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Sammanfattning 

Begreppet slöjdprocess har idag en central plats i relation till svensk grundskolas slöjdverksamhet, men har hittills genom både 

styrdokument och i forskning definierats och förklarats på olika sätt, vilket gjort att begreppet kunnat uppfattas tvetydigt. 

Denna uppsats består av en kvalitativ litteraturstudie, inspirerad från en fenomenografisk forskningsansats, med syftet att försöka 

besvara frågan om vad begreppet slöjdprocess står för relaterat till svensk grundskolas slöjdverksamhet; hur begreppet definieras, 

tolkas  och förklaras  inom slöjdforskningsfältet.  Studien bygger på en sammanställning och jämförelser  av sex  forskare från 

Sverige, Danmark och Finland utifrån deras definitioner och tolkningar av begreppet slöjdprocess. 

Resultatet visar att det saknas  en  tydlig definition av begreppet  slöjdprocess, istället finns det flera sätt att både definiera och 

förklara begreppet. Studiens resultat visar också både beskrivningar av flera parallellt pågående processer inom en slöjdprocess 

och beskrivningar av flera parallellt pågående processer som inte bör ses som delprocesser inom en slöjdprocess. Som centrala 

delar  i  beskrivningar  av begreppet  slöjdprocess  i  relation till  svensk  grundskolas  slöjdverksamhet,  omnämns främst  Sociala 

processer  & Interaktion,  Kommunikation  – verbal  & icke-verbal,  Problemlösning & Intellektuella  utmaningar,   Psykiska  & 

Sinnliga processer samt Fysiska & Kroppsliga processer. Kunskap i relation till elevens slöjdprocess kan utifrån studiens resultat 

översiktligt indelas i slöjdspecifika kunskaper och allmänbildande kunskaper och där de allmänbildande kunskaperna framhävs 

som starkt  kopplade  till  elevens  slöjdprocess  och  det  processorienterade  arbetssättet  i  svensk  grundskolas  slöjdverksamhet. 

Utifrån studiens resultat  blir  det  sammanfattningsvis tydligt  att begreppet slöjdprocess har uttjänat  sin förmåga att  utgöra ett  

tydligt begrepp. Det kan vidare ses som otillräckligt då den komplexitet som det processorienterade arbetssättet utgör, svårligen  

kan  sammanfattas  under  ett  begrepp;  delarna  försvinner  lätt  i  helheten  och  därmed  förståelsen  för  det  processorienterade  

arbetssättet i svensk grundskolas slöjdverksamhet.

Nyckelord slöjdprocess, arbetsprocess, process, begrepp, definition



SAMMANFATTNING
Begreppet slöjdprocess har idag en central plats i relation till svensk grundskolas slöjdverksamhet, 

men har hittills genom både styrdokument och i forskning definierats och förklarats på olika sätt, 

vilket gjort att begreppet kunnat uppfattas tvetydigt. 

Denna uppsats består av en kvalitativ litteraturstudie utifrån syftet att försöka besvara frågan om 

vad begreppet slöjdprocess står för relaterat till svensk grundskolas slöjdverksamhet. Detta genom 

att  undersöka hur begreppet definieras, tolkas och förklaras inom slöjdforskningsfältet. Studiens 

frågeställning  avgränsas  till  verksamhetsområdet  för  svensk  grundskolas  slöjdverksamhet,  men 

baseras på den inom Norden gemensamma slöjdforskningen. Studien bygger, med inspiration från 

en fenomenografisk forkningsansats, på en sammanställning och jämförelser av sex forskare från 

Sverige, Danmark och Finland utifrån deras definitioner och tolkningar av begreppet slöjdprocess.  

Resultatet visar att det saknas en tydlig definition av begreppet slöjdprocess, istället finns det flera 

sätt  att  både definiera och förklara begreppet.  Studien visar också att  meningarna skiljer  sig åt 

beträffande  åsikten  om  det  finns  en slöjdprocess  eller  flera;  I  tolkningarna  återfinns  både 

beskrivningar av flera parallellt pågående processer inom en slöjdprocess och beskrivningar av flera 

parallellt pågående processer som inte bör ses som delprocesser inom en slöjdprocess. Som centrala 

delar i beskrivningar av begreppet slöjdprocess i relation till svensk grundskolas slöjdverksamhet, 

omnämns  främst  Sociala  processer  &  Interaktion,  Kommunikation  –  verbal  &  icke-verbal,  

Problemlösning  &  Intellektuella  utmaningar,   Psykiska  &  Sinnliga  processer  samt  Fysiska  & 

Kroppsliga  processer.   Kunskap i  relation  till  elevens  slöjdprocess  kan utifrån studiens  resultat 

översiktligt  indelas  i  slöjdspecifika  kunskaper  och  allmänbildande  kunskaper  och  där  de 

allmänbildande  kunskaperna  framhävs  som  starkt  kopplade  till  elevens  slöjdprocess  och  det 

processorienterade arbetssättet i svensk grundskolas slöjdverksamhet. 

Utifrån studiens resultat blir det sammanfattningsvis tydligt att begreppet slöjdprocess har uttjänat 

sin förmåga att utgöra ett tydligt begrepp. Det kan vidare ses som otillräckligt då den komplexitet  

som  det  processorienterade  arbetssättet  utgör,  svårligen  kan  sammanfattas  under  ett  begrepp; 

delarna försvinner lätt i helheten och därmed förståelsen för det processorienterade arbetssättet i 

svensk grundskolas slöjdverksamhet.
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1. INLEDNING

Den pedagogiska slöjden ses idag på många sätt som en särart gentemot övriga skolämnen och är av 

många ifrågasatt eftersom ämnets praktiska inslag utmärker sig gentemot skolans många teoretiska 

ämnen. Enligt den nationella utvärderingen som gjordes 2003 [NU-03] (Skolverket, 2004) för att 

kartlägga skolans verksamhet i  sin helhet samt ämnesvis i  relation till  måluppfyllelse,  har både 

elever och föräldrar generellt svårt att se nyttan med slöjdämnet och de kunskaper som ämnet till  

synes  ger.  Detta  styrks  av  Marléne  Johansson  (2002).  Johansson  menar  att  det  är  bristen  på 

praktiknära forskning som gör slöjdämnet orättvisa och leder till missförstånd om den verksamhet 

som pågår i slöjdsalarna och av de kvaliteter som slöjdämnet står för (2002, 2008). Det är därför 

angeläget att sätta ord på och beskriva de olika aktiviteter som äger rum i slöjdsalen (Johansson, 

2002, 2008; Bent Illum & Johansson, 2009). 

Ett sätt att belysa det breda spektra av lärande och kunskap som möjliggörs i slöjdverksamheten och 

minska den historiskt sett dominerande betoningen på produkten, har varit att lägga om fokus och 

tydligare betona den arbetsprocess som pågår i slöjdandet, vilket skett främst sedan införandet av 

Läroplan  för  grundskolan  1980  [Lgr  80]  (Skolöverstyrelsen,  1980)  och  fram till  Läroplan  för 

grundskolan 2011 [Lgr 11] (Skolverket,  2011a).  För det specifika processinriktade arbetssättet  i 

slöjden finns till och med en särskild benämning; slöjdprocess. Men även om slöjdprocessen idag 

ses  som  en  dominerande  del  av  slöjdämnets  verksamhet,  anser  både  Johansson  och  Peter 

Hasselskog (2008; Hasselskog, 2008a, 2008b) att det är ett tvetydigt och problematiskt begrepp som 

måste diskuteras. Även Illum och Johansson (2009) framhåller vikten av att studera och förklara 

elevens  slöjdprocess  i  slöjdämnet  för  att  kartlägga  komplexiteten  i  det  processorienterade 

arbetssättet och tydliggöra dess värde för lärande och kunskap.

Med detta som bakgrund är intentionen med föreliggande uppsats att försöka belysa den del av 

slöjdämnet som benämns slöjdprocess; en central del i ämnet men som behöver problematiseras och 

belysas på nytt. Innebörden av begreppet  slöjdprocess, har för den stora allmänheten hittills varit 

otydlig,  vilket  motiverar  och  gör  det  angeläget att  förklara  och  tydliggöra  vad  begreppet 

slöjdprocess innebär och hur det kan förstås inom ramarna för svensk grundskolas slöjdverksamhet.
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Syfte

Syftet  med  denna  studie  är  att  försöka  besvara  frågan  om vad  begreppet  slöjdprocess står  för 

relaterat  till  svensk  grundskolas  slöjdverksamhet.  Detta  genom  att  undersöka  hur  begreppet 

definieras, tolkas och förklaras inom slöjdforskningsfältet.

Frågeställningar

Hur definieras begreppet slöjdprocess, skillnader och likheter? 

Hur förklaras begreppet slöjdprocess, skillnader och likheter? 

Vad utgör kärnan/centrala delar i beskrivningarna av begreppet slöjdprocess?

Vilket lärande och vilken kunskap kan det processorienterade arbetssättet leda till? 

Avgränsning och definitioner

Uppsatsens frågeställning avgränsas till  verksamhetsområdet för slöjd i  svensk grundskola,  men 

underlaget för litteraturgenomgången baseras på nordisk slöjdforskning. Slöjdverksamheten så som 

den ser ut i svensk grundskola och i övriga Norden är unik i sitt slag, vilket gör att forskning inom 

slöjd  begränsas  till  främst  de  nordiska  länderna  och  utgör  därtill  gemensamt  underlag  och 

utgångspunkt för verksamhet och forskning inom slöjd i de nordiska länderna. I denna studie görs 

en  sammanställning  och  jämförelse  mellan  tolkningar  av  begreppet  slöjdprocess utifrån  några 

slöjdforskare från Sverige, Danmark och Finland. 

Slöjd – Författaren avser att betrakta slöjdämnet i sin helhet, vilket inkluderar både textilslöjd samt 

trä -och metallslöjd i svensk grundskola.

Produkt – Författaren avser att betrakta begreppet produkt som det resultat elevens slöjdprocess  

leder fram till och som kan bestå av ett konkret föremål eller ett abstrakt resultat i form av  

lösningen på ett problem.
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Disposition

Efter  uppsatsens  inledande  del  med  sammanfattning  av  studien  i  sin  helhet,  bakgrund,  syfte, 

frågeställningar,  avgränsningar,  definitioner  och  detta  dispositionsavsnitt,  följer  ett  metodkapitel 

(kapitel 2). I detta kapitel redogörs för vald forskningsansats, sökmetoder, urval, bearbetning samt 

analys.  Därefter  presenteras  uppsatsens  litteraturgenomgång  (kapitel  3)  utifrån  rubriceringen; 

Slöjdprocess – begreppets initiering och förändring över tid  som innehåller en kort historisk 

tillbakablick över användningen av begreppet  slöjdprocess i litteraturen, Lgr 11 – så framskrivs 

processbegreppet samt Slöjdprocess – sammanhang för aktuella tolkningar. I detta sista avsnitt 

presenteras litteraturen och de sex forskarna;  Linnéa Lindfors,  Kajsa Borg,  Marléne Johansson, 

Bent  Illum,  Peter  Hasselskog  samt  Lars  Lindström,  utifrån  de  i  denna  litteraturstudie  aktuella 

studier och forskning i sin helhet i kronologisk ordning efter utgivningsår. Efter denna översiktliga 

presentation följer ett analyskapitel (kapitel 4) där forskningen granskas på djupet utifrån följande 

rubriker  med  koppling  till  uppsatsens  övergripande  syfte  och  frågeställningar;  Slöjdprocess  – 

definition  och  tolkning  av  begreppet,  Slöjdprocess  –  centrala  delar samt Slöjdprocess  – 

lärande och kunskap.  Nästkommande kapitel (kapitel 5) innehåller en resultatdiskussion utifrån 

samma  rubricering  som analyskapitlet;  Slöjdprocess  –  definition  och  tolkning  av  begreppet, 

Slöjdprocess – centrala delar samt Slöjdprocess – lärande och kunskap. Därtill återfinns i detta 

kapitel en metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning.
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2. METOD

I  detta  avsnitt  presenteras  uppsatsens  metod  och  genomförande  med  beskrivning  av  vald 

forskningsansats,  använda  sökmetoder  samt  urvalsförfarande.  Vidare  redogörs  för  använd 

bearbetnings- och analysmetod. Avslutningsvis behandlas studiens tillförlitlighet.

Forskningsansats

Uppsatsen bygger på en litteraturstudie där författaren utifrån en kvalitativ ansats med inspiration 

från fenomenografin. Den fenomenografiska forskningsansatsen intresserar sig för variationen och 

att ordna och förstå skillnader och likheter i olika uppfattningar av ett fenomen och där begreppet 

fenomen  kan  förstås  som  en  viss  företeelse  eller  objekt  (Mikael  Alexandersson,  1994). 

Fenomenografin fokuserar vidare dels på uppfattningen av  vad  något är, dels påuppfattningen av 

hur  något  är  (Alexandersson,  1992).  Förståelsen  för  vad  något  är  benämns  första  ordningens 

perspektiv  och  ligger  till  grund  för  uppfattningen  av  hur  någonting  är,  vilket  benämns  andra 

ordningens perspektiv (Alexandersson, 1994). 

Valet att i metodikens utformning hämta inspiration från den fenomenografiska forskningsansatsen 

motiveras  utifrån  denna studies  att  syfte  att  undersöka uppfattningar  av  begreppet  slöjdprocess 

utifrån både ett definierande vad-perspektiv och ett förståelsegrundat hur-perspektiv. Relaterat till 

en fenomenografisk ansats utgörs det studerade fenomenet i denna studie av subjektiva definitioner 

och tolkningar av begreppet slöjdprocess utifrån det befintliga slöjdforsknings- och teorifältet. Detta 

för att genom analys därefter jämföra beträffande likheter och skillnader och därefter försöka ge en 

samlad bild av hur begreppet  slöjdprocess  definieras,  tolkas  och förklaras  i relation till  svensk 

grundskolas slöjdverksamhet.

Sökmetoder

Litteratursökningen  omfattar  dels  sökningar  i  den  lokala  bibliotekskatalogen  vid  biblioteket  på 

Linköpings Universitet, dels sökningar i Artikelsök via Linköpings universitetsbiblioteks hemsida. 

Därutöver  även  sökningar  i  databaserna  Academic  Search  Premier  och  Education  Resources 

Information  Center  [ERIC].  De  sökord  som  använts  i  litteratursökningarna  är;  slöjdprocess,  

process, school samt sloyd som i olika kombinationer med hjälp av operatorer resulterat i flertalet 

träffar, såsom avhandlingar, nationella samt internationella vetenskapliga artiklar och rapporter. 
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Urvalsförfarande

I  urvalet  av  litteratur  återfinns  endast  de  källor  som  huvudsakligen  använder  benämningen 

slöjdprocess  i  beskrivningar  av processer  i  relation till  slöjdämnet.  Det utesluter  de källor  som 

främst behandlar det vidare begreppet estetiska lärprocesser samt eventuellt övriga inom slöjdämnet 

pågående processer. 

