lång tidsåtgången är när något hantverksmässigt ska göras och att: 
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”det är jobbigare än man tror”. Ser vi till var respondenterna haft användning av sina 

kunskaper de tillägnat sig på slöjdlektioner, märker vi att det är många som använde sig av 

dessa kunskaper i sitt hushåll och i sin hemmamiljö. De syr gardiner, lagar saker och 

renoverar. En kvinna (G2) berättade hur: ”kul det är att kunna sticka och brodera”. Hon var 

glad över att hon lärt sig detta för att det blivit en fritidssysselsättning som hon gärna skulle 

ägna mer tid åt. 

 

Flertalet av våra respondenter talade inte om någon koppling mellan slöjd och yrkesliv. Men 

några av dem gjorde denna koppling. En man (G4) som jobbar med finelektronik berättade att 

han: ”inte är rädd att ta tag i praktiska saker”. Han såg kopplingen mellan att våga ta sig an 

nya saker på jobbet med det arbetssätt han lärde sig under slöjdlektionerna. Ett fåtal nämner 

att de har haft nytta av att kunna hantera olika verktyg och verktygskunskapen i sina 

yrkesprofessioner. En kvinna (F6) tackade slöjden för att hon kan: ”skruva ihop olika 

hjälpmedel” i sitt yrke. En reparatör (B5) sa: ”Där föddes väl lite av intresset för metall, vilket 

jag jobbar med idag.” Detta var tack vare den kontakt han fick med svetsning och lödning i 

skolslöjden och insåg hur roligt han tyckte det var.   

 

Vissa av respondenterna, främst de yngre gav inte uttryck för någon nytta med det de lärt sig i 

sin slöjdundervisning. 

Argument för och emot skolslöjden 

De argument vi fick för att slöjden är viktig eller oviktig i dagens och framtiden skola har vi 

valt att kategorisera i underrubriker.  Några av respondenterna hade flera argument och dessa 

faller därför in under flera underrubriker. Därför valde vi att inte presentera det specifika 

antalet respondenter under varje underrubrik då det skulle kunnat bli missvisande för läsaren. 

Här nedan presenterar vi med hjälp av olika underrubriker de argument våra respondenter har 

för slöjden i dagens och framtidens skola. Tveksamheter mot slöjdämnet, är dock till för att 

synliggöra de argument som finns mot slöjd i skolan. 

 

 

 



30 
 

Bidrar till en hållbar utveckling 

Slöjden kan bidra till en hållbar utveckling i samhället, detta argumenterar några av våra 

respondenter för. En kvinna sa:  

Det har att göra med resurshushållning inte minst, att kunna handha återbruka och 

reparera, renovera saker och ting istället för ett konsumtionssamhälle som inte bryr sig 

om delarna…, en hållbar utveckling talar man om idag. Därför tycker jag slöjden är 

viktigt. (A2) 

En annan kvinna (F3) beskrev detta mer ingående och konstaterade hur viktig slöjden är för 

att: ”ge kunskap om hur saker tillverkas”. Hon påstod att vi slänger för mycket och att slöjden 

därför är ett viktigt steg i att lära eleverna hur konsumtionen kan hejdas. Hon sa att: ”man 

behöver inte slänga saker, utan kan återanvända och återvinna… och där tror jag 

slöjdkunskaperna kommer in”. En man (H1) menade att vi idag: ”lever i ett slit och släng 

samhälle och måste lära oss att tänka mer långsiktigt”.  

 

För vidare ett kulturarv 

Några av våra respondenter talade om slöjden som ett kulturarv och vikten av att föra den 

vidare. En man (E1) berättade att skolans uppgift är att: ”upprätthålla en tradition av hantverk 

som finns flera hundra år tillbaka”. Några menade att slöjden är viktig för att den för vidare 

ett hantverk som annars dör ut. 

 

Grundläggande färdigheter för vardagslivet 

En stor del av våra respondenter argumenterade för hur slöjden bidrar till kunskaper som 

anses vardagsnyttiga. Dessa kunskaper omnämns som grundläggande för att sköta ett hushåll. 

Det handlar bland annat om att kunna sy gardiner själv och utföra enklare reparationer och 

renoveringar i hemmet. En annan aspekt, som flera nämnde, var den ekonomiska synvinkeln 

på att kunna laga kläder och renovera möbler själv. En man sa:   

Vi bor i hus och konfronteras med fysiska artefakter. Och så länge vi gör det så kommer 

vi också ställas inför problem där saker går sönder eller där man skulle behöva själv 

kunna ordna saker och ting i hemmet eller på jobbet. Och då är ju vissa grundläggande 
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kunskaper inom slöjd en fördel för detta. Om vi inte väljer att överlåta allt till fackmän, 

då blir det också väldigt dyrt. (E3) 

En kvinna (F3) menade att man kan lära sig: ”laga, göra om… återanvända och återvinna i 

slöjden”. Något hon menade att alla inte får chans att lära sig hemma och just därför påstår 

hon det är viktigt att slöjden finns i skolan. Ytterligare en man (G5) argumenterade för slöjden 

inom denna kategori genom att dra paralleller till sina egna erfarenheter i vuxenlivet efter 

skolan. Han menade att kunskaperna från slöjden är: ”grymt bra att ha i vardagen och livet”. 

Detta menade han sig märka av nu när han blev husägare. Han berättade att han: ”utan slöjden 

hade jag varit ganska handfallen på den biten”. Nu vågade han istället ta sig an saker på egen 

hand.   

