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Sammanfattning  

 

I denna forskningskonsumerande uppsats undersöks vilka kunskaper och färdigheter som eleven förvärvar i slöjd 

och hur denna kunskap kan användas i skolans alla ämnen. Uppsatsen baseras på fem avhandlingar och tre 

vetenskapliga artiklar som har bearbetats genom en kvalitativ textanalys. Tyngdpunkten ligger på vad författaren 

uttrycker i sin text om vilket kunskapsinnehåll som förmedlas i ämnet slöjd i grundskolan.  

 

 

Resultatet visar att eleven förvärvar tre olika sorters kunskap. En del är den ämnesspecifika kunskapen där 

materialkännedom och kunskap om verktygen innefattas. Den andra delen är de färdigheter eleven lär sig, alltså den 

kroppsliga kunskapen, som även kan kopplas till begreppet Techné. Den sista delen är elevens personliga utveckling, 

där eleven lär känna sig själv och andra genom den sociala interaktionen mellan elever och lärare under skapandet av 

slöjdprodukterna.  

 

Hur kunskapen i slöjd kan användas i skolans alla ämnen behandlas i diskussionen, där verklighetsanknytningen i 

slöjd tas upp. Genom denna direktkoppling mellan teori och praktik ser eleven hur den teoretiska kunskapen kan 

användas. Även för- och nackdelar om slöjd som ett hjälpämne lyfts fram. Slutligen sammanfattas arbetet med att 

kunskapsinnehållet i slöjd måste synliggöras för elever, föräldrar och andra lärare i skolan för att slöjd ska anses som 

ett ämne som behövs i skolan i framtiden.  
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Sammanfattning 

I denna forskningskonsumerande uppsats undersöks vilka kunskaper och färdigheter som eleven 

förvärvar i slöjd och hur denna kunskap kan användas i skolans alla ämnen. Uppsatsen baseras på 

fem avhandlingar och tre vetenskapliga artiklar som har bearbetats genom en kvalitativ textanalys. 

Tyngdpunkten ligger på vad författaren uttrycker i sin text om vilket kunskapsinnehåll som 

förmedlas i ämnet slöjd i grundskolan.  

 

Resultatet visar att eleven förvärvar tre olika sorters kunskap. En del är den ämnesspecifika 

kunskapen där materialkännedom och kunskap om verktygen innefattas. Den andra delen är de 

färdigheter eleven lär sig, alltså den kroppsliga kunskapen, som även kan kopplas till begreppet 

Techné. Den sista delen är elevens personliga utveckling, där eleven lär känna sig själv och andra 

genom den sociala interaktionen mellan elever och lärare under skapandet av slöjdprodukterna.  

 

Hur kunskapen i slöjd kan användas i skolans alla ämnen behandlas i diskussionen, där 

verklighetsanknytningen i slöjd tas upp. Genom denna direktkoppling mellan teori och praktik ser 

eleven hur den teoretiska kunskapen kan användas. Även för- och nackdelar om slöjd som ett 

hjälpämne lyfts fram. Slutligen sammanfattas arbetet med att kunskapsinnehållet i slöjd måste 

synliggöras för elever, föräldrar och andra lärare i skolan för att slöjd ska anses som ett ämne som 

behövs i skolan i framtiden.  
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1. INLEDNING 

Detta arbete fokuserar på vilka färdigheter som eleven utvecklar i slöjden och som kan vara 

användbara i andra skolämnen. Hasselskog skriver att: ”Slöjdämnet har under hela sin tid som 

skolämne haft mål riktade dels mot hantverket och produkterna i sig, dels mot de fostrande 

aspekterna och utveckling av individen genom det praktiska arbetet” (Hasselskog, 2010, s.29). Det 

är alltså inte endast hantverkskunskapen som eleven förväntas lära i slöjd utan även den personliga 

utvecklingen främjas.  

 

En återkommande diskussion gällande ämnet slöjd är huruvida det är nödvändigt som ämne i skolan 

eller ej. Kommentarer som att det endast är roliga timmen eller att eleverna sitter endast där och 

knyter band är inte ovanliga. Detta har gjort att jag som snart färdigutbildad lärare inom textilslöjd 

vill undersöka slöjdens roll i skolan. I Johanssons (2011) artikel skriver hon om den nationella 

utvärderingen 2003 där föräldrar och elevers tankar kring ämnet slöjd behandlas: 

 