Litteraturen är företrädelsevis vald med prioritet utifrån aktualitet beträffande publiceringsår senare 

än 2001. Detta med undantag av Thorsten Lundbergs artikel: International Perspectives of Design  

Education (1973). Vidare ingår Linnéa Lindfors avhandling På väg mot en slöjdpedagogisk teori:  

paradigmutveckling och kunskapsbehållning: sammanfattning av tre studier (1992a) och Linnéa 

Lindfors rapport  Formgivning i slöjd: ämnesteoretisk och slöjdpedagogisk orienteringsgrund med  

exempel från textilslöjdsundervisning (1992b) och  Därtill inkluderas Marléne Johanssons rapport 

Slöjdprocessen - arbetet i slöjdsalen: Dagboksanteckningar (1994). Denna litteraturstudies syftet att 

skapa förståelse för begreppet slöjdprocess kräver och motiverar ett visst historiskt perspektiv och 

därmed även inkluderingen av äldre källor i urvalet. 

Utöver ovan nämnd litteratur inkluderas i urvalet även styrdokument med tillhörande kursplaner i 

ämnet  slöjd  som  är  daterade  tidigare  än  2001;  Läroplan  för  grundskolan  1962  [Lgr  62] 

(Skolöverstyrelsen, 1962), Läroplan för grundskolan 1969 [Lgr 69] (Skolöverstyrelsen, 1969), Lgr 

80 (Skolöverstyrelsen 1980) samt Lpo 94 (Skolverket, 2000).

Litteraturen har utifrån ovan nämnda urvalsförförande valts ut och därefter bearbetats. Ny litteratur 

har tillkommit via referenser i de lästa texterna. Nedan presenteras en tabell över den litteratur som 

valts ut för bearbetning.
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Tabell 1: Förteckning över vald litteratur

Vetenskaplig artikel 
(6)

Avhandling (5) Bok (4) Rapport (2) Styrdokument med 
tillhörande 
kursplaner i slöjd (5)

Illum, 2003 Lindfors, 1992a Hasselskog, 2008a Lindfors, 1992b Lgr 62

Illum, 2006 Borg, 2001 Hasselskog, 2008b Johansson, 1994 Lgr 69

Illum & Johansson, 
2009

Johansson, 2002 Johansson, 2008 Lgr 80

Johansson, 2009 Illum, 2004 Hasselskog & 
Johansson, 2008

Lpo 94

Lindström, 2009 Hasselskog, 2010 Lgr 11

Lundberg, 1973

Tabellen ovan redogör för de källor som valts ut för bearbetning samt vilken typ av litteratur de 

utgör. Nedan görs vidare en kortfattad presentation av de sex forskare som med sin forskning utgör 

huvudsakligt underlag för denna litteraturstudie, för att bilda sammanhang kring motiv för valet att 

inkludera denna litteratur.

Linnéa  Lindfors är  professor  emerita  och  har  i  sina  studier  bidragit  till  utvecklingen  av  en 

vetenskaplig grund med teorier, system och modeller inom den edukativa (pedagogiska) slöjden. 

Den pedagogiska slöjden har utvecklats till  ett av två separata forskningsområden i Finland där 

Lindfors  är  hemmahörande.  Man  skiljer  på  slöjdvetenskap  där  fokus  ligger  på  att  teoretiskt 

undersöka och förklara slöjdandets fenomen och slöjdpedagogik med ett allmänbildande syfte som 

vuxit fram genom slöjdundervisningen. 

Kajsa Borg  är  docent  med anknytning  till  Umeå  Universitet.  Borg  har  i  sin  forskning främst 

inriktat sig mot slöjddidaktik och har bland annat intresserat sig för läroplansteori, hur slöjdämnet 

förändrats  över  tid,  bedömning  av  slöjd  samt  hur  styrdokument  och  slöjdverksamheten  ute  i 

skolorna skiljer sig åt. Kajsa Borg deltog som ämnesexpert vid utarbetandet av Lgr 11.
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Marléne Johansson är docent med anknytning till Göteborgs Universitet, Høgskolen i Telemark i 

Norge samt Åbo Akademi i Finland. Johansson har i sin forskning främst intresserat sig för slöjdens 

praktiknära verksamhet och de slöjdaktiviteter som pågår i klassrummet. 

Bent Illum är lektor med anknytning till Skolen for Materiel Design- Dansk Sløjdlærerskole och 

har i sin forskning intresserat sig för det kroppsbaserade, hantverksmässiga lärandet, hur individen 

lär sig och hur kontext, sinnen samt yttre och inre processer samverkar i lärprocessen. 

Peter  Hasselskog är  lektor  med  anknytning  till  Göteborgs  Universitet.  Hasselskog  har  i  sin 

forskning inriktat sig på ämnesdidaktiska frågor och hur elevernas lärande påverkas av slöjdlärarens 

roll och undervisning. Peter Hasselskog har medverkat vid utvecklandet av Lgr 11.

Lars  Lindström är  professor  med  anknytning  till  Stockholms  Universitet.  Lindströms 

intresseområde ligger inom det pedagogiska fältet och med fokus på de praktisk-estetiska ämnena.

Bearbetning

Även i analysarbetet har inspiration hämtats från den fenomenografiska forskningsansatsen, vilken 

beskrivs översiktligt nedan innan denna studies bearbetningssystematik presenteras.

En första analys och genomläsning syftar inom fenomenografin till att bekanta sig med materialet i 

stort  och respektive utsaga för att  få en helhetsbild och förståelse för vad som sägs och menas 

(Alexandersson, 1994). Vidare kan likheter och skillnader i materialet börja framträda genom ett 

andra skede i en mer systematisk analys och jämförelser mellan olika utsagor. När forskaren är 

bekant  med  materialet  både  i  sin  helhet  och  beträffande  delarna,  kan  de  olika  utsagorna  eller 

uppfattningarna av ett fenomen börja kategoriseras utifrån de likheter och skillnader som uppdagats 

(Alexandersson, 1994). 

Inledningsvis  lästes  litteratur  som  behandlar  elevens  slöjdprocess  för  att  få  en  överblick  och 

förståelse  av  hur  begreppet  slöjdprocess beskrivs  och  används  i  litteraturen.  Under  den  första 

genomläsningen  söktes  översiktligt  framskrivningar  som kunde  relateras  till  studiens  syfte  och 

frågeställningar;  hur  begreppet  slöjdprocess definieras,  hur  det  tolkas  och  förklaras,  vad  som 

beskrivs  vara  centrala  delar  eller  kärnan  i  det  processorienterade  arbetssättet  i  grundskolans 

slöjdverksamhet,  samt  kunskap  i  relation  till  begreppet  slöjdprocess.  Detta  för  att  bilda  en 

helhetsförståelse för varje forskares utgångspunkt och bakgrund i sina beskrivningar relaterade till 
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begreppet  slöjdprocess.  Vidare  kunde  några  specifika  termer  urskiljas  i  litteraturen  om 

beskrivningar  av  slöjdprocessens  centrala  delar  och  det  som skulle  kunna  beskriva  begreppets 

kärna; Kommunikation, interaktion samt problemlösning,  vilka beskrivs närmare och utvecklas i 

samband med Tabell II (sid. 26) som redogör analysarbetets samtliga kategorier relaterade till denna 

frågeställning. Utifrån den första genomläsning inleddes därefter en mer omfattande läsning och 

jämförelse av litteraturen utifrån både likheter och skillnader  och med utgångspunkten att finna 

uttryck i texterna som beskriver kopplingar till ovan nämnda termer samt svar på studiens övriga 

frågeställningar och syfte i sin helhet. 

För att kunna besvara frågeställningarna om hur begreppet slöjdprocess  definieras, respektive hur 

begreppet slöjdprocess förklaras, lästes litteraturen utifrån målet att finna konkreta definitioner samt 

hur  begreppet  förklaras  och  tolkas i  relation  till  slöjdverksamheten.  För  att  kunna  besvara 

frågeställningen om vad som beskrivs utgöra kärnan/centrala delar i begreppet slöjdprocess bestod 

analysarbetet  av  att  finna  det  som fokuseras  i  beskrivningarna  av  begreppet  slöjdprocess;  om 

forskarna lägger stor vikt vid någon aspekt av sin beskrivning eller tydligt beskriver något som 

centralt i elevens slöjdprocess. Beträffande frågeställningen om vilket lärande och vilken kunskap 

som det  processorienterade  arbetssättet  kan  leda  till,  söktes  framskrivningar  av  vilken  kunskap 

eleven  kan  utveckla  i  slöjdverksamheten,  samt  hur  forskarna  beskriver  hur  lärandet  och  det 

processorieneterade arbetssätett ser ut i undervisningen. Det material från respektive forskare som 

kunde kopplas till  frågeställningarna ovan och därmed var av intresse för studien, formulerades 

därefter  i  sammanhängande stycken för  att  få  en  helhetsbild  över  varje  forskares  åsikter  innan 

jämförelserna av likheter och skillnader mellan forskarna inleddes. 

Genom denna  systematik  återfanns  begrepp  och  uttryck  som de  olika  slöjdforskarna  använder 

kopplat  till  begreppet  slöjdprocess  och  frågeställningarna  om kärnan/centrala  delar  i  begreppet 

slöjdprocess  samt  lärande  och kunskap  kopplat  till  begreppet  slöjdprocess.  Dessa  begrepp  och 

uttryck placerades och strukturerades i tabeller; en tabell över centrala delar/kärnan relaterat till 

begreppet slöjdprocess och en tabell över lärande och kunskap relaterat till begreppet slöjdprocess 

(Se sid. 26 respektive sid.  31). De sex slöjdforskarna placerades,  med de funna begreppen och 

uttrycken, vertikalt ordnade, i tabellen och där en horisontell jämförelse mellan respektive forskares 

begrepp och uttryck  möjliggjorde jämförelser för att se likheter och skillnader i materialet.

Utifrån kategoriseringen av litteraturen i tabellerna kunde vissa övergripande kategorier urskiljas. 

Avsnittet  Slöjdprocess  –  centrala  delar  har  genom  analysen  och  struktureringen  i  tabellen 

strukturerats i följande kategorier:  Sociala processer & Interaktion,  Kommunikation – verbal &  
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icke-verbal,  Problemlösning  &  Intellektuella  utmaningar,  Psykiska  &  Sinnliga  processer  samt 

Fysiska & Kroppsliga processer. Avsnittet Slöjdprocess – Lärande och kunskap har strukturerats i 

kategorierna  Slöjdspecifika kunskaper samt Allmänbildande kunskaper.  Samband inom respektive 

tema beskrivs  närmare och utvecklas med exempel  i  analysen (Kapitel  4,  sid.  22 – 37),  dels  i 

tabellerna,  vilka  syftar  till  att  översiktligt  och  sammanfattande  presentera  och  strukturera 

analysresultatet, och dels genom en analyserande text. Tabellerna har således fungerat både som 

analysverktyg i bearbetningen av litteraturen och ämnar ge läsaren en översikt och redovisning av 

analysförfarandet.  Avsnittet  För att  besvara studiens  första  och andra frågeställning användes i 

analysarbetet inte systematiken att strukturera i tabeller; här gjordes jämförelserna och analysen i 

huvudsak i texterna direkt, men stöd kunde ändå fås genom de båda tabellerna då förklaringarna av 

begreppet slöjdprocess i regel kunde relateras till det som också kunde förstås som centrala delar/ 

kärnan i  elevens slöjdprocess samt beskrivningar av lärande och kunskap kopplat till  begreppet 

slöjdprocess.

Tillförlitlighet

Redogörelsen av vald forskningsansats och genomförande som gjorts i detta metodkapitel har utgått 

från följande beskrivningar av säkerställande av kvalitet och tillförlitlighet i relation till kvalitativa 

studier:  Per-Gunnar  Svensson  (1996)  beskriver  generaliserbarhet som  att  kunna  applicera  ett 

resultat även på andra sammanhang och situationer och generaliserbarhetsvaliditet kan förstås som 

i  vilken  utsträckning  detta  kan  göras.  Runa  Patel  och  Bo  Davidsson  (2003)  menar  att  det  i 

kvalitativa studier kan upplevs svårt att förhålla sig till begreppet generalisering. Men genom att 

fokusera på beskrivningar av den aktuella kontexten där undersökningen äger rum och genom att 

tydligt  beskriva  forskningsproceduren  och  alla  de  val  som gjorts,  möjliggörs  att  resultatet  kan 

generaliseras  till  liknande  kontexter  och  situationer,  vilket  stärker  validiteten  beträffande 

generaliserbarhet i den kvalitativa studien (Davidsson & Patel,  2003). Denna litteraturstudie gör 

inga anspråk på att vara heltäckande inom området och syftar inte till generaliseringar av resultatet. 

Studien bygger på de avgränsningar som redogjorts för i detta metodkapitel och ger utifrån detta en 

sammanställning  och  jämförelse  av  skillnader  och  likheter  i  framskrivningar  av  begreppet 

slöjdprocess i  styrdokument  samt sex olika slöjdforskares  tolkningar  av begreppet  slöjdprocess 

utifrån studiens övergripande syfte och frågeställningar. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG

En viktig del i  förståelsen av begreppet slöjdprocess är dess uppkomst och förändring över tid. 

Därför följer först en kort historisk tillbakablick på begreppets initiering och översiktliga utveckling 

utifrån framskrivning i litteratur och styrdokument från Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) fram till 

och med kursplanen för slöjd i Lpo 94 (Skolverket, 2000). Detta för att ge läsaren ett historiskt 

perspektiv på begreppets tilltänkta roll i slöjdundervisningen och för att relatera och distansera till 

begreppets innebörd och hur det framskrivs i senare styrdokument och forskning. Därpå följer ett 

avsnitt  om  hur  begreppet  slöjdprocess framskrivs  i  Lgr  11  (Skolverket,  2011a).  Slutligen 

presenteras de sex slöjdforskarna utifrån en övergripande beskrivning av deras forskning och de 

studier  som senare  utgör  huvudsakligt  underlag  för  analys  i  relation  till  denna litteraturstudies 

övergripande syfte och frågeställningar (se Kapitel 4).

.