 

Kreativt skapande 

Några av våra respondenter talade om att slöjden och dess praktiska verksamhet innebär 

kreativt skapande.  En kvinna (D2) förklarade detta genom att man genom slöjden får: ”arbeta 

med händerna”.  En annan kvinna (G1) menade att slöjden: ”aktiverar hela kroppen”.  En 

tredje kvinna (G11) menade att: ”barn och ungdomar behöver få sin kreativa sida 

tillfredställd, dessutom är det väldigt innovativt”.  

 

Komplement till den övriga skolan  

En kvinna (D4) argumenterade för slöjden genom att berätta att vi: ”lär olika… slöjden är en 

kunskap som kan komplettera det andra”. Slöjden menade hon innebär ett komplement till 

andra kunskaper och att det synliggör kunskaper och fakta på ett mer konkret sätt.  

 

En annan kvinna (C2) framhöll vikten av att skolan inte bara satsar på teoretisk kunskap. Hon 

talade om att barn har olika: ”behov, talanger och begåvningar, olika individer behöver olika 

stimulans”. Även de som har lätt för teori behöver praktisk kunskap för att bli så breda som 

möjligt, menade hon. På liknande sätt argumenterade en annan kvinna och sa att slöjden är:  

Jag tror att det är ett väldigt bra komplement, framförallt när man märker att barn har 

problem med de teoretiska ämnena, att lärandet får vara på olika sätt. Att barn får bli 

sedda på olika håll, att vi inte behöver stöpa alla människor i samma mall. Utan visa att 

samhället består av olika delar. Att man kan lära på olika sätt. (G13) 
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En man sa:  

Jag tycker att dagens skola innehåller alldeles för lite praktik och för mycket teori. Vilket 

gör att när man kommer ur skolan är de praktiska kunskaperna alldeles för dåliga. (C4) 

Slöjden beskrevs av flera som ett ämne som kompletterar den övriga skolan genom att den 

beskrivs som en praktisk verksamhet i jämförelse mot övriga skolan som är mer teoretisk. 

Genom slöjden kan andra elever stimuleras genom att alla lär olika. ”Vi är inte alla teoretiker” 

nämnde en man (F4). En annan man sa:  

För att den bryter av mot den vanliga teoretiska undervisningen och för att alla människor 

inte passar till vanlig teoretisk undervisning… jag tror det är viktigt att barn och 

ungdomar får känna sig framgångsrika. (G7) 

Respondenten menade att slöjden kan vara en del i att uppfylla detta.  

 

Omväxling mot de övriga ämnena 

Flertalet av våra respondenter argumenterade för slöjden som något som bröt av den ordinarie 

undervisningsformen på ett positivt sätt. De menade att slöjden behövs för att den erbjuder en 

omväxling för eleverna i dagens teoretiska skola. Exempelvis berättade en man (F5) att 

slöjden erbjuder ett: ”avbrott från den vanliga undervisningen som är viktig för barnen”. En 

kvinna (H7) berättade att slöjden är: ”rolig… ett skönt avbrott från vanliga… det var 

avslappnade”.   

 

Tveksamheter mot slöjdämnet 

På frågan om slöjd är viktig i dagens och framtidens skola svarade endast en man (H8) nej 

med motivationen att: ”Inte om det innebär lek som det var för mig”. Han menade därför att 

slöjden borde vara valbar, så att endast de som är intresserade behöver hålla på med det. Ännu 

en man ställde sig tveksam till slöjdens viktighet i skolan med argumentet:  

 

Det är klart viktigt att kunna sy knappar och kunna sköta om sig själv, men många gånger 

finns det alternativ att man kan köpa den tjänsten av andra… känns som slöjden ligger lite 

ur tiden… läroplanens mål säger att vi ska förbereda våra elever för att klara sig som 

samhällsmedlemmar, att klara sig själva. Ser vi utifrån det så tycker jag slöjden är väldigt 
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bra. Men det skulle inte göra mig någonting om jag inte hade kunnat dom här grejerna 

och låtit någon annan laga mina kläder. Men det är klart att det är smidigt att klara av det 

själv. (G10) 

 

Han förkastade alltså inte slöjden helt, men såg heller inte något bra syfte med den. Förutom 

att det kunde vara bra att kunna laga sina egna kläder. 

 

Övriga respondenter svarade ja på frågan om slöjden är viktig i dagens och framtidens skola.  

 

Yrkesförberedande 

Några argumenterade för vikten av slöjd i skolan ur ett perspektiv att slöjden innebär att lära 

sig ett hantverk. Flera menade att slöjden innebär en början till ett hantverksyrke och kan 

bidra till att locka fler till denna yrkeskategori. Några argumenterade för detta genom att säga 

att det råder brist på hantverkare i dagens samhälle. En man (C4) påstod att: ”de praktiska 

kunskaperna är alldeles för dåliga när elever kommer ur grundskolan”. Kunskaper han 

menade eleverna kommer behöva i deras kommande yrkesprofessioner. Han påstod att: 

”slöjden är lämplig för att få in mer praktik i skolan”. Detta menade han är bra för att eleverna 

lättare ska komma ut i det yrkesverksamma livet.  

 

Övning i problemlösning 

En man (G5) menade att arbetet i slöjden innebär ett: ”konkret problemlösande, som blir 

väldigt tydligt för barn som annars kan uppleva skolan lite för abstrakt”. Ett annat argument 

som framkom från en kvinna (H2) var att slöjden innebär: ”ett kognitiv problemlösande” som 

hon menade är nyttigt för barn.  