Enligt den anser eleverna att de inte tror att de har, eller kommer ha, någon användning av slöjdkunskaperna, i 

vare sig dagligt liv, yrkesliv eller framtid. För många är det svårt att se varför de ska sitta i timmar och sy sitt 

eget pennfack, när de kan köpa det billigt på närmsta varuhus. (Johansson, 2011) 

 

I detta citat visas vad elever tror att slöjd handlar om, men är det endast detta som är slöjdens mål i 

skolan? I kursplanerna för slöjd, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

[Lgr 11], står det att: ”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar 

kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 

betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling” (Skolverket, 2011 s.213). Detta tolkar 

jag som att slöjdämnet inte endast är inriktat på att elever ska lära sig tekniker och skapa produkter 

utan även att varje elev ska lära känna sig själv som individ och stärka sin självkänsla. Att detta är 

en stor del av slöjden faller ofta i skymundan när slöjden blir produktbaserad av utomstående. I 

elevernas ögon är det den färdiga produkten som är i fokus medan läraren även ser processen 

bakom produkten. Hasselskog och Johansson (2005a) skriver om slöjdens framtid i skolan, där 

beskriver de bland annat problemet att elever och föräldrar inte vet vilken kunskap som förmedlas 

genom slöjden. Författarna (Hasselskog & Johansson 2005a) skriver att elever och föräldrar 

behöver bli informerade om vilken kunskap som innefattas i slöjd, detta för att de ska bli medvetna 

om att det inte är ett hjälpämne till andra skolämnen eller ett ämne där ingen viktig kunskap 

förmedlas.  
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Detta arbete ska ge svar på om slöjdens kunskaper kan användas i andra ämnen. Detta ska tas reda 

på genom att undersöka vilka kunskaper tidigare forskning menar att eleverna förvärvar i slöjden. 

Genom en kvalitativ textanalys av avhandlingar och vetenskapliga artiklar och en analys av slöjdens 

kursplan i grundskolan studeras slöjdens kunskapsinnehåll. Jag kommer inte att undersöka varje 

skolämne för sig utan dra generella paralleller från slöjden till skolan i stort.  

 

I detta arbete vill jag se vad som skulle hända om slöjden inte fanns i skolan och på detta sätt se vad 

det är eleven lär sig i slöjd som de inte lär sig i andra ämnen. Detta arbete kan vara intressant för 

lärare i andra ämnen för att kunna stötta elever som har svårt i vissa ämnen och då koppla till det 

praktiska. Detta arbete riktar sig även till de personer som anser att slöjd inte behövs i skolan. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att summera vad forskare skriver om kunskapsinnehållet som förmedlas i 

ämnet slöjd, hur denna kunskap kan användas i skolan och i elevens personliga utveckling.  

 

1.2 Frågeställning 

 Vilka kunskaper och färdigheter förvärvar elever i slöjden? 

 

 På vilket sätt kan dessa kunskaper i slöjd användas i skolans alla ämnen?   

 

1.3 Avgränsningar och definitioner 

I Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010:800) kapitel 10 4§ står det att slöjd är ett obligatoriskt ämne i 

grundskolan, därför kommer jag i detta arbete inrikta mig på grundskolans slöjd år 1-9. I Lgr11 

(Skolverket, 2011) behandlas slöjd som ett ämne därför kommer detta arbete innefatta textil samt 

trä- och metallslöjd. 

 

Begreppen kunskap och färdigheter är centrala i förhållande till min frågeställning och därför anser 

jag det vara av vikt att definiera dessa. I svenska akademiska ordlistan [SAOL] (SAOL, 2013a) 

beskrivs ordet kunskap som vetande, insikt, kännedom. I Nationalencyklopedin [NE] (NE, 2013a) 

står det att kunskap är: ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som ngn har 

lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier” (NE, 2013a). I detta arbete betyder kunskap det 

som eleven lär sig inom slöjd såväl teoretiskt som sinnligt och kroppsligt, alltså all kännedom och 
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kunskap de får inom ämnet slöjd.   

 

Färdighet beskrivs i NE (2013b) som något som utförs i praktiken med hjälp av en teoretisk 

kunskap. SAOL (2013b) beskriver färdighet som en förmåga. I detta arbete betyder färdighet det 

som utförs med kroppen till exempel att kunna såga rakt eller att klippa ett tyg.  