Slöjdprocess – begreppets initiering och förändring över tid

Som en reaktion  på  en historiskt  produkt-  och lärarstyrd slöjdundervisning började detta  fokus 

ifrågasättas på 60-talet, och en ny identitet och legitimitet för slöjdämnet söktes och började sakta 

utvecklas  (Borg,  2001).  I  förändringsprocessen  betonades  att  slöjdundervisningen  skulle 

individualiseras  och begreppet  slöjdprocessen  utvecklades  under  samma tid,  som ett  försök att 

strukturera  om  slöjdundervisningen  (Borg,  2001).  I  kursplanen  för  ämnet  slöjd  i  Lgr  62  är 

produktstyrningen, enligt Borg (2001) fortfarande tydlig även om det i framskrivningen finns en 

antydan av att elevens förmåga och intresse skall beaktas. I beskrivningen av Ämnen för estetisk-

praktisk och fysisk fostran står det i Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) att det ska vara en gemensam 

målsättning att inom de estetisk-praktiska ämnena bejaka elevens individualitet, känslor och fantasi 

och att arbetet med elevens personlighetsutveckling utgör ett viktigt mål. Vidare beskrivs som mål 

för  ämnet  slöjd  hur  eleven  självständigt  skall  kunna  planera  och  genomföra  ett  arbete 

(Skolöverstyrelsen, 1962). I Lgr 69 står följande i Mål för ämnet slöjd:

Undervisningen  i  slöjd  skall  främja  elevernas  allsidiga  utveckling  genom  att  uppöva  deras  förmåga  att  

självständigt planera och genomföra ett manuellt arbete och genom att i skapande verksamhet utveckla deras  

estetisk-praktiska anlag och uttrycksmöjligheter (Skolöverstyrelsen, 1969:156). 

Produkten beskrivs i relation till detta som sekundär och snarare ett medel för att uppnå mål av mer 

allmänbildande karaktär (Skolöverstyrelsen, 1969). Under rubriken Allmänna synpunkter utvecklas 

detta resonemang:  ”Det blir då av väsentlig betydelse, att eleverna i görligaste mån engageras i 
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produktens tillblivelse alltifrån idé till färdig produkt och på så sätt stimuleras till en rikt varierad 

och  självständig  aktivitet”  (Skolöverstyrelsen,  1969:157).  Vidare  framhålls  även  betydelsen  av 

värdering av det egna arbetet (Skolöverstyrelsen, 1969).  Thorsten Lundberg, som av Borg (2001) 

beskrivs som en frontfigur i initieringen av begreppet slöjdprocess, skriver 1973 i en artikel1 att: 

”Today sloyd  teaching means  planning,  realization,  and follow-up/after  treatment;  earlier  sloyd 

meant  that  a  student  realized  a  job in  an material  according to  excisting  sketches”  (Lundberg, 

1975:10:1). I kursplan för slöjd i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) beskrivs slöjdprocessen utifrån 

de olika stegen inspirering, planering, genomförande och uppföljning. Jan Sjögren (1984) förklarar 

dessa steg genom en cirkulär modell där eleven rör sig fram och tillbaka mellan föregående och 

nästkommande  steg  i  cirkeln.  I  kursplan  för  slöjd  i  Lpo  94 (Skolverket,  2000)  övergår  denna 

beskrivning av slöjdprocessen till att bestå av faserna idé, planering, genomförande och värdering.

Lgr 11 – så framskrivs processbegreppet

I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) står det,  beträffande processinriktat lärande, i  kursplanen för slöjd 

under ämnets syfte att: ”Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där  

tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar” (Skolverket, 2011a:213). Lite längre ner står det 

att läsa att ”Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp 

som  beskriver  arbetsprocesser,  redskap  och  slöjdföremåls  estetiska  uttryck”  (Skolverket, 

2011a:213). I sammanfattningen som skrivs i punktform står dessutom att ”Genom undervisningen i 

ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att /– – –/ 

analysera  och  värdera  arbetsprocesser  och  resultat  med  hjälp  av  slöjdspecifika  begrepp  /.../” 

(Skolverket,  2011a:213).  Därefter  förekommer  processbegreppet  under  rubriken  Slöjdens 

arbetsprocesser, som återfinns i beskrivningen av slöjdämnets centrala innehåll för varje årskurs-

intervall som behandlas; årskurs 1–3, 4–6 samt 7–9 (Skolverket, 2011a). Slöjdens arbetsprocesser 

delas  i  Lgr  11  in  i  de  fyra  delarna idéutveckling,  överväganden,  framställning  och  värdering 

(Skolverket,  2011a).  Valet  att  använda  begreppen process och  arbetsprocess  istället  för  slöjd-

processen är,  utifrån  kommentarmaterial  till  kursplanen  i  slöjd  i  Lgr  11  (Skolverket,  2011), 

medvetet för att motverka misstolkningar beträffande innebörden av de arbetsprocesser som pågår i 

slöjdundervisningen och uppfattningen att slöjdprocessen skulle utgöra något unikt för slöjdämnet. 

1 Ingår i kompendium: Lundberg, T. (1975). Slöjdpedagogiska artiklar och debattinlägg under 15 år vid  
slöjdlärarseminariet i Linköping: 1960-1975

15



Det  förekommer  istället  flera  parallellt  löpande  processer  under  elevens  slöjdarbete  som 

förekommer  i  alla  skapande  verksamheter;  en  kreativ  process,  en  produktionsprocess och  en 

pedagogisk  process (Skolverket  2011b).  Intentionen  i  Lgr  11  är  att  på  detta  sätt  tydligare  och 

grundligare  skriva  fram  vad  de  olika  delarna  i  arbetsprocessen  innebär  (Skolverket,  2011b). 

Begreppet slöjdprocess användes frekvent och i flera sammanhang i Lpo 94, vilket gjorde att det 

kunde uppfattas på flera olika sätt; både som mål, ämnesinnehåll och som metod för själva lärandet 

(Skolverket, 2011b).  Som ett mål genom att eleven utifrån betygskriterier skulle kunna beskriva 

slöjdprocessen, som ett ämnesinnehåll på grund av att det förekommer så frekvent i kursplanen och 

i så många sammanhang, samt som en metod för lärande som det processorienterade arbetssättet i 

sig utgör (Skolverket, 2011b). Ytterligare ett problem med tidigare framskrivningar i Lpo 94, som 

nämns i kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd i Lgr 11 (Skolverket, 2011b), är att begreppet 

kunde missuppfattas som en beskrivning av en linjär process, när den istället utgör en process där 

eleven hela tiden växlar mellan flera separata delar. 

Slöjdprocess – sammanhang för aktuella tolkningar

De studier som denna litteraturstudie grundas på, kommer här i korthet presenteras utifrån deras 

övergripande syfte, metod och sammanfattade resultat. De sex forskarna; Linnéa Lindfors, Kajsa 

Borg, Marléne Johansson, Bent Illum, Peter Hasselskog samt Lars Lindström, och deras studier 

presenteras  under  varsin  underrubrik  i  kronologisk  ordning  efter  utgivningsår.  Utifrån  denna 

övergripande  bakgrund  kommer  en  analyserande  fördjupning  i  föreliggande  studier  att  göras  i 

kapitel 4. Detta utifrån denna litteraturstudies övergripande syfte och frågeställningar.

Linnéa Lindfors

Lindfors  (1992a,  1992b)  fokuserar  på  hela  slöjdprocessen  som företeelse  och  arbetar  med  att 

utveckla en slöjdpedagogisk och vetenskaplig teori  om slöjdprocessen/arbetsprocessen.  Lindfors 

(1992b)  har  i  en  rapport  vidareutvecklat  en  teoretisk  grund  för  att  beskriva  elevens  edukativa 

slöjdprocess.  Lindfors  (1992b) indelar  elevens edukativa slöjdprocess i  faserna;  formgivnigsfas,  

planeringsfas samt  tillverkningsfas. Som underlag för studien ligger tidigare utarbetade modeller 

som i sin tur bygger på litteraturstudier och som i Lindfors (1992b) studie förs samman, utvecklas 

och appliceras på slöjdprocessens  formgivningsfas. Studien utmynnar i  en processmodell  för att 

beskriva formgivningsfasen och som kan fungera som stöd för både elever och lärare vid planering, 

genomförande och utvärdering av slöjdverksamheten (Lindfors, 1992b).

16



Lindfors (1992a) syftar i sin avhandling till att presentera och utvärdera delar av det nyetablerade 

slöjdpedagogiska forskningsfältet. Detta genom att sammanföra och bedöma tre av sina egna studier 

i  kortfattad  form  utifrån  vilken  kunskap  de  genererat  (Lindfors,  1992a).  Alla  tre  studierna 

presenterar ett resultat bestående av sammanlagt fyra systemmodeller utvecklade för att beskriva 

slöjdverksamheten  på  ett  teoretiskt  och  vetenskapligt  plan  (Lindfors,  1992a).  ”Modell-

konstruktionen sker med stöd av slöjdvetenskapliga modeller, pedagogiska teorier och modeller, 

samt teorier  och modeller ur vetenskaper som ligger nära slöjdområdet” (Lindfors,  1992a:7–8). 

Utöver  dessa  tidigare  studier,  består  Lindfors  avhandling  av  videoobservationer  och 

ljudupptagningar från textilslöjdslektioner och  resultatet består av  ett stort material av modeller 

och ny slöjdpedagogisk teori kopplat till slöjdverksamheten. 

Kajsa Borg

Borg (2001) har i sin avhandling utifrån en empirisk studie undersökt vad slöjdundervisningen har 

för behållning hos eleverna i vuxen ålder; vilken betydelse ämnet haft för dem och vad de minns 

från sin slöjdundervisning. Undersökningen bygger på 17 intervjuer med numera vuxna före detta 

elever, i åldern 25–75 år, om deras minnen från skolslöjden och hur denna påverkat dem. Därtill 

bygger studien på 12 intervjuer med erfarna lärare, i åldern 45–65 år, om slöjdundervisningen. Som 

ett resultat av studien presenterar Borg (2001) fyra centrala faktorer som påverkar och har betydelse 

för hur de före detta eleverna upplever den slöjdundervisning de hade och hur de ser på slöjdämnet: 

− Förhållandet mellan begreppen process och produkt i slöjdundervisningen dels hur det uppfattas av eleverna, 
dels som en förklarande bakgrund vad läraren avser.

− Variationen  mellan  olika  slöjdlärares  sätt  att  förhålla  sig  till  sin  läraruppgift  i  relation  till  variationen  av  
elevernas sätt att uppfatta slöjdsituationen

− Slöjdundervisningens delvis 'tysta' teori i relation till elevers och lärares föreställningar om slöjdämnets syfte 
och innehåll (Borg, 2001:57).

− Det som informanter [för detta elever] och lärare anser vara mest väsentligt i en framtida slöjdundervisning är 
också det som de upplevt som positivt eller saknat i sin egen slöjdundervisning (Borg, 2001:58).

Borg  (2001)  presenterar  i  studien  även  tre  olika  lärarprofiler;  konstnären,  pedagogen samt 

hantverkaren som alla förhåller sig till sin lärarroll på olika sätt och möjliggör olika slag av lärande 

för eleverna. Utifrån studiens resultat är det främst produkten och inte processen som de före detta 

eleverna  minns  och  kan  relatera  till  i  den  slöjdundervisning  de  hade,  samt  vissa  delar  ur 

undervisningen och relationen till läraren (Borg, 2001).
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Marléne Johansson

Johansson (1994) har som en del i den nationella utvärderingen 1992 [NU-92], gjort en empirisk 

studie  kopplad  till  slöjdens  praktiknära  verksamhet.  Studien  syftar  till  att  beskriva  den dagliga 

slöjdverksamheten i klassrummet samt att ge en bild av och utvärdera slöjdprocessen så som den 

beskrivs i kursplan för ämnet slöjd i Lpo 94 (Johansson, 1994). Utvärderingsmaterialet bestod av en 

lärarenkät  med  101  respondenter  samt  två  elevenkäter  med  1314  respektive  182  respondenter. 

Därtill  dagboksanteckningar  från  200  elever  i  årskurs  9,  respektive  14  lärare  i  ämnet  slöjd 

(Johansson, 1994).  Genom dagboksanteckningar fick elever och lärare under en tioveckorsperiod 

möjlighet att reflektera över och sätta ord på varje del av den slöjdprocess som fortlöper i slöjdsalen 

och  Johansson  (1994)  konstaterar  som  ett  resultat  av  studien  att  slöjdprocessen  blir  synlig  i 

dagboksanteckningarna genom elevernas reflektioner kring sitt arbete. Dagboksanteckningar som 

utvärderingsmetod av slöjdverksamhetens nyanserade vardag, visade sig vara användbar och utgör 

också ett viktigt metod för dokumentation i Johansson (2002) avhandling. 

I  sin  avhandling  dokumenterar  och  analyserar  Johansson  (2002)  den  sociala  interaktionen  och 

kommunikationen som pågår i klassrummet samt hur redskapsmedierade aktiviteter ser ut i slöjd-

arbetet. Detta för att ge en bild av slöjdverksamheten och aktiviteterna i klassrummet så som de ser 

ut.  Med utgångspunkt från en sociokulturell  referensram, baseras studien på videoobservationer 

med tillhörande kompletterande observationsanteckningar, elever och lärares dagboksanteckningar 

samt en föräldraenkät (Johansson, 2002). Studien genomfördes  i 12 slöjdklasser jämnt fördelat över 

grupper omfattande årskurs 3–4, årskurs 6 samt årskurs 8.  Följande fyra teman presenteras som 

slutsats på slöjdverksamhetens innehåll och de slöjdaktiviteter som pågår i klassrummet som ett 

resultat av studien: 

• Tema – interaktion, verbala och icke-verbala redskap

• Tema – arbetsredskap, verktyg och maskiner

• Tema – skisser, bilder, ritningar och arbetsbeskrivningar

• Tema – material, slöjdprodukt, estetiska och emotionella upplevelser (Johansson, 2002:89)

Bent Illum

Illum (2003, 2004, 2006) menar att  det kroppsbaserade hantverksmässiga lärandet stöds av och 

byggs upp genom en dialog som förs mellan människa,  verktyg och material  i arbetsprocessen. 