 

Skolslöjdens givna plats i grundskolan 

När respondenterna argumenterat klart för eller mot slöjden gav vi dem en följdfråga om det 

fanns något annat ämne som skulle kunna uppfylla deras argument och på så vis ersätta det de 

tyckte var viktigt med slöjden. Paralleller drogs till både idrott, hemkunskap, bild, musik och 

att just dessa är praktiska ämnen som utgör en skillnad till det andra teoretiska ämnena som 
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finns i skolan. Vissa började tänka på andra ämnen och hur de kan mäta sig med slöjden, men 

återkom snart till slöjden och dess fördelar.  

 

De som inte såg att slöjden skulle kunna ersättas av något annat ämne gav argument som att 

slöjden har en kulturell aspekt som inte får ignoreras, ett hantverk som måste leva vidare. Ett 

argument som återkom var även att skolan måste erbjuda en mångfald av ämnen och 

däribland är slöjden viktig. En kvinna (H4) påstod att mångfalden är viktigt för att eleverna 

ska få tillfälle att: ”prova på saker… Var får man annars tillfälle att testa?” Detta för att ta 

reda på vad de är intresserad av i livet, menar hon. 

 



35 
 

Diskussion 

I vår diskussion har vi försökt att svara på våra frågeställningar och diskutera det syfte vi hade 

med detta arbete. Inledningsvis diskuterar vi Olika läroplaners påverkan på våra 

respondenters svar om slöjden. För att sedan komma in på vad vi funnit för argument för 

slöjden, under rubriken Vilka argument finns det för slöjden? Trots att det finns många goda 

argument för slöjden har elever svårt att se nyttan med slöjden, vilket vi sedan valt att 

diskutera under rubrikerna Personliga nyttan med slöjden och Professionella nyttan med 

slöjden. Svårigheten att se nyttan med slöjden kan även bero på den syn vi idag har på 

kunskapsbegreppet. Detta har vi avslutningsvis valt att lite mer ingående diskutera under 

rubriken, Kunskapsbegreppet och slöjden.  

 

Olika läroplaners påverkan 

Vårt urval av respondenter gjordes utifrån vilken läroplan de undervisats i. Vi hade en idé om 

att våra respondenters förhållningssätt till ämnet slöjd kunde bero på vilken läroplan de 

undervisats utifrån. Läroplanerna har, genom tiderna, förändrats och haft olika fokus vilket vi 

trodde skulle framträda tydligare än det i slutändan gjorde. När vi hade analyserat 

intervjumaterialet klart kunde vi inte se några märkbara samband i resonemanget kring 

slöjden vad gäller respondentens ålder och då inte heller vilken läroplan de undervisats i. 

Vissa yngre har givit likande svar som de äldre och vice versa. Till exempel tycker yngre och 

äldre att slöjden är ett bra komplement till den övriga skolan och att man lär sig saker som är 

nyttiga att ha i ett vardagligt liv. Detta betyder att vi i vår undersökning inte kunnat hitta några 

likheter eller skillnader som har med vilken läroplan de undervisats i. Läroplanens 

genomslagskraft kan därmed anses vara begränsad utifrån våra informanters svar. Dock har vi 

kunnat se att gemene man, över åldersgränserna har liknande åsikter om skolslöjden. Detta 

tolkar vi, liksom Borg (2001), beror på att slöjdundervisningen inte ändrat sig så mycket 

under lång tid och att synsättet på slöjd därför beror mer på hur man är som människa än har 

med vilken läroplan man undervisats i. Vi tolkar vårt resultat som att vad läroplanerna säger 

är syftet med ämnet slöjd inte nått fram till våra respondenter när de undervisats i ämnet. 

Åtminstone är det inte detta de främst drar sig till minnes, utifrån de frågor vi ställde. Detta 

tillsammans med den utvärdering som gjorts i NU-03 (Johansson & Hasselskog, 2005) som 

visar att elever har svårt att se nyttan med slöjden tyder på att ämnets syfte inte når ända fram 
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till eleven i slöjdundervisningen. Frågan vi ställer oss är var i ledet kommunikationen brister. 

Borg (2001) presenterar en teori om att många obehöriga lärare undervisar i slöjd och har i 

och med sin obehörighet svårigheter i att tolka sitt uppdrag. Detta ser vi som en möjlig 

förklaring till detta problem som vi anser oss funnit.  

  

Vilka argument finns det för slöjden?  

Över tid har slöjden motiverats som att den skulle ge eleverna kunskaper i hur saker kunde 

tillverkas, ett nyttoperspektiv (Borg, 2001). Idag har vi svårt att se att slöjden ska motiveras 

utifrån att eleverna måste lära sig tillverka vissa saker eller måste lära sig laga saker för att 

klara sig ekonomiskt och praktiskt. Vårt intresse rör vad slöjden kan göra för nytta idag. Som 

vi ser det så finns det starkare och svagare argument för slöjdens bevarande i den svenska 

skolan. I vår diskussion av argumenten har vi valt att trycka på de som vi tycker är starkare. I 

diskussionen har vi därför valt att beröra de argument som vi finner är starka för slöjdens 

bevarande, då endast dessa är intressanta för slöjdens framskrivning. Vår undersökning har 

visat på en mängd olika argument för att slöjden borde bevaras. Här nedan har vi har valt att 

diskutera vårt resultat utifrån sju olika rubriker som enskilt kan ses som argument för 

skolslöjdens bevarande.  