 

1.4 Disposition 

Under kapitlet metod presenteras tillvägagångsättet med urval av litteratur och kort presentation av 

forskarna som har valts ut. I litteraturgenomgången redogörs för en historisk bakgrund av slöjden i 

den svenska skolan från 1800-talet och framåt till dagens slöjd. Därefter presenteras den gällande 

kursplanen Lgr 11 där målen för slöjd förtydligas. Forskarnas studier presenteras kortfattat i 

kronologisk ordning där studiens syfte, metod och resultat presenteras. I analysen bryts arbetets 

frågeställning ner till fyra teman som är elevens ämnesspecifika kunskap i slöjd, elevens 

färdighetsutveckling i slöjd, elevens personliga utveckling och sociala interaktion och slutligen 

slöjdens vara eller icke vara som ämne i skolan. Arbetet avslutas med en diskussion relaterad till 

forskarnas resultat, vilket kunskapsinnehåll slöjden har i skolan och hur detta kan kopplas till andra 

ämnen i skolan. Även en metoddiskussion om tillvägagångsättet presenteras. Slutligen ges förslag 

på fortsatta studier inom samma ämne.  
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2. METOD 

För att besvara syftet har litteratur studerats som behandlar vilka färdigheter och kunskaper elever 

förvärvar i ämnet slöjd och på vilket sätt detta påverkar elevens fortsatta lärande studerats. 

Litteraturstudien behandlar fem avhandlingar och tre vetenskapliga artiklar. Genom en kvalitativ 

textanalys analyseras litteraturen och frågeställningarna bryts ner till olika teman för att kunna 

åskådliggöras i resultatdelen. Även en analys av kursplanen Lgr 11 utförs, detta för att förtydliga 

målen eleven förväntas uppnå i slöjden och jämföra detta med vad forskningen skriver.  

 

2.1 Sökmetoder 

Under arbetet med att hitta relevant litteratur inom ämnet slöjd som berör mina frågeställningar har 

jag använt mig av olika sökmotorer. De sökmotorer som använts är UniSearch och Libris genom 

Linköpings Universitetsbibliotek. Sökorden jag har använt i dessa sökmotorer är `slöjd` `slöjd 

färdighet*` `slöjd kunskap*`. Därefter har jag valt att avgränsa min sökning på UniSearch till 

Dissertations/Theses och Academic Journals, i sökningar på Libris har avgränsningen varit 

Avhandlingar. Eftersom jag även ska använda internationella vetenskapliga artiklar i mitt arbete har 

jag använt engelska sökord som ´sloyd´ och ´arts and crafts´. Östlundh (2012) beskriver trunkering 

som en hjälp för att få en större bredd på sökresultaten. Vid vissa tillfällen under sökning av 

litteratur har jag funnit många träffar av vissa författare. Vid dessa tillfällen har jag valt att söka 

vidare på de författarna för att se om de har skrivit något annat som behandlar min frågeställning. 

Exempelvis sökte jag vidare på Marléne Johansson eftersom det var ett stort antal träffar på 

författaren när jag sökte orden `slöjd kunskap*`. Jag har även använt mig av sekundärsökning, 

Östlundh (2012) beskriver sekundärsökning som att söka referenser i referenslistor eller söka vidare 

på författarens namn. 

 

2.2 Tillvägagångsätt 

Efter avgränsningarna har jag undersökt träffmängden läst igenom sammanfattningar under titlarna 

och även sett om titeln verkar behandla uppsatsens frågeställningar. Därefter har boken eller 

tidskriften lånats och studerats mer ingående. Även böckernas eller artiklarnas innehållsförteckning 

har använts för att inrikta sökandet på ett relevant innehåll.   
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Tabell 1. Vald litteratur 

Avhandling Vetenskaplig 

artikel 

Bok Rapport  Styrdokument 

Borg, Kajsa 

2001 

Lindfors, Eila 

2012 

Johansson, 

Marléne 2008 

Skolverket 2004  Lgr 11 2011 

Johansson, 

Marléne 2002 

 

Illum, Bent & 

Johansson, 

Marléne 2009 

Hasselskog, 

Peter & 

Johansson, 

Marléne 2008 

Hasselskog, 

Peter & 

Johansson, 

Marléne 2005a 

 

Lindgren, 

Monica 2006 

Alexandersson, 

Mikael 2007 

  Hasselskog, 

Peter & 

Johansson, 

Marléne 2005b 

 

Hasselskog, 

Peter 2010 

    

Mäkelä, Esko 

2011 

    

 

Den litteratur jag har använt mig av har sin utgångspunkt i slöjd men även estetiska ämnen som 

helhet. Åsikterna om huruvida slöjd är ett estetiskt ämne eller praktiskt ämne går isär, Lindgren 

(2006) skriver om de estetiska ämnena i skolan och behandlar då även slöjd som ett estetiskt ämne. 