Illum (2003, 2004, 2006) beskriver det han kallar processens dialog enligt följande:
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Processens dialog innebær, at en person foretager en udadrettet [utåtriktad] handling i forhold til et materiale eller 
en proces med en bestemt hensigt [syfte, mål]. Materialet eller processen svarer igen. Dette svar opfattes og 
reflekteres i konteksten af mennesket. Resultatet af denne refleksion bliver en ny handling – når der på denne 
måde reflekteres i processen, foregår processens dialog – og en medfølgende læring (Illum, 2003:34 – 35)

Illums (2004) avhandling utgår från hypotesen om  processens dialog och ett  empiriskt material 

bestående av videoobservationer, loggböcker och kvalitativa intervjuer i en årskurs 6 i den danska 

grundskolans slöjdundervisning. Syftet är att kunna utveckla en lärteori utifrån processens dialog i 

det kroppsbaserade, hantverksmässiga lärandet. Som ett resultat av studien, menar Illum (2004) att 

han  finner  stöd  för  sin  hypotes  om processens  dialog  och  att  det  i  materialet  blir  tydligt  att 

kommunikation har en central  roll  i  arbetsprocessen.  Både en inre kommunikation i  processens 

dialog och en yttre kroppslig och verbal kommunikation kopplad till den sociokulturella kontexten 

(Illum, 2004). Sammanfattningsvis ser Illum (2003, 2004, 2006) inte processens dialog som något 

slöjdspecifikt,  utan  något  mer  allmänmänskligt  och  förekommande  inom alla  sammanhang  där 

praktiskt lärande förekommer. Både konsten att lära sig cykla och laga bilen kan således förstås som 

lärsituationer där processens dialog pågår mellan människa, verktyg och material  på vägen mot 

behärskande av kunskap och färdigheter (2003, 2004, 2006).

Peter Hasselskog

Hasselskog (2008b) har i en analys av förekomsten av processbegreppet i Lpo 94, kommit fram till 

att  ordet  process inte  förekommer  någonstans  i  läroplanen  men  hela  15  gånger  i  slöjdämnets 

kursplan.  Detta  jämfört  med  exempelvis  matematik  där  begreppet  förekommer  1  gång  i 

matematikämnets kursplan och svenskämnets där det inte förekommer alls (Hasselskog, 2008b). 

Processbegreppet  har  således  haft  en  starkt  betonad  roll  inom slöjdämnet,  även  om begreppet 

återfinns i andra ämnens kursplaner. Hasselskog (2008b) gör en tolkning av den låga förekomsten 

av  processbegreppet  i  läroplan  och  övriga  ämnens  kursplaner  i  relation  till  den  omfattande 

förekomsten  i  kursplanen  för  slöjd,  och  menar  att  detta  kan  vara  på  grund  av  att  exempelvis 

skrivprocessen inom svenskämnet utgör en lärandemetod, vilka i en målstyrd skola inte behandlas i 

styrdokumenten. Detta gör slöjdprocessen som begrepp än mer problematiskt då det i Lpo 94 finns 

beskrivningar av skapande processer i slöjdämnets kursplan som kan förstås som en lärandemetod 

(Hasselskog,  2008b).  Med  detta  som bakgrund  blir  det  enligt  Hasselskog  (2008b)  aktuellt  att 

ifrågasätta vilken funktion slöjdprocessen enligt Lpo 94 är tänkt att ha i slöjdverksamheten: ”/.../  är 

den ett  ämnesinnehåll,  utgör den ett mål i  ämnet, eller är det trots målstyrningen en metod för 

undervisning och lärande i slöjdämnet som beskrivs?” (Hasselskog, 2008b:34). Hasselskog (2008b, 

2010) säger vidare att slöjdverksamheten utmärker sig genom det processorienterade arbetssättet, 
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men menar samtidigt att begreppet slöjdprocess som använts för att beskriva det processorienterade 

arbetssättet i slöjdverksamheten, är problematiskt. 

I  sin  avhandling  syftar  Hasselskog  (2010)  till  att  påvisa  och  kartlägga  slöjdlärares  skilda 

förhållningssätt i  slöjdundervisningen och hur det påverkar elevernas förutsättningar till  lärande. 

Det  empiriska  materialet  består  av  dagboksanteckningar  från  62  lärare  och  24  elever  samt 

ljudupptagning av muntlig kommunikation mellan lärare och elever i slöjdsalen. Studien utmynnar i 

fyra olika lärarroller som identifieras hos lärarna;  servicemannen, instruktören, handledaren samt 

pedagogen (Hasselskog, 2010). Studien visar sammanfattningsvis att förhållningssättet hos läraren 

påverkar  lärandet  hos  eleven  och  Hasselskog  (2010)  kan  utifrån  ovan  nämnda  lärarroller 

sammanfatta tre utmärkande förhållningssätt hos studiens deltagande lärare; läraren som instruerar,  

läraren som prioriterar elevens förståelse samt läraren som vägleder eleven vid behov. 

Lars Lindström

Lindström (2009) gör en indelning om fyra kategorier för att beskriva det breda spektra av estetiska 

lärandeformer som pågår inom slöjdens verksamhet,  vilken han också menar kan appliceras på 

slöjdprocessen. Dessa kategorier är  OM, I, MED och  GENOM och har arbetats fram genom att 

utvärdera  och  kombinera  redan  befintliga  kategoriseringar  för  att  kartlägga  lärande.  De  fyra 

kategorierna av lärande beskrivs av Lindström (2009) nedan utifrån vilka kunskaper och färdigheter 

de utvecklar hos eleven:

• Lärande OM: grundläggande material- och hantverkskunskap

• Lärande I: experimentellt, utforskande och gestaltande arbete

• Lärande MED: slöjd och estetiska ämnen i integration med övriga skolämnen

• Lärande GENOM: allmänbildande kunskaper och färdigheter

Genom en tillämpning av ovan nämnda kategorier, analyserar Lindström (2009) i en studie fem 

lärarstudenters  portfolios  när  de  i  metallslöjden  får  i  uppgift  att  tolka  begreppet  ljuskrona och 

därefter reflektera över sin arbetsprocess. Genom att studera både skisser, det färdiga föremålet och 

dessutom intervjua studenterna om deras egen slöjdprocess, menar Lindström (2009) att analysen 

av materialet i relation till kategorierna av lärandeformer, visar en nyanserad bild av slöjdprocessen 

och dess komplexitet. 
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Litteraturgenomgången ovan har inledningsvis presenterat  hur  begreppet  slöjdprocess  utvecklats 

och förändrats genom framskrivningar i litteraturen från Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) fram till 

och med kursplan för slöjd i Lpo 94 (Skolverket, 2000). Vidare har en redogörelse gjorts för hur 

processbegreppet framskrivs i Lgr 11 (Skolverket, 2011) där man valt att frångå användningen av 

begreppet  slöjdprocess  på grund av dess  tvetydighet.  Slutligen  har  det  i  detta  kapitel  gjorts  en 

presentation  av  de  sex  slöjdforskare  och  de  studier,  vilka  denna  litteraturstudie  huvudsakligen 

bygger  på.  Lindfors  (1992a,  1992b)  har  sammanfattningsvis  bidragit  till  utvecklingen  av  den 

edukativa slöjden med teori och modeller av slöjdens verksamhetssystem, Borg (2001, 2008) har 

främst  undersökt  före  detta  elevers  behållning  och  minnen  av  sin  slöjdundervisning  och  Illum 

(2003, 2004, 2006) presenterar en beskrivning av processens dialog i relaterat till kroppsbaserat 

lärande.  Vidare  har  Johansson  (1994,  2002,  2008)  har  dokumenterat  och  utvärderat  elevens 

slöjdprocess och den praktiknära slöjdundervisningen och Hasselskog (2008a, 2008b, 2010) har 

undersökt förekomsten av begreppet slöjdprocess i Lpo 94 och i sin avhandling kartlagt slöjdlärares 

skilda förhållningsätt samt hur det påverkar elevens lärande. Slutligen har Lindström (2009) i en 

studie presenterat hur olika kategoriseringar av estetiska lärandeformer kan vara till hjälp att förstå 

komplexiteten i elevens slöjdprocess. Utifrån denna litteraturgenomgång, följer ett analysresultat i 

nästkommande  kapitel  (kapitel  4),  med  syfte  att  besvara  denna  litteraturstudies  syfte  och 

frågeställningar.
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4. ANALYS

I detta kapitel  presenteras analysen av den bearbetade litteraturen utifrån rubriceringsordningen; 

Slöjdprocess  –  definition  och  tolkning  av  begreppet,  Slöjdprocess  –  centrala  delar  samt 

Slöjdprocess – lärande och kunskap.  Analysen i  detta kapitel  utgör underlag för diskussionen i 

kapitel 5. 

Slöjdprocess- definition och tolkning av begreppet

Här  presenteras  analysen  av  hur  begreppet  slöjdprocess  definieras,  tolkas  och  förklaras  i  den 

analyserade litteraturen. Första allmänt utifrån hur begreppet slöjdprocess definieras och förklaras 

och  längre  ner  i  stycket  utifrån  underrubrikerna  en  eller  flera  processer? samt  relationen 

process/produkt.

Borg (2001) skriver att ”Som jag ser det, finns det inte bara en slöjdprocess med definierade steg 

utan flera varianter av processer” (Borg, 2001:182). Även Hasselskog (2008a, 2008b, 2010) och 

Lindström  (2009)  instämmer  i  uppfattning  att  det  saknas  en klar  definition  av  begreppet 

slöjdprocess. Hasselskog problematiserar detta: ”Process generellt kan definieras som 'utvecklings-

gång' eller 'förlopp'. Men i förhållande till slöjdprocessen är då frågan: Utveckling av vad; förmågan 

att slöjda, att lära, att förstå, att göra, att uttrycka, att generalisera?” (2008b:32). Lindström (2009) 

hänvisar till Hasselskogs (2008b) ifrågasättande av begreppet  slöjdprocess och det faktum att det 

saknas en samstämmig definition. Lindström menar att ett väsentligt krav för att ett begrepp skall 

vara användbart är att det finns en entydighet i hur begreppet kan tolkas. Illum (2003, 2004, 2006) 

delar in slöjdprocessen i fyra faser; idé, planlæggning, udførelse och evaluering. Illum (2003, 2004, 

2006) utvecklar vidare den fas av slöjdprocessen som utgör själva hantverksutövandet,  udførelse,  

där han placerar  processens dialog,  vilken beskrivits i litteraturgenomgången (kapitel 3, sid. 18 – 

19) och vidareutvecklas längre fram i analysen (kapitel 4, sid. 28–29).  Den struktur Illum (2003, 

2004, 2006) presenterar av slöjdprocessen, kan jämföras med Johanssons (1994) sätt att förklarar 

slöjdprocessen  utifrån  de  faser  som  beskrivs  i  Lpo  94,   idé,  planering,  genomförande  och 

värdering:

I  slöjden  kan  eleven  få  möjlighet  att  utföra  sin  slöjdprodukt  'från  början  till  slut',  från  idé  till  färdigt  

arbete. Genom att i växelverkan få vara med och 'välja' och 'planera' sitt slöjdarbete och att sedan 'utföra' den för 

att sedan 'värdera', genomgår eleven det vi i slöjden kallar för 'slöjdprocessen' (Johansson, 1994:51–52) 
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I  Lgr  11  (Skolverket,  2011a),  där  begreppet  slöjdprocess inte  används,  beskrivs  delarna  idé-

utveckling, överväganden, framställning och värdering och i kommentarmaterialet för kursplanen i 

slöjd i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) förklaras att användandet av ordet del istället för fas syftar till att 

indikera och förtydliga att det inte är fråga om ett linjärt förlopp. Att begreppet slöjdprocess skulle 

stå  för  en  linjär  process  är  heller  inget  som hävdas  av  någon av  de  i  denna studie  refererade 

forskarna (Borg,  2001, 2008;  Hasselskog, 2008a, 2008b, 2010;  Hasselskog & Johansson, 2008; 

Illum, 2003, 2004, 2006; Illum & Johansson, 2009; Johansson, 1994, 2002, 2008, 2009; Lindfors, 

1992a,  1992b; Lindström, 2009).  Hasselskog (2010) visar  utifrån det empiriska materialet  i  sin 

avhandling  att  det  i  den  praktiska  verksamheten  är  vanligast  att  processens  olika  delar  genom 

växelverkan går i varandra. Hasselskog visar också på ett tydligt samband mellan reflektion och en 

stark växelverkan i elevens slöjdprocess (2010).

Lindfors (1992a) beskriver en edukativ slöjdprocess enligt följande: ”Begreppet elevens edukativa 

slöjdprocess avser  det  slöjdverksamhetssystem som eleven  är  involverad  i  under  slöjdlektioner 

exempelvis  i  grundskolan  eller  i  motsvarande allmänbildande skolor  i  andra  länder”  (Lindfors, 

1992a:42).  Vidare  skriver  Lindfors  (1992b)  att  ”slöjdprocessen  representerar  en  långsamt 

fortskridande strukturförändringsprocess inom vilken ett  arbetsområde planeras,  genomförs  och 

evalueras”  (Lindfors  1992a:43).  Begreppet  slöjdprocess  likställer  Lindfors  med  begreppet 

slöjdverksamhetssystem som innefattar hela den organisation som slöjdverksamheten omfattar och 

som eleven är en del av i slöjdandet, men menar att begreppet slöjdprocess är ”/.../ behändigare att 

hantera både i tal och skrift /.../” (Lindfors, 1992a:43). Inom elevens edukativa slöjdprocess gör 

Lindfors  en  indelning  i  fyra  delsystem:  ”/.../  1)  slöjdprocessystem, 2)  slöjdprocessens 

styrningssystem, 3)  slöjdprocessens  resultatsystem samt  4)  interaktionssystemet”  (Lindfors, 

1992a:43).  Det  i  slöjdverksamheten överordnade slöjdprocessystemet  beskrivs  vidare utifrån tre 

ingående faser; formgivnigsfas, planeringsfas samt tillverkningsfas. Detta utifrån ett betraktande av 

slöjdprocessen som en produktionsprocess som det centrala i slöjden (Lindfors, 1992a). 

En eller flera processer?

I avsnittet ovan konstateras att det inte finns  en  tydlig definition av begreppet slöjdprocess, men 

Hasselskog ställer  också frågan om det finns  en eller  flera slöjdprocesser  (Hasselskog, 2008b). 

Denna  fråga  blir,  enligt  Hasselskog  (2008b),  relevant  i  relation  till  alla  de  beskrivningar  och 

tolkningar som finns av begreppet slöjdprocess. Borg (2001) menar, precis som beskrivet i avsnittet 

ovan (sid. 22), att det finns flera varianter av processer och inte en klart definierad slöjdprocess. I 

kommentarmaterialet till kursplan i slöjd i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) uttrycks att det förekommer 

23



flera  parallellt  löpande  processer  under  elevens  slöjdarbete  som  förekommer  i  alla  skapande 

verksamheter;  en  kreativ  process,  en  produktionsprocess och  en  pedagogisk  process.  Dessa  är 

vidare  inte  nödvändigtvis  ämnesspecifika,  vilket  också  är  ett  motiv  till  nedtoningen  av 

beskrivningar av de processer som förekommer i slöjdverksamheten och användandet av begreppet 

slöjdprocess (Skolverket,  2011b).  Lindfors  (1992a,  1992b)  talar  om  kommunikativa,  sociala, 

fysiska  och  psykiska  processer,  men  beskriver  dem som processer  inom slöjdprocessen.  Även 

Johansson (1994, 2002) talar om kommunikativa och sociala processer, men utifrån en större helhet 

i form av elevens slöjdprocess. Processens dialog förklaras också som en process inom begreppet 

slöjdprocess (Illum, 2003, 2004, 2006). 