 

En hållbar utveckling 

 Flera av våra respondenter kommer in på hur viktigt det är att vi som människor börjar ta vårt 

ansvar mot miljön. De berättar att vi lever i ett slit och släng samhälle och att återbruk och 

återvinning är viktigt idag. Ett av de starkaste argumenten vi hittat, då vi både ser till tidigare 

forskning och i vår undersökning, är slöjdens möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling, ett 

miljöperspektiv. Slöjdprocessen är en viktig del i att ge eleverna en ökad förståelse vad gäller 

hållbar utveckling (Nygren-Landgärds, 2003). Vi anser att det inte på något annat ställe i 

skolan finns en så naturlig plats att diskutera och utforska hur ett hållbart leverne bör levas. 

När vi skriver hållbart leverne syftar vi på att slöjden kan motverka det konsumtionssamhälle 

som både vi och våra respondenter påstår att vi lever i. Dagens slit och släng samhälle måste 

hejdas. Vi anser inte att det sätt vi idag lever på är ansvarsfullt i ett längre perspektiv. Slöjden 

kan här komma att ge eleverna en syn på hur man på bästa sätt återbrukar föremål och lever 

på ett miljövänligt sätt. Ett sätt som resulterar i sparade naturresurser och ett välbefinnande 



37 
 

hos eleven då denne själv får uppleva känslan i att själv fått tillverka och göra om något så det 

blivit användbart. 

För alla som handarbetat någon gång vet att tillfredställelsen med att skapa något med 

sina egna händer är alldeles speciell. Det händer något inombords, man växer, känner sig 

nöjd och glad. (Lindén Ivarsson, 2008, s.109) 

Tänk att slöjden både kan få påverka så eleverna växer inombords, får ett gott självförtroende 

och samtidigt lära sig hur man på ett enkelt sätt kan leva miljövänligare. Här anser vi att 

slöjden kan ge människan något som inte den ”teoretiska” kunskapen kan ge. Vi behöver 

vidga vårt sinne och se till vad som är viktigt i livet. Vi anser att skolans absolut viktigaste 

uppgift bör vara att ge eleverna en tro på sig själva och att de känner sig nöjda med sig själva. 

Något som vi tror slöjden har stora möjligheter att ge dem. 

 

Ett språngbräde ut i arbetslivet 

Några av våra respondenter argumenterade för slöjden som ett ämne som kan introducera 

unga till ett hantverksyrke vilket de ansåg viktigt eftersom det råder brist på hantverkare idag. 

En av våra respondenter (G5) berättar att intresset för det han idag jobbar med föddes i 

metallslöjden. Borg (2001) levererar också ett argument för slöjden genom att den har 

fungerat som vägledning för att vidareutbilda sig inom konst och formgivning. Vi menar att 

det är helt beroende på hur den enskilda eleven ser på slöjden och vad den låter utveckla i 

slöjden. Kanske är arbetet med färg och form som tilltalar den ene eleven medan det är 

hantverken och skapandet med händerna för den andre. Borg (2001) visar att slöjden kan 

fungera som yrkesförberedande eftersom det låter eleven bli bekant med en verksamhet som 

många kanske inte annars skulle komma i kontakt med om det inte fanns i skolan. Detta anser 

vi är en rättighet för alla elever att få möjlighet att utveckla sin uttrycksförmåga i olika 

material som vi menar att slöjden innebär. På samma sätt kan slöjden få unga att inse att de 

har handlag för snickeri eller skrädderi och vill vidareutbilda sig inom dessa. Vi anser dock 

inte att argumentet är hållbart som ensamt argument eftersom det fokuserar mer på görandet 

än lärandet i slöjden och leder till en produktinriktad slöjd.  
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Handlingsberedskap för det vardagliga livet 

Våra respondenter var eniga om att slöjden ger en handlingsberedskap för det vardagliga livet. 

Begreppet skrevs fram under Lgr80 och har sedan dess funnits med i läroplanen. Som vuxna 

har de kommit underfund med att slöjdkunskaperna är till nytta både vad gäller att vara 

husägare till att kunna laga trasiga kläder. Lindström (2009) skriver om att eleverna lär sig 

risktagande och tålamod. Skolverket (2007) talar om att bygga upp en handlingsberedskap för 

det dagliga livets behov. Slöjden kanske inte lär ut kunskaper som du är medveten om att du 

använder i ditt yrkesliv. Det var endast ett fåtal av våra respondenter som kunde peka på detta. 

Slöjden lär där emot ut kunskaper som kommer väl till pass under den tid du inte arbetar. På 

fritiden och i vardagen har våra respondenter visat på att slöjdkunskaperna kommer till nytta. 

En nog så viktig anledning att bevara slöjden i skolan. De flesta av oss jobbar trots allt endast 

8 timmar på ett dygn. De andra 16 timmarna gör vi andra saker, saker som slöjden kan ha 

bidragit till att göra meningsfullt för oss. Till exempel att renovera hus, sticka en tröja eller 

laga ett par byxor. Helt enkelt ger slöjden oss en handlingsberedskap för vårt vardagliga liv. 

 

Kunskaper om metoder, verktyg och redskap är något annat som våra respondenter nämner att 

de själva lärt sig i slöjden, något de verkar vara stolta över och tycker är nödvändiga 

kunskaper i sina liv. Eftersom vi lever i ett samhälle som ägnar mer och mer fritid till att 

renovera, laga och göra saker själva (Skolverket, 2007). Vi finner att det är viktigt för dagens 

elever att även de får en verktygsgrund att stå på från skolan, att de vet vilka verktyg som kan 

användas i ett hushåll och hur de används. Allt detta för att kunna följa den renoveringstrend 

som i dag finns i vårt samhälle. Den trend som våra respondenter verkar vara berörda av, då 

flera nämner att slöjdkunskaperna kommit till användning då de bygger och renoverar på sina 

hus. 