Hasselskog (2010) däremot menar att slöjd är ett praktiskt ämne eftersom kunskapen utvecklas 

genom handling, men påpekar dock att diskussionen om slöjd som ett estetiskt eller praktiskt ämne 

är problematiskt. Den litteratur som behandlar estetiska ämnen utan att precisera vilka dessa ämnen 

är kommer inte behandlas i detta arbete. Med detta i åtanke har jag bland annat valt bort Elsners 

(2000) fenomenografiska studie om vad 18 lärare tänker i estetiska ämnen och Saars (2005) 

avhandling om skolans träningslogik genom metoder från konsten, eftersom dessa faller utanför 

ramen för detta arbete.  

 

2.3 Presentation av valda författare 

Marléne Johansson är professor i slöjd på Göteborgs universitet, Professor i Formgivning, kunst- 

og håndverksdidaktikk på Högskolan i Telemark samt Professor i Slöjdpedagogik på Åbo Akademi. 

Johansson har en bakgrund som textillärare i grundskolan och hennes forskning handlar främst om 

vad eleverna gör med sin kunskap och interaktionen mellan idé, framställning och produkt. 
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Johansson har haft i uppdrag av Skolverket att vara verksam vid genomförandet av den Nationella 

utvärderingen av slöjdämnet 2003. 

 

Kajsa Borg är docent på Umeå universitet och har en bakgrund som textillärare. I sin forskning tar 

hon avstamp i läroplansteori och bedömning i slöjd. Borg har även arbetat som lärarutbildare på 

Linköpings universitet. Under arbetet med Lgr 11 var Borg anlitad som ämnesexpert i slöjd.  

 

Peter Hasselskog är universitetslektor på Göteborgs universitet och har en bakgrund som 

slöjdlärare. I sin forskning intresserar Hasselskog sig för lärarens roll i elevernas lärande i slöjden. 

Hasselskog arbetar som lärarutbildare på Göteborgs universitet och har varit delaktig i Nationella 

utvärderingen av slöjdämnet 2003 och arbetet med framställningen av Lgr 11.  

 

Monica Lindgren är universitetslektor på Göteborgs universitet med inriktning på musik och det 

estetiska lärandet i skolan. Lindgren har en bakgrund som lärare i musik och svenska på 

grundskolan och kulturskola. Lindgren skriver om kunskapsinnehållet i de estetiska ämnena i 

skolan, där hon menar att slöjd ingår. 

 

Esko Mäkelä är universitetslektor på Umeå universitet och är verksam i estetiska ämnen. Mäkelä 

har en bakgrund som slöjdlärare främst i grundskolan. I sin forskning intresserar Mäkelä sig främst 

för det konstnärliga perspektivet och vad som kännetecknar en skapande verksamhet i slöjd 

 

Mikael Alexandersson är professor i pedagogik och allmän didaktik och arbetar som rektor på 

Högskolan i Halmstad. I sin forskning intresserar sig Alexandersson för allmän didaktik men även 

elevers användning av datorer som ett hjälpmedel.  

 

Eila Lindfors är professor på University of Tampere i Finland.  

 

Bent Illum är universitetslektor i Danmark och har arbetat som träslöjdslärare på bland annat 

folkskolor och ungdomsskolor i Danmark. Illum har bland annat forskat i hur slöjd kan läras ut på 

bästa sätt och även den inre och yttre betydelsen för den som skapar produkten. 

 

2.4 Bearbetning 

Widén (2009) beskriver en kvalitativ textanalys i fyra steg. Det första steget enligt Widén (2009) är 

att identifiera problemet, alltså vad är det som ska analyseras? Det andra steget enligt Widén (2009) 
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är att hitta de texter som ska analyseras. Det tredje steget är att tematisera de texter som har hittats, 

vilka texter är intressanta och vilka kan väljas bort? Det sista steget enligt Widén (2009) är att utföra 

själva analysen av texterna. Jag har valt att leta efter likheter och skillnader i texterna genom att 

söka olika teman som återfinns i en del av texterna relaterade till syftet med detta arbete. De olika 

temana är elevens ämnesspecifika kunskap i slöjd, elevens färdighetsutveckling i slöjd, elevens 

personliga utveckling och sociala interaktion och slöjdens vara eller icke vara som ämne i skolan.  