Om redogörelsen hittills i analysen ringar in hur begreppet slöjdprocess definieras och struktureras i 

de olika forskarnas tolkningar av begreppet, kan det vidare vara fruktbart att betrakta relationen 

mellan process och den produkt som slöjdarbetet resulterar i, vilket görs i följande avsnitt.

Relationen process/produkt

Förskjutningen från produkt till process i styrdokumenten har inneburit att dessa båda begrepp har 

kommit att  ses lite som ett motsatspar och oklarheter i begreppsförklaringar och tvetydig fram-

skrivning i styrdokumenten kan upplevas förvirrande (Hasselskog, 2008a). Begreppet produkt kan 

enligt Hasselskog definieras enligt följande: ”Produkten är de slöjdföremål eller artefakter eleverna 

tillverkar i slöjdundervisningen” (Hasselskog, 2008b:32). Men det saknas  en tydlig definition av 

begreppet  slöjdprocess,  vilket  utretts  tidigare  i  uppsatsens  analysdel  (sid.  22–24).  Hasselskog 

(2008b) menar  att  det  är  problematiskt  att  det  saknas  samstämmighet  i  definition av begreppet 

slöjdprocess och att skillnaderna i sättet att definiera och tolka begreppet måste diskuteras. 

Att  det  finns  ett  tydligt  samband  mellan  process  och  produkt  framhålls  av  både  Borg  (2001), 

Hasselskog  (2008a,  2008b,  2010),  Illum  (2003,  2004,  2006),  Illum  och  Johansson  (2009), 

Johansson (1994, 2002), och Lindfors (1992a, 1992b). Produkten är en förutsättning för kännedom 

och kunskap om en tillverkningsprocess och för eleven är den en stark drivkraft och meningsbärare 

både i arbetet men också utanför skolan och över tid (Johansson, 2002; Illum & Johansson, 2009). 

Borg (2001) exemplifierar det nära förhållandet mellan process och produkt  i sin avhandling där 

lärarna i studien framhåller processen som det väsentliga i elevens slöjdande, men i intervjuerna 

ändå ofta talar om sin undervisning utifrån de föremål eleverna tillverkar. Borg (2001) menar att 

detta för den som är okunnig inom slöjdämnets verksamhet, kan uppfattas som att undervisningen 

och  bedömningen  är  mer  produktstyrd  än  processtyrd.  Men  Borg  (2001)  tolkar  dock  lärarnas 
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utsagor, utifrån sin egen förkunskap som lärare och som insatt inom skolslöjdens verksamhet, som 

att de ändock förtäljer en del om slöjdprocessen och undervisningen. Bakom varje föremål som 

läraren  bestämmer  att  eleverna  skall  göra  finns  en  tanke  om vad  eleven  skall  tillägna  sig  via 

processen fram till det färdiga föremålet (Borg, 2001). Det är dock för elevens motivation av stor 

vikt att valet av föremål i första hand sker med utgångspunkt i elevens intressen, vilket enligt Borg 

framkom i samtalen med de före detta eleverna: ”När informanterna [de före detta eleverna] fått 

tillfälle  att  formulera  och påverka  sitt  mål  och  sin  process,  blev  arbetet  mera  lustfyllt”  (Borg, 

2001:182). 

Det processorienterade arbetssättet erbjuder rika möjligheter till kunskap och utveckling enligt både 

Borg (2001), Illum (2003, 2004, 2006), Johansson (1994, 2002) och Lindfors (1992a, 1992b), men i 

relation till den tidigare produktstyrda slöjdverksamheten ställs idag högre krav på eleven att vara 

drivande i processen och kunna reflektera och förstå (Borg, 2001). Här spelar produkten en viktig 

roll då den ofta är betydelsefull för eleven och utgör ett tydligt mål (Illum & Johansson, 2009). Det 

är också produkten och inte processen eleven tycks minnas tydligast från sin undervisning enligt 

Borg  (2001).  Föremålet  utgör  något  som är  beständigt,  som sparas  och  inte  minst  utsätts  för 

värdering  av  både  eleven  själv,  läraren  och  andra  personer  i  elevens  omgivning  (Borg,  2001; 

Johansson, 1994). Borg (2001) menar att det är kanske det det tillverkade föremålet som är det 

unika och speciella med slöjden. Johansson menar att det är viktigt för läraren att förstå produktens 

värde för eleven (1994) men poängterar dock samtidigt att produkten kan ta för stor plats: ”Att 

kunna bygga in kunskaper i ett föremål är unikt för slöjdämnet, slöjd är att tillverka föremål, men 

kunskaper som förvärvats under arbetsprocessen kan skuggas av föremålet” (Johansson, 2008:7). 

Denna sammanställning visar hur relationen process/produkt beskrivs i den analyserade litteraturen 

och frågan blir då vad relationen går ut på? Vilken kunskap är det processorienterade arbetssättet i 

svensk grundskola ämnat att leda till? Johanssons (2008) problematisering av produktens förmåga 

att ibland otydliggöra slöjdprocessens kvaliteter, aktualiserar denna frågeställning och motiverar en 

undersökning av vad för slags kunskap elevens slöjdprocess leder till? Kunskapsbehållningen samt 

lärandet relaterat till elevens slöjdprocess behandlas längre fram i detta analyskapitel (sid. 30–37) . 

Först presenteras analys och sammanställning av vad som nämns som centrala delar i tolkningarna 

av det processorienterade lärandet i svens grundskoleslöjd utifrån begreppet slöjdprocess.
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Slöjdprocess – Centrala delar

Utifrån  litteraturgenomgången  med  en  översikt  av  de  sex  slöjdforskarnas  studier  och  arbete, 

presenteras här analysen av litteraturen och av vad som kan ses som kärnan eller de centrala delarna 

i det processorienterade arbetssättet inom grundskolans slöjdverksamhet. Detta med utgångspunkt i 

begreppet slöjdprocess.

Först  presenteras  nedan  en  översiktlig  tabell  över  begrepp  och  uttryck,  relaterat  till  begreppet 

slöjdprocess, som återfanns i den bearbetade litteraturen. Tabellen användes vid bearbetning och 

analys av litteraturen för att  strukturera och kategorisera denna i  syfte att  kunna besvara denna 

studies frågeställningar, och ämnar här ge läsaren en översikt över de kategorier och det material 

som kommer att presenteras i en analyserande text nedan.

Tabell II: Centrala delar i slöjdprocessen

Lindfors Borg Johansson Illum Hasselskog Lindström

Teori och
modeller av 
slöjdverksam-
heten och 
slöjdprocessen

Före detta 
elevers 
behållning och 
minnen av sin 
slöjd(process)

Slöjdprocessen 
i en social 
kontext

Processens 
dialog är 
kärnan i 
slöjdprocessen

Problemati-
sering av 
begreppet 
slöjdprocess

Lärande:
om, i, med, 
genom elevens
slöjdprocess

Sociala 

processer & 

Interaktion

Sociala 
processer

Interaktion

Samarbete

Kommunika-

tion – verbal 

& icke-verbal

Kommunikativa 
processer

Kommunikation Kommunikation 
(verbal & icke-
verbal) 

Kommunikation 
(icke-verbal & 
delvis verbal)

Problem-

lösning & 

Intellektuella 

utmaningar

Problemlösning

Intellektuella 
utmaningar

Problemlösning

Utforskande 
arbetssätt

Problemlösning

Utforskande 
arbetssätt

Psykiska & 

Sinnliga 

processer  

Psykiska 
processer
(återfinns i 
egentliga 
slöjdhandlingar)

Sinnliga 
upplevelser

Känslomässigt 
engagemang

Mentala 
resurser

Reflektion

Betydelsen av 
sinnenas och 
tidigare 
erfarenhet 

Reflektion

Fysiska & 

Kroppsliga 

processer.

Fysiska 
processer
(återfinns i 
egentliga 
slöjdhandlingar)

Kroppsligt 
arbete

Fysiska
Medierande 
resurser i form 
av verktyg, 
arbetsredskap, 
maskiner

Kroppsbaserat 
lärande

Människa
Verktyg
Material
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I tabellen presenteras först en sammanfattande beskrivning av vilket fokus respektive forskare har i 

relation till begreppet slöjdprocess (markerat med fet stil). Därefter redogör tabellen ovan för vad 

som beskrivs som centrala delar i elevens slöjdprocess i den analyserade litteraturen. Ordningen i 

den vertikala placeringen utgår från en ansats att horisontellt kunna jämföra olika kategorier. Utifrån 

de  begrepp och uttryck som återfinns  i  tabellen,  har  följande kategorier  identifierats  utifrån en 

horisontell  avläsning:  Sociala processer & Interaktion,  Kommunikation – verbal & icke-verbal,  

Problemlösning  &  Intellektuella  utmaningar,   Psykiska  &  Sinnliga  processer  samt  Fysiska  & 

Kroppsliga processer.  Dessa är utskrivna med fet stil i tabellen. I analyspresentationen som följer 

nedan  presenteras  likheter,  skillnader  och  samband  inom  respektive  kategori  med  belysande 

exempel.

Sociala processer & Interaktion

Lindfors (1992a, 1992b) talar om sociala processer i elevens slöjdprocess, liksom Johansson (1994, 

2002) framhäver samarbete och interaktion som centralt i slöjdens verksamhet. Johansson (2002) 

visar i sin avhandling att genom tillhörighet i en social kontext påverkas individen hela tiden av sin 

omgivning  och  sociokulturella  aspekter  däri,  vilket  också  avspeglas  i  det  arbete  som  pågår  i 

slöjdprocessen.  Problem  löses  ofta  i  den  sociala  interaktionen  som  pågår  i  slöjdprocessen 

(Johansson,  1994,  2002).  I  interaktionssystemet, som beskrivs  som en  del  i  elevens  edukativa 

slöjdprocess, inryms interaktion i form av handledning mellan lärare och elev (Lindfors, 1992b).

Kommunikation – verbal & icke-verbal

Både Illum (2003, 2004, 2006) och Johansson (1994, 2002) framhåller kommunikativa aspekter 

som framträdande  och  karaktäristiska  för  elevens  slöjdprocess. ”Slöjdaktiviteter  utmärks  av  att 

elever  samordnar  sina  handlingar  med  hjälp  av  en  riklig  språklig  och  icke-verbal  interaktion 

(kroppsspråk, gester, mimik och medhandlingar)” (Johansson, 2002:204).  Men medan Johansson 

(1994, 2002) framhåller kommunikation genom flera slag av medierande resurser, både verbala och 

icke-verbala, talar Illum (2003, 2004, 2006) i första hand om en icke-verbal kommunikation som 

pågår inom individen under arbetet då människa, verktyg och material samtalar i processens dialog.  

Även Lindfors  (1992a,  1992b) beskriver  kommunikativa  processer  som en viktig  del  i  elevens 

slöjdprocess.  Borg  (2001)  menar  att  slöjdaren  också  genom  det  sinnliga  uttrycket  som 

förkroppsligas  i  slöjdföremålet,  kan  förstås  som kommunikation  som riktas  till  en  person som 

kommer i  kontakt med föremålet.  Slöjdföremålet utsätts  vidare ständigt för värdering av eleven 

själv, läraren och andra personer (Borg, 2001; Johansson, 1994), vilket belyses tidigare i  denna 
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uppsats (sid. 24 – 25). På det sättet kan föremålet ses som en meningsbärare, menar Illum och 

Johansson (2009) och Johansson (1994).

Problemlösning & Intellektuella utmaningar

Illum och Johansson (2009) betonar det utforskande och problemlösande arbetssättet som bedrivs i 

slöjdverksamheten. Johansson (1994, 2002) visar exempelvis i sin forskning att eleverna ofta löser 

problem  genom  den  sociala  interaktionen  och  kommunikationen  i  klassrummet  och  markerar 

härigenom det nära samband som finns mellan dessa delar av elevens slöjdprocess.  Även Borg 

(2001) beskriver problemlösning som en central del i elevens slöjdprocess genom de intellektuella 

utmaningarna som slöjdens arbetssätt skapar.

Psykiska & Sinnliga processer samt Fysiska & Kroppsliga processer

I tabellen görs en åtskillnad mellan kategorierna Psykiska & Sinnliga processer  samt  Fysiska & 

Kroppsliga processer, men av både Borg (2001), Lindfors (1992a, 1992b), Illum (2003, 2004, 2006) 

och Johansson (1994, 2002), beskrivs de ha ett nära samband. Detta samband förstås och förklaras 

lättast genom att de båda kategorierna presenteras och förklaras tillsammans. Därav presenteras här 

båda dessa kategorier under en och samma rubrik.

I  Illums  (2003,  2004,  2006)  beskrivningar  av  processens  dialog fokuseras  hantverket  där  det 

kroppsbaserade och sinnliga arbetet och lärandet är centralt. För Illum (2003, 2004, 2006) styr de 

sinnliga upplevelserna det samtal mellan människa, verktyg och material som pågår i processens 

dialog.  Processens  dialog mellan  människa  och material,  via  verktyget,  bygger  på  människans 

sinnesförnimmelser  i  processen,  vilka  genom  reflektion  ställs  mot  tidigare  erfarenheter  och 

förväntat resultat i handlingen (Illum, 2003, 2004, 2006). På denna reflektion följer därefter nya 

handlingar  som  styr  processen  i  riktning  mot  det  tänkta  målet  (Illum,  2003,  2004,  2006). 