 

Jämställdhet 

Tack vare våra respondenter ser vi att det råder vissa klyftor mellan vad som är manligt och 

kvinnligt i slöjden. Männen berättade att de lärde sig trä en symaskin medans kvinnorna 

berättade att de lärde sig använda den. Detta, anser vi, betyder att dagens samhälle fortfarande 

ser symaskinen som något kvinnligt och att det ännu är lite främmande att använda för män. I 

Lgr80 motiverades att alla både män och kvinnor skulle ha båda slöjdarterna utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. En total jämställdhet har ännu inte infunnit sig mellan slöjdarterna, 

menar vi. Vi ser tendenser i vårt intervjumaterial på att det är mer accepterat för kvinnor att 
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arbeta med trä- och metallslöjd än vad det är för män att arbeta med textilslöjd. Några 

generationer framåt kanske symaskinen inte längre ses som något kvinnligt. Kanske synen på 

textilslöjd som något kvinnligt och trä- och metallslöjd som något manligt, suddats ut helt. 

Framtiden får utvisa om slöjden kan bli helt könsneutral. Den bidrar i alla fall till att skapa 

broar mellan vad vi ansett som manligt och kvinnligt. 

Kulturarvet 

Våra respondenter uttrycker att slöjden har historiska och kulturell aspekter som inte får 

glömmas bort eller dö ut.  De historiska och kulturella aspekter som slöjden bär på har alltid 

funnits som ett motiv för slöjden. Detta går att se i alla läroplaner vi tittat närmare på. Därför 

är det något som inte får glömmas bort. Vi har ett rikt arv från våra förfäder som vi, våra 

respondenter och skolverket tycker måste leva vidare. För att bevara detta anser vi att slöjden 

är ett måste. Det blir naturligare att i praktiken uppleva det historiska än att i böcker få läsa 

om hur det var förr. 

 

Slöjdprocessen 

Slöjdprocessen skrivs fram i den senaste kursplanen som det grundarbetsätt som slöjden ska 

vila på. Våra respondenter nämner inte ordet slöjdprocess i sina resonemang om slöjden. 

Vilket beror på att den första gången det började användas i en läroplan var i den reviderade 

Lpo94 som kom ut år 2000. Det kommer dock fram att respondenterna tycker det är viktigt att 

man i slöjden får se en hel process och får kunskap i hur lång tid det tar att skapa något. På 

detta sätt berör dock våra respondenter slöjdprocessen, fast utan att nämna ordet. Borg (2001) 

säger att inget annat ämne i skolan har en så tydlig process som slöjden har. Vi anser likt 

skolverket att slöjdprocessen är viktig och bör förklaras mer ingående för eleverna, så att de 

fullt ut förstår dess syfte. Slöjdprocessen bidrar till att eleverna får en förståelse för hur en 

process går till. De får ett redskap för att konstruktivt kunna lösa problem som uppkommer i 

deras vardag och arbetsliv. Problemlösningen är något våra respondenter nämner som viktig 

del i slöjden. De berättar att slöjden är ett ställe där elever får lära sig konkret problemlösning. 

Detta anser vi vara viktigt att poängtera för att ge slöjden en mer framskjuten plats i skolan, 

då den i dagsläget anses som ett roligt men meningslöst ämne (Johansson & Hasselskog, 

2005) .  

 



40 
 

Utveckling på det personliga planet 

Att slöjden utvecklar människan på det personliga planet och ger en ökad självkänsla och 

självförtroende har våra respondenter utryckt på olika sätt. Några uttrycker detta genom att 

berätta att slöjden gett dem; mod, ett fritidsintresse och förståelse. Andra berättar att det är 

viktigt att få göra det som de själva tycker är roligt och att slöjden kan skapa identitet hos 

eleverna. Dessa stämmer väl överens med gällande och tidigare kursplaner för slöjd. Slöjden 

skall alltså vara ett ställe där eleverna får utveckla personliga kvaliteter. Hedström (2009) 

skriver att eleverna får känna sig duktiga och även känna att de duger. Med utgångspunkt i 

våra respondenters positiva inställning till skolslöjden menar vi att slöjden kan vara en plats 

där elever får bli sedda för dem de är och att slöjden kan få en plats i skolan där alla kan 

trivas. Även NU-03 skriver att de flesta elever trivs under slöjdlektionerna. Vi har därför 

kommit fram till att slöjden är ett ställe där elever utvecklar sin personlighet i en positiv 

riktning.  

 

Personliga nyttan med slöjden  

Det visade sig att det var många av våra yngre respondenter som hade svårt att se nytta med 

slöjden. I motsatts till detta kunde de flesta äldre se att slöjden hade kommit till användning 

för dem i sina liv. Vi menar att detta kan bero på att den yngre andelen av våra respondenter 

inte hunnit komma i kontakt med uppgifter som kräver hantverksskicklighet. Andelen äldre 

respondenter i vår undersökning hade däremot hunnit uppleva att de lärdomar de fått från 

slöjden faktiskt varit till nytta. Kanske är det så att lärdomar från slöjden inte går att omsätta 

direkt i sitt liv om man endast är 9-16 år gammal, utan är en kunskap som blir mer användbar 

med åren, i ett vuxenliv. Detta skulle kunna vara en förklaring till att eleverna som deltagit i 