 

Som ovan beskrivits var det främst sammanfattning, innehållsförteckning och rubriker som till en 

början lästes i litteraturen, efter att detta var gjort valdes den litteratur ut som var relaterad till 

uppsatsens syfte. Litteraturen analyserades genom en kvalitativ textanalys. Widén (2009) skriver 

”Textanalys handlar om att läsa och analysera handskrivna texter, tryckta källor och arkiverade 

dokument av olika slag” (Widén, 2009, s. 137). Widén (2009) skriver vidare att det finns tre 

dimensioner i en kvalitativ textanalys, dessa tre dimensioner återspeglar olika vinklar för att tolka 

texten. Den dimension som användes under analysen är den första dimensionen som är inriktad på 

vad författaren uttrycker i sin text. De två andra dimensionerna är inriktade på att dels analysera 

språket och uttrycket i texten samt dels analysera och koppla texten till samhället i stort (Widén, 

2009). Dessa två dimensioner är av mindre vikt i detta arbete då syftet är att fokusera på slöjdens 

kunskapsinnehåll och belysa detta med hjälp av vad författarna kommer fram till. 

 

2.5 Tillförlitlighet 

Eftersom detta arbete består av redan skriven litteratur och jag inte använder en egen empiri är 

materialet redan granskat och där med även tillförlitligheten. Därför har jag valt presentera 

avhandlingarnas metoder och tillvägagångsätt för att åskådliggöra studiernas metoder och resultat.  

 

Bryman (2002) beskriver dokument som datakälla och nämner fyra kriterier för att bedöma kvalitén 

och tillförlitligheten på texterna. Dessa kriterier är autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet. För att uppnå autenticiteten ska materialet vara äkta och ursprunget vara tydligt. I 

de avhandlingar som kommer bearbetas i detta arbete har därför metoden i författarnas studier 

presenterats och bearbetats. Trovärdigheten i materialet kan undersökas genom att analysera dess 

källor och hur analyser av materialet har skett, har materialet förvrängts på något sätt? 

Representativiteten undersöks genom att se om avhandlingen skiljer sig från andra liknande texter. 

Vid skillnader undersöks urval och tillvägagångssätt för att utröna hur dessa eventuellt kan 

förklaras. Det sista kriteriet meningsfullhet granskas genom att se om materialet är begripligt och 

processen är tydlig i studien som har utförts. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

Detta kapitel börjar med en historisk tillbakablick på vilka färdigheter och kunskaper som skulle 

utvecklas av eleverna i ämnet slöjd, för att se hur detta har förändrats. Efter det behandlas dagens 

Läroplan, Lgr 11. Det som kommer presenteras om Lgr 11 är vilka färdigheter och kunskaper som 

eleven ska förvärva specifikt i slöjd men även belysa färdigheter i andra skolämnen. Den nationella 

utvärderingen kommer även belysas, dock är denna utvärdering gjord efter Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 [Lpo 94] men övergripande 

slutsatser kan ändå konkretiseras. Slutligen bearbetas vad de olika författarna skriver om de 

färdigheter och kunskaper som eleven ska inhämta i ämnet slöjd i grundskolan. 

 

3.1 En historisk bakgrund om slöjden som skolämne 

På slutet av 1800-talet började slöjd förekomma i skolan, slöjden var indelad i gosslöjd respektive 

flickslöjd (Borg, 2001). Slöjden infördes i skolan enligt Borg (2001) för att skolan hade blivit alltför 

teoretisk och detta skulle motverkas genom ett praktiskt ämne som slöjd. Hasselskog (2010) skriver 

att slöjden infördes för att kroppsarbetet i slöjden skulle främja den annars teoretiska skolan. Borg 

(2001) skriver enligt följande: 

 

Ämnesinnehållet växte fram ur de styrandes tilltro till arbetar- och bondebefolkningens behov av att kunna 

tillverka och underhålla bruksföremål. Genom ämnet gavs möjligheter att fostra eleverna inför ett kommande 

vuxenliv i hemmet eller i någon form av produktionsverksamhet. (Borg, 2001, s.14)  

 

Även Hasselskog (2010) skriver att slöjd, särskilt flickslöjd, skulle förbereda flickorna för att kunna 

sköta hemmet. 1955 blir slöjd ett obligatoriskt ämne i skolan, vid denna tid skulle både flickor och 

pojkar ha kunskap i båda slöjdämnena (Hasselskog, 2010). I Läroplan för grundskolan 1980 [Lgr 

80] blir slöjd ett ämne där betyget sätts gemensamt, under högstadiet får eleven välja om den vill 

läsa trä- och metallslöjd eller textilslöjd. Hasselskog (2010) påpekar att ämnet slöjd har haft två 

mål, dels kunskapen om olika tekniker och hur tillverkningen av produkter går till och dels den 

personliga utvecklingen av eleven som tillgodoses genom det praktiska arbetet i slöjd.  