Processens  dialog placerar  Illum  själv  i  den  del  av  slöjdprocessen  som  på  danska  benämns 

udførelse  (Illum,  2003,  2004,  2006).  Det  är  enligt  Illum  (2003,  2004,  2006)  trygghet  i  den 

hantverksmässiga kunskapen i att känna material och verktyg genom det kroppsbaserade lärandet 

som ligger till grund för faserna planlægning samt evaluering i slöjdprocessen, så processens dialog 

har  därav  ändock  betydelse  för  hela  slöjdprocessen  och  utgör  för  Illum  (2003,  2004,  2006) 

slöjdprocessens  kärna.  Illum  (2004,  2006)  exemplifierar  förloppet  i  processens  dialog  med 

handlingen att  slå i en spik; Utgångspunkten är en intuitiv bedömning av hur hårt man bör slå 

utifrån kunskaper om spik och träsort. I slaget kan man höra ljudet av träffen och jämföra detta i 
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förhållande till det ljud man förväntade sig, baserat på tidigare erfarenheter. Vidare kan man se om 

spiken slagits rakt ner i materialet så som man räknat med och man kan också taktilt  känna den 

rekyl som hammarslaget ger och som går ut via hammarskaftet i kroppen. Har man slagit i en spik 

med en hammare förut finns tidigare erfarenheter att jämföra med och genom reflektion och en tyst 

dialog med materialet fortsätter dialogen mot det tänkta målet (Illum, 2004, 2006). Dialogen är tyst i 

den mening att det är en dialog som pågår inom individen i och genom kroppen (Illum, 2003, 2004). 

Liksom  Illum  framhåller  även  Johansson  (1994,  2002)  både  mentala  och  fysiska  medierande 

resurser  som väsentliga  i  slöjdämnet  och  elevens  reflekterande arbetssätt  och  lärande och talar 

liksom  Illum  (2003,  2004,  2006)  om  hur  människan  kommunicerar  genom  dessa  resurser  i 

hantverket:  ”Slöjdverksamhet kännetecknas av att  arbetsredskap, verktyg och maskiner fungerar 

som hjälpmedel och stöd för tanken när eleverna arbetar. Slöjdens fysiska arbetsredskap medierar 

tanke i handling” (Johansson, 2002:204). Denna beskrivning kan även jämföras med  hur Lindfors 

(1992b) beskriver  samspelet  mellan fysiska och psykiska processer  i  elevens  slöjdprocess,  som 

Lindfors  benämner  egentliga  slöjdhandlingar.  Detta  begrepp  sammanfattas  utifrån  de  tre 

dimensionerna: gestaltning, transformering och realisering och som speglar hur slöjdprocessen och 

elevens slöjdande börjar som en inre gestaltning som därefter transformeras och realiseras i den 

reella  världen.  Lindfors  beskriver  vidare  betydelsen  av  denna  aspekt  av  slöjdämnet  i 

undervisningen:

Det är den konkreta fysiska aspekten i slöjdhandlingarna med bakomliggande gestaltande och transformerande 

processer som är specifika för slöjdarterna och som utgör orsaken till att dessa ämnen kräver andra former för 

undervisning och lärande än kunskapsämnen, t ex historia och geografi, och interaktiva ämnen, t ex pedagogik 

och vård (Lindfors, 1992b: 65).

Lindfors (1992b) sammanfattar här slöjdprocessens och slöjdhandlingarnas struktur och dess 

betydelse  i  slöjdandet,  men  beskriver  också  hur  slöjdämnet  skiljer  sig  gentemot  andra 

skolämnen genom denna struktur.

Att  det  praktiska  kroppsliga  arbetet  och  sinnena  har  en  central  roll  i  slöjdverksamheten  och 

sinsemellan, beskrivs också av Borg (2001):

I  slöjdandet  kan  det  känslomässiga  engagemanget, det estetiska  uttrycket, de  sinnliga  upplevelserna, det  
kroppsliga  arbetssättet och  den  intellektuella  utmaningen, utgöra  en  unik  kombination  av  samverkande  
faktorer.  Kombinationen  av  känsla  och  sinnesintryck  stimulerar  fantasi  och  inlevelse. Komplexiteten  i  
själva  handlingen medför  dock  att  eleverna inte  riktigt  kan precisera  vad  de  menar,  de minns att  slöjd är  
'annorlunda' utan att riktigt kunna reda ut på vad sätt (Borg, 2001:181).

Borg (2001) beskriver här en kombination av faktorer som centrala i  elevens slöjdprocess; dels 
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sinnliga  upplevelser  och  känslomässigt  engagemang  som  kan  förstås  kopplat  till  kategorien 

Psykiska & Sinnliga processer, och dels det kroppsliga arbetssätet i slöjdundervisningen som kan  

förstås som fysisk. 

Borg (2001) menar, utifrån den citerade texten, dessutom att slöjdprocessen och slöjdverksamheten 

är komplex och därför kan vara svår att förklara, inte minst för eleven. Hasselskog (2008a, 2008b, 

2010) ser också han begreppet slöjdprocess som svårförklarat men har, liksom Lindström (2009) 

som fokuserar på lärandet genom elevens slöjdprocess, inte något fokus på att själva definiera eller 

förklara  begreppet  slöjdprocess i  sina  studier.  Både  Hasselskogs  (2008a,  2008b,  2010)  och 

Lindströms (2009) ifrågasättande av begreppet slöjdprocess i sig, skulle kunna förklara att de själva 

inte ger sig in i diskussionen och ansatsen att själva förklara begreppet.

Slöjdprocess – lärande och kunskap

Utifrån  litteraturgenomgången  med  en  översikt  av  de  sex  slöjdforskarnas  studier  och  arbete, 

presenteras här analysen av litteraturen beträffande vad som beskrivs angående lärande och vilken 

kunskap  som  utvecklas  genom  det  processorienterade  arbetssättet  inom  svensk  grundskolas 

slöjdverksamhet. Detta med utgångspunkt i begreppet slöjdprocess. 

Först  presenteras  nedan en  tabell  som  översiktligt  och  tematiskt  sammanfattar  de begrepp och 

uttryck kopplat till lärande och kunskap relaterat till begreppet  slöjdprocess, som återfanns i den 

bearbetade  litteraturen.  Tabellen  användes  vid  bearbetning  och  analys  av  litteraturen  för  att 

strukturera denna i syfte att kunna besvara denna studies frågeställningar, och ämnar här ge läsaren 

en översikt av de kategorier och det material som kommer att presenteras i en analyserande text 

nedan. 
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Tabell III: lärande och kunskap genom slöjdprocessen

Lindfors Borg Johansson Illum Hasselskog Lindström

Lärande kopplat till elevens slöjdprocess:

Lärande förekommer på 
flera plan i elevens 
slöjdprocess och 
relateras till kunskap 
genom ett resultatsystem

Produkten starkt 
kopplad till lärande

Lära genom  själv-
ständigt skapande, 
problemlösning, 
vägledning och 
motoriskt arbete

Lära genom 
interaktion, 
kommunikation, 
reflektion i den 
sociala kontexten

Kroppsbaserat
lärande

sociala kontexten 
påverkar det 
allmänbildande 
lärandet

Problem-
atiserar 
vad  eleven 
skall lära: om, 
i eller av 
slöjdundervis-
ningen

Lärande: 
om, i, med,
genom

Kunskap kopplat till elevens slöjdprocess:

Slöjdspecifika kunskaper:

Kunskap om 
arbetsobjektet 

Produktionskunskap

Textilhushållning

Slöjd som teknik

Kroppslig kunskap 
och erfarenhet i 
arbetsprocessen

Hantverkskunskap Hantverkskunskap

Kroppsbaserad 
kunskap

Hantverk Teknik

Material

Textiltradition

Estetik

Slöjd som kultur Design och 
skapande

Gestaltande 
arbete

Allmänbildande kunskaper:

Ämnesövergripande 
kunskap

Formell bildning Allmänbildande 
kunskap

Allmänbildande 
kunskap

Allmänbild-
ning

Allmän- 
bildande

Social kompetens  

Kommunikativ 
kompetens

Samarbete Social utveckling

Samarbete

Interaktion

Social utveckling

Kognitiva, 
intellektuella och 
emotionella 
kunskaper/färdig-
heter

Problemlösning Problemlösning Utforskande 
arbete

Den egna inlärningen Eget ansvar
Självständighet

Initiativförmåga

Handlingsberedskap

Initiativförmåga

Handlingsbered-
skap

Förmågan att 
planera, 
reflektera och 
motivera val

Personlig utveckling Identitetsskapande
Självkänsla

Identitetsskapande Identitetsskapande Självkänsla
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I  tabellen  presenteras  först  en  sammanfattande  beskrivning  av  vilket  fokus  de  representerade 

forskarna har beträffande lärande i relation till begreppet slöjdprocess. Därefter redogör tabellen för 

vad  som  beskrivs  angående  kunskap  som  eleven  utvecklar  genom  det  processorienetrade 

arbetssättet.  Ordningen  i  den  vertikala  placeringen  utgår  från  en  ansats  att  horisontellt  kunna 

jämföra begrepp och uttryck inom de två kategorierna slöjdspecifika kunskaper och allmänbildande 

kunskaper. Därtill  kan  begrepp  och  uttryck  inom respektive  kategori  till  stor  del  sorteras  och 

struktureras. Dessa underkategorier jämförs 

Lärande relaterat till elevens slöjdprocess

Både Illum & Johansson (2009) framhåller vikten av att förklara det lärande och de kunskaper som 

utvecklas genom det processorienterade arbetet i slöjdens verksamhet och som är av stort värde för 

eleven:

Det är av vikt att empiriskt studera läroprocesser under slöjdarbete för att bättre förstå det lärande och den  
socialisation som  sker  i  dem.  Slöjdämnets  kunskapsområde  behöver  förtydligas,  fler  forskningsresultat  
behövs för att kunna visa på slöjdens bidrag exempelvis; att våga  ta initiativ, lösa problem, få utlopp för sin  
fantasi,  lära  genom att  skapa,  få  tänka,  kommunicera  och  forma. I  skolans slöjdundervisning får  barn och  
ungdomar under sin uppväxttid möjlighet att utvecklas i dessa kunskapsområden, kunskaper som är angelägna för 
både dagligt och yrkesverksamt liv (Illum & Johansson 2009:80)

Borg  (2001) menar att det processorienterade lärandet i slöjden erbjuder något som är sällsynt i 

dagens samhälle ”Genom att arbetet växlar mellan eget skapande, problemlösning och motoriskt 

arbete uppstår både  intellektuell och kroppslig medvetenhet om arbetsprocessens innehåll” (Borg, 

2001:182). Eleven är delaktig i hela processen och om lärandet menar Borg (2001) att:

Eleverna lär sig genom att arbeta själva, stöta på problem, finna lösningar och genom att få anvisningar eller  
råd, för att kunna gå vidare. Vid den slutliga värderingen, kan eleven själv uttala sig om resultatet i förhållande  
till den ursprungliga idén (Borg, 2001:109).

Hasselskog  (2010)  konstaterar  i  sin  avhandling  att  slöjdlärares  förhållningssätt  inverkar  på 

elevernas förutsättningar till  lärande; både  vad de lär och  hur de lär.  Servicemannens  elever lär 

genom att prova och erfara, instruktörens elever lär genom att följa instruktioner, imitera och erfara, 

handledarens elever lär genom att diskutera, förstå och själva fatta beslut och pedagogens elever lär 

genom att uppleva, förstå och reflektera (Hasselskog, 2010).  Hasselskog (2008b) problematiserar 

vad eleven skall lära och utveckla när det kommer till slöjdprocessen: ”/– – –/ förmågan att slöjda, 

att  lära,  att  förstå,  att  göra,  att  uttrycka,  att  generalisera?” (Hasselskog,  2008b:32).  Hasselskog 

problematiserar  vidare  framskrivningen  av  begreppet  slöjdprocess  i  Lpo  94:  ”Utifrån  slöjd-
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processens centrala, men mångtydigt definierade roll i kursplanen, förefaller en relevant fråga vara 

om det  är  tänkt  att  eleverna  skall  lära  om,  i eller  av slöjdprocessen?”  (Hasselskog,  2010:63). 

Lindström (2009) menar att eleverna lär både  OM, I, MED och  GENOM det processorienterade 

arbetssättet i slöjdundervisningen. Men genom analys av slöjdprocesser utifrån dessa kategorier kan 

de  inbördes  lärandeformerna  och  kunskaperna  förstås  och  synliggöras  genom dessa  kategorier 

(Lindström, 2009). Enligt Lindfors (1992a, 1992b) pågår lärande på flera plan i slöjdprocessen och 

visar sig i ett resultatsystem både i formativa närresultat och mer bestående och långsiktiga resultat, 

både slöjdrelaterade kunskaper och ämnesövergripande kunskaper.

Johansson (1994) anser  att  interaktion,  kommunikation  och reflektion  är  centralt  vid lärandet  i 

slöjdverksamheten,  liksom  den  sociala  kontexten  och  att  dagboksskrivande  kan  vara  ett  bra 

hjälpmedel i lärandet. Illum (2003) menar att han aldrig riktigt har kunnat acceptera att det skulle 

vara den sociala kontexten som har den avgörande rollen för lärande i hantverk, vilket enligt honom 

själv  är  Johanssons  (1994,  2002)  ståndpunkt.  För  den  sociala  utvecklingen  och  för 

identitetsskapande och allmänbildande kunskapsutveckling har detta betydelse, men när det gäller 

det kroppsbaserade lärandet där handen möter material och verktyg har Illum (2003, 2004, 2006) en 

annan tes som han menar är avgörande för lärandet; Processens dialog.

Kunskap relaterat till elevens slöjdprocess

Borg menar att  ”Kunskaper kan beskrivas till sitt innehåll, till sin form eller till sin karaktär /.../” 

(Borg, 2001:144) och att slöjdämnet omfattar olika slags kunskaper. Nedan redogörs för de två 

huvudsakliga kategorierna Slöjdspecifika kunskaper samt Allmänbildande kunskaper, som tabell III 

(sid. 31) strukturerats utifrån. I dessa kategorier utvecklas underkategorier. Samband redovisas med 

jämförelser och exempel.

Slöjdspecifika kunskaper

Inom  denna  kategori  placeras  de  kunskaper  som  kan  förstås  vara  specifika  för  just  slöjden; 

hantverket,  tekniken, materialet  samt slöjden som en kulturell  företeelse i  dagens samhälle och 

historiskt.