NU-03 hade svårt att se nyttan med slöjden (Johansson & Hasselskog, 2005). Borg (2001) 

kommer fram till att slöjden ger starka minnen som personer aldrig verkar glömma. Det finns 

något oerhört viktigt i slöjden som är svårt att sätta fingret på. Något som gör att människor 

minns detaljer och händelser som i andra skolämnen glöms bort med tiden. Slöjden aktiverar 

oss på ett speciellt sätt, något som behöver forskas mer om. Det vore intressant att ta reda på 

vad som händer med en människa när hon slöjdar, och vad som händer med en människa som 

inte får slöjda.  
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Professionella nyttan med slöjden  

Det är enbart ett fåtal av våra respondenter som ser någon nytta med slöjden utifrån ett 

yrkesperspektiv. Om det nu är så att slöjden ger mer kunskaper som är användbara privat, 

skulle det motivera skolan att ta bort slöjden som ämne? Är skolans enda uppgift att förmedla 

kunskaper som går att omsätta till det yrkesverksamma livet? Om skolans uppgift är att fostra 

goda samhällsmedborgare måste livets alla delar, menar vi, finnas med i våra svenska 

grundskolor. Vi menar att slöjden är viktig för att skolan genom att erhålla praktiska 

verksamheter också visar att praktiskt arbete värdesätts. Hasselskog (2008) menar att en 

anledning till att elever har svårt att se nyttan med slöjden kan vara att fokus ligger på 

görandet istället för lärandet vilket skulle kunna förstås som att fokus ligger på att skapa något 

i slöjden framför vad eleverna faktiskt lär sig i slöjden. Om så är fallet tror vi att mycket av 

förklaringen kan ligga i att det idag finns många obehöriga lärare som undervisar i slöjd 

(Skolverket, 2007). Rådande kursplan bär tydlig fokus på slöjdprocessen och för verksamma 

lärare i slöjd torde det inte vara svårt att också arbeta efter detta som då i sin tur borde 

tydliggöra syftet med slöjden alltmer för eleverna anser vi. En risk med att obehöriga lärare 

undervisar i slöjd tror vi är att uppdraget kan misstolkas.  

 

Kunskapsbegreppet och slöjden 

När våra respondenter ombads att ge argument för varför de tyckte slöjden är viktig i skolan 

svarar många genom att använda begreppen teoretisk och praktisk. Johansson (2002) mötte 

samma typ av formuleringar i sin undersökning och förklarar detta genom att hänvisa till den 

tradition av teoretisk kunskapssyn som råder i samhället. Teori och praktik är begrepp som 

går tillbaka till antikens Grekland och grundades av Platon och hans efterföljare (Borg, 1995). 

De flesta av de verksamma slöjdforskare som vi tagit del av i och med detta arbete lutar sig 

mot den teoretiska kunskapssynen i sina försök till att förklara kunskap i slöjden. Gustavsson 

(2002) menar att viljan att särskilja teoretisk kunskap från praktisk kunskap. Detta har 

medfört begreppen intellektuellt och manuellt arbete, vilket gett teoretisk, intellektuellt arbete 

högre status i vårt samhälle. Vi tror att det går att beskriva slöjden utifrån en teoretisk 

kunskapssyn och kanske är det nödvändigt att forskningen också strävar efter detta eftersom 

det är den rådande synen på kunskap. Vi har svårt att se att begrepp som funnits, använts och 

varit vedertagna av människan i flera tusen år skulle försvinna helt plötsligt. Vi förstår ändå 

hur Säljö (1995) menar att det är olyckligt att använda begreppen för att beskriva en 
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verksamhet som slöjden, eftersom vi då indirekt också ansluter oss till denna kunskapssyn och 

indirekt gör en skillnad på praktisk och teoretisk kunskap.  

Vi anser att det är en förenklad väg att gå att beskriva slöjden som praktisk i sin verksamhet i 

jämförelse mot övriga skolan. Detta var något som också våra respondenter uppgav vara ett 

argument för varför slöjden är viktig, just för att det innebär ett avbrott från det vanliga i 

skolan. Dessa faller under argumenten omväxling i skolan i vår resultatdel. Att beskriva 

slöjden som ”ett skönt avbrott från det vanliga”, som en kvinna (H7) gör i vår undersökning, 

anser vi vara förödande för slöjden. Slöjden riskerar då att ses som en paus i den övriga 

undervisningen vilket är en fara för ämnets legitimitet. Vi anser att formuleringen är olycklig 

för att den inte på något sätt beskriver slöjden som ett ämne med pedagogisk mening. 

Argumenten som våra respondenter tar upp under denna kategori förefaller ändå vara deras 

egen erfarenhet om hur de själva upplevde eller förhåller sig till slöjden. Detta måste tas på 

allvar och utredas anser vi. Det är häpnadsväckande att elever som genomgått 

slöjdundervisning i grundskolan kan ha denna inställning till slöjden, att den fungerar som en 

paus i undervisningen. Vi ställer oss undrandes till vad som gått snett. Är det läraren som inte 

på allvar arbetat efter sitt uppdrag att förmedla vad slöjden innebär? Ett ämne i den svenska 

grundskolan får inte upplevas som en paus i undervisningen anser vi. Slöjden har en 

pedagogisk mening med mycket att förmedla och stor möjlighet till självutveckling inom 

eleven. Genom att motivera slöjden utifrån att det innebär en omväxling i undervisningen får 

inte vara ett ensamt argument enligt vår mening. Dock anser vi argumentet om att slöjden 

fungerar som ett komplement i skolan är starkare och beskrivs väl i detta citat som svarar på 

frågan varför slöjden är viktig:  

För att den bryter av mot den vanliga teoretiska undervisningen och för att alla människor 

inte passar till vanlig teoretisk undervisning… jag tror det är viktigt att barn och 

ungdomar får känna sig framgångsrika. (G7)   