 

1994 blir grundskolan målstyrd istället för regelstyrd. Innebörden för ämnet slöjd blir att 

arbetsprocessen sätts i fokus och kunskapen om de olika hantverken sätts åt sidan (Hasselskog & 

Johansson, 2005b). Den nationella utvärderingen 2003 (Hasselskog & Johansson, 2005b) beskriver 

slöjdens historia kortfattat och menar att skillnaden från den regelstyrda skolan till den målstyrda i 

slöjden visas genom att elevernas personlighetsutveckling blir mer framträdande efter 1994. 



 

 

14 

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att slöjden för både pojkar och flickor först syftade till att 

förbereda eleverna för verkligheten i vardagen, men från slutet av 1900-talet fokuserar slöjdens 

arbete på elevernas personlighetsutveckling 

 

3.2 Lgr 11 vad säger den? 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det under kapitlet Skolans värdegrund och uppdrag att skolan med 

hjälp av elevens hem skall arbeta med elevens personliga utveckling genom att eleven blir en 

kreativ och ansvarsfull individ. Vidare står det att skolans uppgift är att stimulera elevens 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Detta ska ske genom att eleven får pröva egna idéer och 

på så sätt träna på att lösa problem. Genom att eleven får utveckla sina egna idéer främjas 

utvecklingen av entreprenörskap hos eleven, något som är ett tydligt mål i Lgr 11. Dock står det inte 

i Lgr 11 (Skolverket, 2011) på vilket sätt detta ska utvecklas i skolan och om det är i alla ämnen 

detta ska genomsyra undervisningen. Däremot går vissa delar av de övergripande målen i 

grundskolans kursplan att härleda till ämnesspecifika kursplaner, så som till exempel språk. I de 

övergripande målen står det att eleven ska efter avslutad grundskoleutbildning bland annat kunna:  

 

 Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

 Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga. (Skolverket, 2011, s.13)  

 

Dessa kunskaper ska uppnås genom en varierad undervisning, för att främja olika inlärningssätt hos 

eleven. I detta arbete ingår teoretisk så väl som praktisk undervisning, såsom i slöjden. I kursplanen 

för ämnet slöjd står det i den inledande texten: 

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och 

uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom 

hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i 

förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. 

Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. (Skolverket, 2011, s.213)  

 

Detta kan kopplas till de allmänna målen i skolan där kreativitet behandlas samt förmågan att lösa 

en uppgift eller ett problem. Den inledande texten bryts sedan ner till syftet där texten 

problematiseras och specificeras. Senare i kursplanen om slöjd tas de olika kunskapskraven upp, i 

dessa kunskapskrav specificeras dock inte syftet och den inledande texten som något som ska 
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uppnås. Det som kan härledas till kreativitet i det övergripande syftet kan vara att eleven ska kunna 

resonera om uttrycket på slöjdföremålet, vad skulle hända med uttrycket om föremålet var i en 

annan färg eller material etcetera. I det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskrivs 

slöjdens arbetsprocess för alla åldrar i skolan som ett centralt innehåll i ämnet slöjd.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att några av de övergripande målen i Lgr 11 kan uppnås genom 

att följa kursplanen i slöjd. Bland annat entreprenörskap och kreativitet är något som kan ske i 

slöjden enligt kursplanen, men även att kunna lösa en uppgift eller ett problem.  

 

3.3 Nationella utvärderingen 2003 

I den Nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2004) har Lpo 94 utvärderats, i slöjd har detta 

skett genom enkäter och dagboksanteckningar från lärare och elever på 35 skolor. Eleverna i 

utvärderingen går i år 9 när undersökningen genomförs (Hasselskog & Johansson, 2005a). 

Enkätsvaren har sedan jämförts med den Nationella utvärderingen 1992, där likheter och skillnader 

har analyserats (Skolverket, 2004).  