Lindfors  (1992a,  1992b)  talar  om  kunskap  kopplad  till  produktion,  hantverkstekniker  och 

arbetsobjektet. Detta  kan  jämföras  med  hur  Lindström  (2009)  talar  om  kunskaper  OM slöjd 

bestående  av  grundläggande  kunskaper  om  material  -och  hantverkstekniker.  I  kategorin  för 

slöjdspecifika kunskaper placeras även Lindfors (1992a, 1992b) begrepp  textilhushållning, vilket 
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handlar  om  materialkännedom,  skötsel,  vård  och  ekonomiska  och  resursmässiga  aspekter  av 

slöjden. Illum (2003, 2004, 2006) framhåller tydligt i sin beskrivning av begreppet slöjdprocess och 

processens  dialog,  att  hantverkskunskaper  är  det  centrala  i  slöjdverksamheten  och  vilken 

undervisningen bygger på, liksom även Johansson (1994, 2002) och Hasselskog (2010) använde 

benämningen  hantverkskunskaper. Både Borg  (2001)  och Illum (2003,  2004,  2006)  betonar  en 

kroppsbaserad kunskap i arbetsprocessen. Beträffande slöjdämnets behållning kunde Borg (2001) i 

intervjuerna  med  både  de  före  detta  eleverna  och  lärarna,  kategorisera  förhållningssättet  till 

slöjdämnet  i  samtalen  utifrån  följande  tre  perspektiv:  slöjd  som teknik,  slöjd  som kultur samt 

slöjdens bidrag med formell bildning och som kan relateras till vilket lärande och vilken kunskap 

som möjliggörs i slöjdämnet:

Det  första  perspektivet  är  slöjd som teknik,  vilket  både omfattar  själva slöjdteknikerna men också en slags  

teknikförståelse  som  utvecklas  genom  de  praktiska  erfarenheter  som  den  [som]  slöjdar  får  genom  sitt  

arbete. Det andra perspektivet är slöjd som kultur, vilket omfattar både en historiskt baserad kulturtradering, en 

slags levande illustration av förindustriella processer och hantverk samt en nutida kulturproduktion där  eleverna  

har möjlighet att ge gestalt åt sin egen begreppsvärld. Det tredje perspektivet är också det som gällt som slöjd

ämnets övergripande syfte alltsedan slutet av 1800-talet.  Slöjden bidrar till  elevens formella bildning  (Borg,  

2001:111).

Slöjd som teknik kan här jämföras med de hantverksrelaterade begrepp och uttryck som relaterats 

till  varandra  ovan,  medan  slöjd  som kultur   i  detta  sammanhang  kan  förstås  och  relateras  till 

Lindströms (2009) beskrivning av ett  gestaltande arbete  när eleven lär I slöjd (se sid.  20), samt 

Lindfors (1992a, 1992b) begrepp textiltradition och estetik. Dessa begrepp och uttryck utmärker sig 

från de övriga inom kategorin  slöjdrelaterade kunskaper  då de indikerar en kreativ, estetisk och 

kulturell aspekt av slöjden. Här placeras också design som Hasselskog (2010) talar om (se citat på 

sid. 35).

Borg  (2001)  beskriver  även  slöjdens  formella  bildning i  citatet,  vilket  kan  förstås  innefatta 

kunskaper  som  utvecklas  i  elevens  slöjdprocess,  men  inte  nödvändigtvis  kan  ses  som 

ämnesspecifika.  Denna  slag  av  kunskaper  hamnar  inom  kategorin  Allmänbildande  kunskaper, 

vilken presenteras härnäst. 
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Allmänbildande kunskaper

Inom denna kategori återfinns de kunskaper som inte direkt kan sägas vara ämnesspecifika, utan är 

av mer allmänbildande karaktär och skulle kunna utvecklas även i andra sammanhang än relaterat 

till slöjdundervisningen och elevens slöjdprocess Inom kategorin har olika specifika kunskaper som 

nämns av respektive forskare, strukturerats. 

Samtliga forskare nämner allmänbildande kunskaper i någon form.  Det eleverna enligt Hasselskog 

(2008b) primärt skall tillägna sig genom arbetet i slöjdprocessen är kunskaper av allmänbildande 

karaktär:

Min uppfattning är att slöjdämnet genom slöjdprocessen i första hand har ett allmänbildande syfte. Att  tillverka  

föremål från idé till färdig produkt bidrar till att utveckla eleverna inom områden som föreskrivs i kursplanen, 

exempelvis självkänsla, förmåga att planera och reflektera, att göra och motivera personliga ställningstaganden. 

Om slöjdprocessen istället  främst motiveras  som ett  sätt  att  lära sig hantverk,  eller  ensidigt  riktas  mot till  

exempel design eller skapande, uppfattar jag att slöjdundervisningen riskerar att bli för smal för att legitimera 

slöjd som ett fortsatt obligatoriskt ämne i grundskolan (Hasselskog, 2008b:45).

Eleverna utvecklar genom arbetet i slöjdprocessen en handlingsberedskap för att kunna hantera nya 

situationer som de möter i dagens samhälle genom de allmänbildande kunskaper som utvecklas 

genom slöjdprocessen och det problemlösande och utforskande arbetssättet  (Illum & Johansson, 

2009).

Inom  kategorin  kan  på  respektive  rad  indelningarna  i  följande  underkategorier  göras:  Social  

utveckling,  Problemlösning & Intellektuell  utveckling,  Självständighet  & Ansvar  samt  Personlig  

utveckling. Dessa redogörs för nedan.

Social utveckling

Lindfors (1992a, 1992b) talar om social kompetens och en kommunikativ kompetens som en viktig 

ämnesövergripande kunskap eleven utvecklar i slöjdprocessen, medan Illum & Johansson (2009) 

använder benämningen social utveckling. Borg talar om samarbete liksom också Johansson (1994, 

2002) som därtill också nämner interaktion. 

35



Problemlösning & Intellektuell utveckling

Johansson (1994) menar att eleven genom problemlösande utmaningar i slöjdprocessen utvecklas 

och tränas i just problemlösning, fatta beslut och ta eget initiativ i nya situationer både i och utanför 

skolan.  Johansson  (1994)  menar  att  dagboksskrivning  med  reflektion  över  det  problemlösande 

arbetet i slöjdprocessen kan vara en användbar metod för att synliggöra processen och de ingående 

delarna för eleven. I den studie Johansson (1994) gjorde med avsikt att dokumentera och utvärdera 

slöjdverksamheten och slöjdprocessen,  visades att  slöjdprocessen väl går att  avläsa när eleverna 

skriver dagbok och reflekterar över sin slöjdprocess.  ”Kan en dokumentation om att eleverna ägnar 

sig åt  problemlösning - och av problem där det inte finns en färdig lösning - bättre visa på de  

kunskaper elever kan erhålla genom problemlösning och delaktighet i slöjdprocessen?” (Johansson, 

1994:52). Tydligast beskrivs problemlösningens värde i dagböckerna då eleverna fått arbeta utifrån 

egna idéer och därmed haft stor delaktighet i processen (Johansson, 1994). Eleverna anger ofta att 

de  lärt  sig  mycket  genom  att  lösa  problem,  men  i  sammanfattningen  av  vad  de  lärt  under 

slöjdlektionen  precisera  dock  sällan  vad  de  lärt  sig  (Johansson,  1994).  Därtill  visar  Johansson 

(1994),  liksom  Borg  (2001),  att  lärare  och  elever  ofta  har  olika  uppfattning  om vad  som  är 

meningsfull  kunskap och  vad som bör  fokuseras  i  slöjdundervisningen. Problemlösning nämns 

också av Illum (Illum & Johansson, 2009) som något eleven utvecklar, medan Borg (2001) tala om 

intellektuella utmaningar, vilka bidrar med intellektuella, emotionella och kognitiva kunskaper och  

färdigheter hos  eleven.  Borg  (2001)  skriver  att  slöjdundervisningens  förtjänster  lätt  hamnar  i 

skymundan  av  de  synliga  och  uppenbara  delarna  i  slöjdprocessen:  ”Den  påtaglighet  som  i 

skolslöjden  finns  i  både  process  och  föremål  kan  förleda  tänkandet  till  att  endast  omfatta  det 

synliga, vilket paradoxalt nog otydliggör ämnets potentialer när det gäller kognitiva och emotionella 

kunskaper och erfarenheter” (Borg, 2001:168–169). 

Självständighet & Ansvar

Borg (2001) lyfter  fram förmågan att  arbeta självständigt och att  ta  eget  ansvar som delar  av 

elevens formella bildning som skolslöjden bidrar med, vilket kan jämföras med Johansson & Illum 

(2009) som talar om initiativförmåga och  handlingsberedskap. Lindfors (19921, 1992b) talar om 

utveckling  av  den  egna  inlärningen,  vilket  också  kan  förstås  som  kunskaper  relaterat  till 

ansvarstagande  och  initiativförmåga.  Borg  (2008)  beskriver  att  den svenska  grundskoleslöjden 

genom utvecklingen från produktstyrning till dagens starka processfokus inneburit att det idag ställs 

högre krav på eleven att aktivt driva den egna arbetsprocessen och samtidigt reflektera över valen. 
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Personlig utveckling

Både Borg (2001),  Johansson (1994,  2002)  och Illum (2003,  2004,  2006) talar  om  identitets-

skapande, vilket  kan  förstås  som personlig  utveckling  starkt  kopplad  till  hela  individen.  Borg 

(2001)  talar  också  om  självkänsla då  eleven  genom arbetet  i  slöjdprocessen  får  möjlighet  att 

utforska och utveckla sitt eget uttryck, vilket bidrar till identitetsskapandet och stärker självkänslan 

(Borg, 2001). Lindfors (1992a, 1992b) använder benämningen personlig utveckling, men begreppet 

kan ändå förstås syfta på samma saker som Borg (2001), Johansson (1994, 2002) och Illum (2003, 

2004, 2006) talar om. 

Sammanfattningsvis  visar  analysen  av  den  aktuella  litteraturen  flera  sätt  att  förklara  begreppet 

slöjdprocess  och  det  processorienterade  arbetssättet  i  slöjdundervisningen.  Både  Borg  (2001), 

Hasselskog (2008a, 2008b, 2010) och Lindström (2009) menar att det saknas en tydlig definition av 

begreppet slöjdprocess, istället finns det flera sätt att beskriva olika processer i elevens slöjdande 

och vad som är centrala delar i elevens slöjdprocess: Illum (2003, 2004, 2006) beskriver det han 

kallar processens dialog som det centrala i elevens slöjdprocess, Lindfors (1992a, 1992b) utvecklar 

en modell för att beskriva en edukativ slöjdprocess. Johansson (1994, 2002) beskriver hur sociala 

faktorer,  kommunikation,  medierande  resurser  och  problemlösning  är  det  centrala  i  elevens 

slöjdprocess. Borg (2001) har främst undersökt slöjdens behållning hos eleverna över tid och vad de 

minns  av  sin  slöjdundervisning  och  Lindström  (2009)  belyser  lärande  i  relation  till  elevens 

slöjdprocess. I kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd i Lgr 11 (Skolverket, 2011b), markeras 

tydligt att begreppet slöjdprocess är missvisande för att beskriva de parallellt pågående processerna 

i elevens slöjdande. De processer som nämns, en  kreativ process, en  produktionsprocess och en 

pedagogisk  process, bör  varken  uppfattas  som  ämnesspecifika  eller  förklaras  som  delar  i  ett 

övergripande begrepp (Skolverket,  2011b).  Illum (2003,  2004,  2006)  förklarar  dock processens 

dialog som en process  inom en slöjdprocess, liksom både Johansson (1994, 2002) och Lindfors 

(1992a, 1992b) talar om processer  inom slöjdprocessen.  Relationen mellan process och produkt 

beskrivs som viktig av både  Borg (2001), Hasselskog (2008a, 2008b, 2010), Illum (2003, 2004, 

2006),  Illum  och  Johansson  (2009),  Johansson  (1994,  2002),  och  Lindfors  (1992a,  1992b). 

Produkten är viktig för eleven i den pågående processen men också över tid (Borg, 2001; Illum & 

Johansson,  2009;  Johansson,  1994,  2002).  Lärandet  som  elevens  slöjdprocess  möjliggör  kan 

sammanfattningsvis  beskrivas  i  slöjdspecifika  kunskaper  som  motsvaras  av  ämnesspecifika 

kunskaper  relaterade  till  hantverket,  materialet  och  slöjdens  kultur  och  tradition,  samt  allmän-

bildande kunskaper som inte bör förstås som ämnesspecifika.
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5. DISKUSSION

I detta kapitel diskuteras studiens analysresultat och de definitioner, tolkningar och förklaringar av 

begreppet slöjdprocess som presenterats. Diskussionen följer samma rubricering som analyskapitlet 

och presenteras i ordningen;  Slöjdprocess – definition och tolkning av begreppet, Slöjdprocess –  

centrala delar samt Slöjdprocess – lärande och kunskap. Därefter följer en metoddiskussion.

Slöjdprocess – definition och tolkning av begreppet

Det processorienterade arbetssättet är utifrån framskrivning i Lgr 11 (Skolverket, 2011a, 2011b) inte 

unikt  för  slöjdämnet  och  valet  att  frångå  användandet  av  begreppet  slöjdprocess skulle  kunna 

förstås som en intention att fasa ut begreppet  slöjdprocess. Det är, precis som Lindström (2009) 

skriver,  en förutsättning och ett  första primärt kriterium att  det för ett  begrepp finns en allmän 

vedertagen  definition  för  att  det  skall  vara  användbart,  vilket  uppenbarligen  inte  är  fallet  för 

begreppet  slöjdprocess.  Framskrivningen  i  Lpo  94 har,  enligt  både  Hasselskog  (2008a,  2008b, 

2010)  och  utifrån  kommentarmaterialet  till  kursplanen  i  slöjd  i  Lgr  11  (Skolverket,  2011b), 

uttryckligen omöjliggjort en tydlig definition av begreppet slöjdprocess. Ändock används begreppet 

frekvent  i  både  tal  ock  skrift  i  beskrivningar  av  slöjdens  verksamhet,  och  bara  i  denna 

litteraturstudie  presenteras  hela  sex  olika  tolkningar  av  det  processorienterade  arbetssättet  i 

slöjdverksamheten utifrån begreppet  slöjdprocess;  alla de representerade forskarna utgår från sitt 

perspektiv och fokuserar lite olika i sin tolkning (Borg, 2001, 2008; Hasselskog, 2008a, 2008b, 

2010;  Hasselskog  &  Johansson,  2008;  Illum,  2003,  2004,  2006;  Illum  &  Johansson,  2009; 

Johansson,  1994,  2002,  2008,  2009;  Lindfors,  1992a,  1992b;  Lindström,  2009).  Den analys  av 

begreppet  slöjdprocess som gjorts i denna litteraturstudie utifrån hur begreppet definieras, tolkas 

och förklaras i litteraturen, har både klargjort vissa aspekter av begreppet, men också efterlämnat 

ytterligare  frågetecken.  Förutom  avsaknad  av  samstämmighet  i  användningen  av  begreppet 

slöjdprocess, kan det uppfattas som att det saknas konsekvens i begreppsanvändning rent allmänt i 

den analyserade litteraturen och det blir på grund av olika språkbruk ännu svårare att få grepp om 

definition och tolkningar av begreppet slöjdprocess. Lindfors (1992a, 1992b) beskriver exempelvis 

väldigt ingående och teoretiskt det verksamhetssystem som den  edukativa slöjden utgör och där 

begreppet  slöjdprocess likställs med begreppet  slöjdverksamhetssystem, medan Johansson (1994, 

2002) talar om olika  medierande resurser i slöjdprocessen, och fokuserar på den sociokulturella 

kontext som slöjdverksamheten utgör. Detta skulle kunna förklaras av att det teoretiska perspektiv 

som respektive forskare utgår från, skiljer sig åt. Johansson (1994, 2002) utgår exempelvis från en 
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sociokulturell referensram med de begrepp och de begrepp hon använder kan relateras till denna 

utgångspunkt. En annan förklaring skulle kunna vara att Lindfors (1992a, 1992b) var en av de första 

att  vetenskapligt  och  teoretiskt  utveckla  och  beskriva  den  pedagogiska  slöjden  och  att  hennes 

framställningar har en helt annan uppbyggnad och kräver andra begrepp än Johansson (1994) som 

beskrivande dokumenterar  och  utvärderar  en praktiknära verklighet  med ett  helt  annat  syfte  än 

Lindfors (1992a, 1992b) har i de båda texter som ingår i denna litteraturstudies urval.. 