Vi förstår det som att respondenten anser att skolan innehåller delar som är mer teoretiska och 

delar som är mer praktiska. Slöjden är här en praktisk del som respondenten menade behövs 

för att alla inte lär lika utan olika behov behövs tillfredsställas i skolan och därför är det 

viktigt att både teori och praktik ryms i skolan. Respondentens svar går även att samställas 

med Gustavssons (2002) tankar om att det i god utbildning måste finnas en ömsesidig respekt 

och balans mellan de tre kunskapsformerna; episteme (vetenskaplig), techne (praktisk- 

produktiv) och fronesis (praktisk klokhet). På så vis blir slöjden viktig i skolan för att det 
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erbjuder elever ett annorlunda arbetssätt och ger dem möjlighet att känna sig framgångsrika 

om de har svårt för andra ämnen som, ur en teoretisk kunskapssyn, skulle beskrivas som 

teoretiska. Argumentet är inte ensamt starkt nog för att motivera slöjden som ämne i skolan, 

anser vi, utan säger istället mer om ”den övriga skolan” som ur detta avseende i sådant fall är 

för teoretisk. 

 

Det är när vi kan sätta ord på vad slöjden gör, vilka kunskaper den ger oss och vad den kan 

bidra med som ämnet kan vinna legitimitet. De förkämpar som finns och gör sin röst hörd till 

förmån för slöjden är till antalet få och skulle vinna på, tror vi, att försöka enas och arbeta 

fram detta tillsammans, i en tid där den teoretiska kunskapssynen är vedertagen i samhället. 

Genom att ta del av tidigare forskning kring slöjden har vi förstått att de strävar åt samma håll 

men att de blir otydligare när de ska förklara slöjden och vilka kunskaper slöjden kan ge. 

Förespråkarna verkar istället måna om att hitta nya, egna begrepp om vad slöjden gör och ger 

människan i skolan, vilket snarare stjälper slöjden än hjälper. Detta blir tydligt när 

Alexandersson (1996) skapar nya begrepp om vad slöjden utvecklar för förmågor. Nya 

begrepp riskerar att göra slöjden mer otydlig anser vi och är motsatsen till målet i strävan efter 

att vinna legitimitet för slöjden.  

 

Kunskaperna som slöjden ger är svåra att förklara utifrån den kunskapssyn som vi har idag 

och vad som händer med en människa i en skapande verksamhet är svårt att sätta ord på. Det 

är detta Borg (2001) beskriver när hon talar om att slöjden erbjuder ”tyst kunskap”. Det är 

något som vi inte kan beskriva eller bevisa, något som sker inom oss. Det är denna kunskap 

som Gustavsson (2002) menar att vi måste finna begrepp för, eftersom det är viktigt i vårt 

samhälle för att kunna utveckla vår kompetens. Det Gustavsson (2002) här menar sätter ord 

på det som är svårt för slöjden, att det är viktigt att kunna formulera kunskap i vårt samhälle 

och detta speglar ytterligare den rådande kunskapssynen.  

 

 Borg (1995) menar att praktik och teori inte går att särskilja från varandra liksom Gustavsson 

(2002) talar om att hela människan aktiveras, kropp liksom intellekt, i en kunskapsprocess och 

att kunskap inte är teoretisk eller praktisk. Viljan av att beskriva kunskap med hjälp av dessa 

begrepp framkommer även i kursplanen för slöjd där man menar att slöjden får eleven att 

aktivera både hjärna och händer och förenar på så vis praktik och teori (Lärarförbundet, 

2006). Samtidigt som Borg (2001) menar att det inte går att särskilja teori och praktik åt, 

väljer hon ändå att beskriva slöjden som ett ämne som bland annat uppfyller vissa 
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grundläggande behov hos människan. Detta gör Borg (2001) genom att namnge behoven som 

praktiskt, teoretiskt, estetiskt och socialt behov. Alla dessa är beroende av varandra menar hon 

och finns alltid med i slöjden. Detta framstår som aningen problematiskt för oss, där forskare 

å ena sidan inte vill särskilja teori och praktik men ändå använder begreppen för att beskriva 

slöjden. Vi tror att det skulle bli tydligare om den teoretiska kunskapssynen antingen erkänns 

och slöjden försöker förklaras utifrån den eller att en annan definition av kunskap anammades 

av verksamma forskare inom slöjd i en samstämmighet. Det verkar svårt för verksamma 

forskare att förklara kunskapen i slöjden utan dessa begrepp. Vi tror inte att vi måste ta bort 

dessa begrepp i en diskussion om kunskap i slöjden, utan att vi behöver begreppen för att 

förstå resonemangen och sambanden i en diskussion om kunskap i slöjden, i ett samhälle där 

den teoretiska kunskapssynen är vedertagen.   

 

Om läsaren förstår vad dessa två begrepp står för, kan hon också förstå att i slöjden samverkar 

dessa två former av kunskap i en växelverkan. De är beroende av varandra och samspelar hela 

tiden genom slöjdprocessen. Om vi är överens om detta kan vi också vara överrens om att 

slöjden kan aktivera hela människan och alla hennes sinnen. Genom att förklara slöjden på 

detta sätt skulle vi alltså påstå att det finns ämnen i skolan som aktiverar hela människan mer 

och som aktiverar hela människan mindre, där slöjden är ett ämne som aktiverar hela 

människan.   