 

Ett problem som den nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2004) tar upp är att kunskaperna 

som lärs ut i slöjd inte är allmänt erkända hos elever, andra lärare och föräldrar. Föräldrar anser 

enligt utvärderingen (Hasselskog & Johansson, 2005b) att slöjd inte är ett av de fem viktigaste 

ämnena i skolan. Föräldrar och elever anser, enligt Hasselskog och Johansson (2008) att slöjdämnet 

inte är viktigt för utveckling och lärande hos eleven. Hasselskog och Johansson (2005a) påpekar att 

lärarna inte är tydliga med vad som lärs ut i slöjd och att det därför inte har en så hög status när till 

exempel föräldrar ska ranka de fem viktigaste ämnena. Hasselskog och Johansson (2005b) skriver: 

”Att slöjdämnets kunskapskvaliteter inte är allmänt kända är ett problem som måste överbryggas 

innan slöjdämnet kan bli en uppmärksammad resurs i skolans gemensamma arbete” (Hasselskog & 

Johansson, 2005b, s. 86). Ett problem som Hasselskog och Johansson (2008) skriver om är att 

själva produceringen fortfarande är i fokus i slöjden, trots att produkten ska planeras och redovisas 

följs inte alltid detta i skolan. Författarna (Hasselskog & Johansson 2008) diskuterar om det kan 

bero på att gamla traditioner från slöjden fortfarande är kvar, där produkten och tekniken hade 

större fokus än i dag. Hasselskog och Johansson (2008) skriver att kursplanen Lpo 94 kanske var 

för diffus i vad som ska läras ut och att det kan vara anledningen till att slöjden fortfarande arbetar 

enligt gamla traditioner. De ställer en fråga om vilket kunskapsinnehåll slöjden skulle få om en 

oberoende person, som inte hade någon vetskap om slöjd, skulle tolka kursplanen, vilket innehåll 

skulle då slöjd ha i skolan? I den Nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2004) ger författarna 
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en sammanfattande bild av ämnet och beskriver det på detta sätt:   

 

Dock framstår medvetenheten hos eleverna om slöjdämnets kunskapskvalitéer vara begränsad till slöjdsalen. 

Eleverna uppfattar inte i någon större utsträckning att de har nytta av kunskaperna från slöjden vare sig för 

fortsatta studier eller för kommande yrkesliv. Slöjdämnets kvalitéer behöver lyftas fram och synliggöras för 

såväl lärare och föräldrar, som för eleverna själva. (Skolverket, 2004, s.136) 

 

De kvalitéer som beskrivs i citatet är självförtroende, problemlösning och att se processen från en 

idé till en färdig produkt. En styrka med ämnet slöjd som beskrivs i utvärderingen av Hasselskog 

och Johansson (2005b) är att eleverna ser slöjdarbetet som verkligt, uppgifterna de ska lösa är inte 

konstruerade utan produkterna de skapar är något som är angeläget för dem som individer.  

 

Sammanfattningsvis kan noteras att slöjdens kunskapsinnehåll inte är tydligt hos elever och 

föräldrar. För att slöjden ska få en högre status i skolan behövs styrkorna i ämnet tydliggöras så som 

problemlösning och att eleven ser hela processen från idé till färdigt resultat (Hasselskog & 

Johansson, 2005a; Hasselskog & Johansson 2005b; Hasselskog & Johansson, 2008). 

 

3.4 Presentation av avhandlingarna 

I denna del kommer de valda avhandlingarna och vetenskapliga artiklar presenteras genom att 

belysa författarnas syfte, frågeställning, metod och slutsatser. De fem avhandlingarna presenteras i 

kronologisk ordning med den äldsta först, därefter kommer de vetenskapliga artiklarna även de i 

kronologisk ordning och slutligen presenteras ett kapitel ur en antologi.  

 

Kajsa Borg (2001) 

Borg (2001) avhandlar vad eleven känner att den lär sig i ämnet slöjd. Informanterna har varit 

vuxna som har berättat om minnen från slöjden, även lärare i ämnet slöjd har varit med i studien. 

Metoden som har använts är kvalitativ intervju av 17 före detta elever och 12 slöjdlärare. Syftet 

med denna avhandling är främst att ta reda på vilka avtryck det finns hos en vuxen om minnen av 

slöjden i skolan. De före detta eleverna som har varit med i studien betonar främst själva hantverket 

och produkterna som de skapade under sin skolgång. Studien kommer även fram till att läraren i 

ämnet slöjd har en stor inverkan på hur eleverna senare i livet ser på slöjden och om de fortfarande 

har ett intresse av den. Borg (2001) lyfter även fram en slags pyramid, som hon har inspirerats av 

från Dewey, där det teoretiska, det estiska och det praktiska tas upp som grunden i triangeln och 

spetsen av pyramiden är det sociala. Denna tetraed visar den kunskap som slöjden förmedlar. 
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Informanterna har även fått svara på frågan om slöjden kommer finnas kvar i skolan och vad 

slöjden har lämnat för spår hos dem. I försöket att besvara den frågan har tre perspektiv kommit 

fram, slöjd som teknik, slöjd som kultur och slöjdens bidragande till elevens formella bildning.  