En eller flera processer?

Det blir i läsningen av litteraturen som denna studie bygger på, tydligt att begreppet  slöjdprocess 

och det processorienterade arbetssättet i slöjdens verksamhet kan förstås och förklaras på flera olika 

sätt,  vilket skulle kunna motivera att ställa frågan om det verkligen är samma  slöjdprocess som 

beskrivs?  Utifrån  begreppet  slöjdprocess  och  beskrivning  av  detta,  förklaras  i  den  analyserade 

litteraturen flera ingående processer som pågår i slöjdandet. Processer som inte bör förstås som 

flera  separata  processer,  utan  delprocesser  inom en  slöjdprocess. Begreppet  slöjdprocess blir 

härigenom ett samlingsnamn för allt det som pågår i elevens slöjdarbetet. I kommentarmaterialet till 

kursplanen  i  slöjd  i  Lgr  11  (Skolverket,  2011b)  uttrycks  dock att  det  i  slöjdämnet  pågår  flera  

parallellt löpande processer; en kreativ process, en produktionsprocess och en pedagogisk process, 

vilka  inte  sammanfattas  under  ett  gemensamt  uttryck  utan  skall  ses  som  separata  processer. 

Nämnvärt är dock att det inte är samma processer som beskrivs ingå i elevens slöjdande utifrån Lgr 

11  (Skolverket,  2011b)  som  av  nämnda  slöjdforskare  (Borg,  2001;  Illum,  2003,  2004,  2006; 

Johansson, 1994, 2002; Lindfors, 1992a, 1992b) och att det därför inte är föreställningen om samma 

processer inom slöjdämnet som ligger till grund för slutsatsen om det finns en slöjdprocess med 

flera ingående processer eller flera parallellt pågående processer som inte bör ses som delprocesser i 

en slöjdprocess.

Relationen process/produkt

Relationen mellan process och produkt beskrivs närmast som att de utgör varandras förutsättning 

för det processorienterade arbetssättet i slöjdens verksamhet av både Johansson (2002) och Illum 

och Johansson (2009). En tydlig och oproblematisk definition av begreppet produkt kan på ett sätt  

vara behjälplig att  avgränsa och tydliggöra begreppet slöjdprocess, men det räcker inte med att 

förklara vad slöjdprocess inte är. I kursplanen i slöjd i Lpo 94 uttrycks, enligt Hasselskog (2008b) 

ett tydligt processfokus då processbegreppet förekommer i kursplanen för slöjdämnet inte mindre än 

15  gånger.  Utifrån  de  presenterade  tolkningarna  av  begreppet  slöjdprocess  (Borg,  2001,  2008; 
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Hasselskog, 2008a, 2008b, 2010; Hasselskog & Johansson, 2008; Illum, 2003, 2004, 2006; Illum & 

Johansson, 2009; Johansson, 1994, 2002, 2008, 2009; Lindfors, 1992a, 1992b; Lindström, 2009), 

blir det dock tydligt att produkten ändå har en central plats i slöjdundervisningen, trots minskat 

produktfokus i styrdokumenten. Därav kan den nya läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och den 

nya  framskrivningen  av  processbegreppet  innebära  en  problematisering  av  hur  det  process-

orienterade arbetssättet sett ut i slöjdundervisningen sedan införandet av Lpo 94 (Skolverket, 2000). 

Begreppet slöjdprocess som kommit att användas i alltför många sammanhang, alltför ofta och utan 

en klar definition (Skolverket, 2011b), används inte längre i Lgr 11 (Skolverket, 2011a). Istället 

skall fokus ligga på delarna i det som hittills alltför ofta klumpats ihop i begreppet slöjdprocess. 

Slöjdprocess – centrala delar

I sammanställningen av faktorer som beskrivs som centrala element i elevens slöjdprocess, kunde i 

analysen följande teman formuleras;Sociala processer & Interaktion, Kommunikation – verbal &  

icke-verbal,  Problemlösning  & Intellektuella  utmaningar,   Psykiska  & Sinnliga  processer  samt 

Fysiska & Kroppsliga processer och genom att undersöka och jämföra de inbördes relationer som 

beskriv mellan dessa teman i analysen (Kapitel 4), blir det uppenbart att de förutsätter varandra. 

Slöjdämnet  undervisas  i  vad  som  kan  uppfattas  som  en  väldigt  tillåtande  miljö  där  både 

kommunikation och interaktion ofta är centralt, vilket möjliggör samarbete och växelvis verbal och 

tyst  kommunikation  i  elevens  slöjdprocess.  Slöjdarbetet  är  vidare,  som beskrivet  av  Johansson 

(1994, 2002) ofta av oförutsägbar problemlösande karaktär som både möjliggörs av och möjliggör 

kommunikation och interaktion.  Centralt  i  slöjdämnet är det  kroppsbaserade arbetet  enligt  både 

Borg  (2001)  och  Illum  (2003,  2004,  2006),  vilket  kan  förstås  och  sammanfattas  som fysiska 

processer  som  tillsammans  med  psykiska  processer  samverkar  i  elevens  slöjdprocess.  Denna 

beskrivning målar sammantaget upp ett ämne som kan uppfattas som både dynamiskt, utmanande 

och utvecklande, men frågan är om det är en unik beskrivning av slöjdämnet som presenteras, eller 

om motsvarande centrala element skulle kunna utgöra beskrivning av samtliga skolämnen?

Slöjdprocess – lärande och kunskap

Genom Lindströms (2009) kategorisering av lärande och kunskaper kopplade till slöjdprocessen; 

OM, I, MED och GENOM, visualiseras den komplexitet som finns bakom begreppet slöjdprocess 

och Johansson (1994, 2002, 2008) ger ytterligare ett förslag på medel med vilket slöjdprocessen i 

undervisningen kan synliggöras,  då dagboksskrivning presenteras som verktyg för  att  reflektera 

kring den egna slöjdprocessen.  Johansson (1994, 2002) beskriver hur slöjdprocessen blir synlig i 
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elevernas dagböcker, vilket tyder på att eleverna får möjlighet att se sin egen arbetsprocess. Genom 

reflektion  och  genom att  formulera  och sätta  ord  på  de  olika  delarna  i  processen,  kan  arbets-

processens delar och kunskapsbehållningen synliggöras. Merparten av kunskaperna som beskrivs 

utvecklas relaterat till elevens slöjdprocess, är av allmänbildande slag utifrån den indelningen i de 

två kategorier; Slöjdspecifika kunskaper och Allmänbildande kunskaper, som presenteras i tabell III 

(sid. 31). Den kategorisering som därefter kan göras inom kategorin allmänbildande kunskaper visar 

att det finns en samstämmighet i tolkningarna av vad som inrymms i denna slags kunskap. De 

inbördes  relationerna  inom kategorin Allmänbildande kunskaper  är  alltså  intressanta,  men visar 

kanske egentligen inte något som bör förstås som slöjdspecifikt. 

Beskrivningarna av begreppet  slöjdprocess i denna litteraturstudie ger sammanfattningsvis en bild 

av en komplex slöjdverksamheten.  Detta utifrån betraktelsen av alla de processer  som beskrivs 

relaterat  till  begreppet  slöjdprocess. Med det  i  beaktande blir  det  tydligt  att  denna komplexitet 

svårligen kan inrymmas och förklaras genom ett och samma begrepp. Begreppet slöjdprocess blir i 

detta sammanhang otillräckligt. Denna framskrivning kan ses som en förenkling där de ingående 

delarna  eller  faserna  försvinner  i  begreppet  och  om  alla  delarna  inte  blir  synliga  riskeras  att 

förståelsen av de processer som pågår i slöjdverksamheten försvinner. Framskrivningen måste vara 

tydlig  och  detaljrik  både  i  styrdokument  och  i  hur  begreppet  används  på  lokal  nivå  i  svensk 

grundskolas slöjdverksamhet.  Därav kan det  ses som befogat  att  frångå begreppet  slöjdprocess, 

vilket  gjorts  i  Lgr  11  (Skolverket,  2011a).  Frågan  är  bara  om  förståelsen  för  de  inom 

slöjdverksamheten ingående processerna ökar genom de nya framskrivningarna? 

Vidare kanske begreppet slöjdprocess, elevens slöjdprocess och slöjdämnet inte är och bör förklaras 

utifrån innehåll utan utifrån vad det processorienterade arbetet och slöjdämnet leder till och vilka 

kunskaper  som  ämnas  att  utveckla  hos  eleven.  Det  är  också,  utifrån  läsning  av  exempelvis 

Johansson (1994,  2002, 2008),  den uppfattningen läsaren får i  presentationen av elevens slöjd-

process. Slöjdprocessen beskrivs i första hand genom de faktorer som integrerar i processen och 

som också är en form av resultat av processen; kommunikation, interaktion och problemlösning 

beskrivs  både  som  centrala  delar  i  slöjdprocessen  och  områden  i  vilka  eleven  utvecklar  sina 

kunskaper  utifrån  arbetet  i  slöjdprocessen.  Genom kommunikation  och  interaktion  i  processen 

utvecklas  elevens  kommunikativa  och  sociala  förmåga  och  genom  problemlösande  uppgifter 

utvecklar eleven sin handlingsberedskap och förmåga att ta eget ansvar. Hasselskog (2008b) menar 

att  slöjdämnets,  genom  slöjdprocessen,  övergripande  och  viktigaste  uppgift  är  att  bidra  med 

allmänbildande kunskap och att ett snävare fokus på ämnet slöjd och hantverkskunskaper, skulle 

skada  slöjdämnets  legitimitet.  Som  beskrivet  i  litteraturstudiens  inledning  (kapitel  1)  upp-
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märksammas  att  slöjdämnet  har  svårt  att  tydliggöra  sina  kvaliteter  och  därav  ofta  lider  under 

allmänt tyckande (Johansson, 2002, 2008).  Slöjdämnet har med sitt tydliga processfokus och det 

praktiska kroppsliga arbetet utmärkt sig i den övrigt teoretiskt präglade undervisningen. Men svaret 

på frågan om vad som kan legitimera slöjden i dagens skola är kanske inte dess unicitet utan dess 

stora likheter med övriga skolämnen. Det pågår processer i alla skolans ämnen (Skolverket, 2011b) 

och begreppet slöjdprocess kanske är unikt för slöjden endast till sitt namn?

Metoddiskussion

Något som i denna litteraturstudie uppmärksammats som problematiskt är svårigheten att avgöra 

om det insamlade materialet från litteratursökningar omfattar all relevant litteratur som finns att 

tillgå inom slöjdforskningsfältet. Urvalet av litteratur i denna studie baseras på nordisk forskning då 

det nästan uteslutande är de nordiska länderna som står för den forskning inom slöjd som gjorts. 

Slöjd  förekommer  endast  i  norden  i  den  här  formen  och  det  gör  redan  i  detta  avseende  att 

litteraturen  blir  begränsad.  Var  och en  av de forskare som nämns  i  denna litteraturstudie utgår 

dessutom  från  sitt  perspektiv  och  har  sina  avgränsningar  och  fokus  i  relation  till  begreppet 

slöjdprocess och hur begreppet tolkas. Detta ger både ett rikt och nyanserat material, men också ett 

material som utifrån vissa av denna litteraturstudies frågeställningar upplevs tunt. Därmed också 

svårt  att,  utifrån  Patel  och  Davidssons  (2003)  beskrivningar  av  generalisering  i  relation  till 

kvalitativa studier, dra några generella slutsatser utifrån. Som beskrivet i uppsatsens metodkapitel 

(kapitel 2) syftar inte denna studie till att vara heltäckande eller generaliserande. Men genom att 

beskriva forskningsprocessen i sin helhet utifrån metodologisk ansats, urval, bearbetning och analys 

som föreslås av Patel och Davidsson (2003), så har ett försök gjorts att stärka studiens validitet och 

kvalitet. Valet av litteraturstudie för studiens givna syfte och frågeställning, känns relevant då syftet 

var  att  försöka definiera och ge en förståelse för begreppet  slöjdprocess.  Genom en kvantitativ 

empirisk studie hade genomgången inte blivit lika djupgående då denna till sin karaktär, enligt Patel 

och  Davidsson  (2003),  syftar  till  mätning  och  kvantifiering  av  resultat  snarare  än  nyanserade 

kontextuella skildringar. En kvalitativ empirisk studie består ofta av ett begränsat antal informanter 

(Patel & Davidsson, 2003), och hade förmodligen resulterat i ytterligare några individuellt färgad 

tolkningar  av  begreppet  slöjdprocess.  Syftet  med  denna  litteraturstudie  var  att  undersöka  de 

tolkningar  som  redan  finns  och  genom  analys  presentera  dessa  tolkningar  och  bidra  med  en 

nyanserad förståelse och syntes av begreppet slöjdprocess. 
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Förslag till fortsatt forskning

Med utgångspunkt i föreliggande litteraturstudie skulle en intressant utveckling vara att närmare 

undersöka relationen mellan den slöjdprocess  som beskrivs i slöjdämnet och det vidare begreppet 

estetiska  lärprocesser;  Hur  definieras  och  beskrivs  estetiska  lärprocesser,  hur  står  begreppen 

slöjdprocess  och estetiska lärprocesser i  förhållande till  varandra?  Och är  estetiska lärprocesser 

nästa  begrepp  på  tur  att  analyseras  utifrån  sina  beståndsdelar  snarare  än  som sammanfattande 

begrepp?
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