 

Om vi lyckas få er läsare att förstå vilka kunskaper slöjden kan ge eleven, ur ett övergripande 

perspektiv kan vi också förklara detta för framtida kollegor, föräldrar och elever. Detta är 

något som är en stor uppgift för oss blivande slöjdlärare. Om samtliga lärare i slöjd skulle 

enas i ett gemensamt yrkesspråk skulle slöjden bli ett starkt ämne och vinna legitimitet.  
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Förslag till vidare forskning 
 
Vi finner att slöjden har ett stort behov av vidare forskning därför att det i dagsläget knappt 

existerar någon forskning i ämnet. Det finns idag endast ett fåtal forskare inom ämnet vilket vi 

anser gör att slöjdens bredd inte kan tillgodoses. Detta blev tydligt för oss under tiden vi skrev 

vår litteraturdel. Vi hade svårt att finna relevant forskning i ämnet slöjd. Vi tror att mer 

forskning inom slöjdämnet skulle höja medvetenheten om varför slöjden är viktig och nyttig. 

Forskare behöver samarbeta och gemensamt ta fram ett yrkesspråk för slöjden, så att det på ett 

enkelt sätt går att förklara vad som händer i slöjden. Frågor som vi finner intressanta att få 

besvarade är: Vad gör slöjden med människan? Vilken betydelse har slöjden för hur en 

människa utvecklas och klarar sig i det vardagliga livet? Vad ger slöjden för kunskaper? Det 

vore intressant att gå in djupare på vissa yrkeskategorier och intervjua dessa människor för att 

ta reda på vad slöjden haft för betydelse i deras val av yrke och hur de använder sig av den 

kunskap de tillägnade sig under slöjden i grundskolan. Detta för att ännu mer visa på vilken 

nytta slöjden har i människors liv. Vi tycker det har varit intressant att gräva så djupt, som vi 

gjort i och med detta arbete, kring hur ett ämne motiverats. Det skulle vara lika intressant att 

ta del av hur samtliga ämnen motiveras i skolan. Vad är det skolan skall ge för kunskaper och 

hur argumenteras samtliga ämnen i skolan för att uppnå detta?  
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Avslutande reflektioner kring vår arbetsprocess 

Den arbetsprocess vi nu genomgått i detta arbete kan vi likna vid en slöjdprocess, från idé till 

färdig produkt. Vi startade med en idé, en skiss på vad vi ville göra. Från idé gick vi vidare in 

i planeringsfasen för att ta reda på vilka verktyg och redskap vi skulle använda. Med hjälp av 

litteratur om vetenskapliga forskningsmetoder kunde vi skapa en arbetsbeskrivning för hur vi 

skulle gå till väga. När vi visste vilka verktyg och redskap vi ville använda oss av genomförde 

vi vår undersökning och bearbetade sedan materialet och började forma vår produkt. I 

genomförandefasen såg vi hur vår produkt sakta växte fram. Varje del i uppsatsen blev en 

pusselbit och snart såg vi hur hela pusslet blev lagt. Under processens gång har vi ständigt 

pendlat mellan de olika faserna då vi fått gå tillbaka till vår skiss, idén för att försäkra oss om 

att vi håller oss till målet med arbetet. I de olika faserna har vi stött på problem som vi 

tvingats lösa. Tillsammans har vi upplevt ett mycket positivt samarbete där vi anser att 

slutprodukten landat i något som vi båda är mycket stolta över. Vi hade inte nått fram till 

målet utan den mycket konstruktivt kritiserande handledningen som vi haft genom processens 

gång. Utan att peka för mycket har handledaren fått oss själva att inse vilka val som är kloka 

att göra, precis som vi anser att en handledare i slöjdprocessen bör vara. Vi har upplevt en 

rikedom i att arbeta i grupp då vi hela tiden kunnat stötta varandra och bolla våra idéer med 

varandra och lösa problem som uppstått tillsammans. Processen har varit långt ifrån en rakt 

utstakad väg att vandra utan har stundtals upplevts som svår. Detta tror vi beror på att vi är 

långt ifrån vana vid vetenskaplig forskning. Vi anser att vi lärt oss enormt mycket genom 

processens gång och det är nu i efterhand som vi egentligen skulle vilja påbörja arbetet, på 

riktigt.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuschema 

 

Jag kommer från Linköpings Universitet och studerar till lärare, just nu skriver jag och en 

kompis mitt examensarbete som handlar om skolslöjden. Jag undrar om du skulle svara på 

några frågor kring detta, det kommer max ta 6 minuter! 

De svar vi får kommer användas i studiesyfte och dina svar kommer vara helt anonyma. 

Eftersom intervjun är frivillig får du närsomhelst avbryta. Jag kommer spela in samtalet för att 

kunna fånga upp allt sägs. Några funderingar? Då sätter vi igång.  

 

(Intervjuaren talar in en siffra vid inspelningens start: 22 = Kvinna 33= Man) 

 
1. Vilket år är du född? 

2. Vad jobbar du med/ sysselsättning? 

3. Vad tänker du på när du hör ordet slöjd? 

4. Vad har du för upplevelser av slöjden när du gick i grundskolan? Berätta mer… 

5. Har du haft mest trä- och metallslöjd eller textilslöjd? 

6. Vad har du lärt dig i slöjden? 

7. Har du haft nytta av den kunskapen i livet, yrkesmässigt eller privat? Berätta mer… 

8. Tycker du slöjden är viktig i dagens och framtidens skola? 

9. Kan du ge några argument?  

Om ja; Finns det något annat ämne än just slöjden som skulle kunna uppfylla allt 

detta? 

Om nej; Vad ska slöjden innehålla för att den ska bli viktig, anser du? 
 

10. Något du vill tillägga? 

Tack så mycket! 

 

 

 

 

 