 

Marléne Johansson (2002) 

Johansson (2002) avhandlar om slöjd i grundskolan, syftet med studien är att ta reda på vilka 

aktiviteter som sker i slöjdklassrummet. Frågeställningarna är: 

 

Vad och hur gör eleverna under slöjdverksamhet? 

Vad får man veta när slöjdaktiviteter analyseras mer ingående? 

Hur beskriver elever, lärare och föräldrar slöjdverksamhet? 

(Johansson, 2002, s.4) 

 

Metoden Johansson (2002) använder sig av är videoinspelningar, observationsanteckningar i 

slöjdsalen, dagboksanteckningar från elever och lärare samt föräldraenkäter för att kunna besvara 

sina frågeställningar. Studien är utförd i området kring Göteborg på fem olika skolor i år 3-4, år 6 

och år 8 i totalt 12 grupper. I analysen av materialet kom fyra teman fram som benämns som:  

 

Tema interaktion, verbala och icke-verbala redskap beskriver drag i hur kommunikation går till under 

slöjdaktiviteterna. 

Tema arbetsredskap, verktyg och maskiner beskriver hur man agerar med fysiska redskap under slöjdandet.  

Tema skisser, bilder, ritningar och arbetsbeskrivningar beskriver hur text och bilder används som medierande 

resurser under slöjdaktiviteter. 

Tema material, slöjdprodukt, estetiska och emotionella upplevelser beskriver handlingar i mötet med materialet 

vid tillverkningen av slöjdprodukter. (Johansson, 2002, s.91) 

 

En viktig del som Johansson betonar i sin studie är samspelet och interaktionen mellan elev-elev 

och elev-lärare. Det är inte alltid ett verbalt samtal utan det kan även vara tyst genom att eleven 

tittar på den andres arbete eller någon visar hur den gör med kroppen och inte talet. Genom denna 

interaktion lär sig eleverna att lära, inte bara av läraren, utan även av och med varandra. I ett 

slöjdklassrum är det ofta accepterat att eleverna pratar med varandra, vilket är något som Johansson 

(2002) anser vara bra eftersom kunskapen då kan förmedlas mellan eleverna. Avhandlingen 

behandlar främst hur kunskapen förmedlas men även vilka kunskaper som innefattas i slöjden 

såsom den sociala interaktionen mellan eleverna samt att hjälpa varandra.  
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Monica Lindgren (2006) 

Lindgren (2006) avhandlar främst ämnet musik men tar även upp andra estetiska ämnen. Författaren 

i denna avhandling anser att slöjd är ett estetiskt ämne. Avhandlingen bygger på intervjuer av lärare 

och skolledare från sju grundskolor i Sverige och totalt 55 stycken informanter är med i studien. 

Informanterna samlades i fokusgruppssamtal som sedan kompletterades med individuella intervjuer. 

Lärarna hade olika ämneskunskaper och vissa skolor var estetiskt inriktade. Avhandlingen har sin 

utgångspunkt i syftet att: ”/…/ identifiera och beskriva olika inom grundskolan förekommande 

diskurser som relaterar till estetisk verksamhet, samt att problematisera dessa med avseende på 

makt och styrning” (Lindgren, 2006, s.33). Detta leder till tre frågeställningar: 

 

Hur konstruerar lärare och skolledare legitimitet för olika sätt att bedriva estetisk verksamhet i grundskolan? 

Hur konstruerar lärare och skolledare sig själva och eleverna inom fältet? 

Vilken funktion har konstruktionerna i ett makt- och styrningsperspektiv? (Lindgren, 2006, s.33) 

 

Studien behandlar den hjälp de estetiska ämnena kan ge för eleven i andra ämnen, tyngdpunkten 

ligger på de svagare eleverna eller de med olika diagnoser. De estetiska ämnena är en kompensation 

för de elever som har svårt i skolan, där kan eleverna få en frizon från de ämnen de har svårt för. 

Författaren och informanterna menar att de estetiska ämnena kan ge en svagare elev lite ro från de 

teoretiska ämnena, de menar även att de estetiska ämnena är roligare och därför kan eleven slappna 

av där. Lindgren (2006) anser att de praktiska ämnena hjälper eleverna att förstå de teoretiska 

kunskaperna, till exempel att matematik används i slöjden. Lindgren (2006) anser även att de 

estetiska ämnena ger eleverna en personlig utveckling genom att de får arbeta praktiskt och lära 

känna sig själva genom processen. Det tas för givet av informanterna, skriver Lindgren (2006), att 

de estetiska ämnena ska vara roliga och kompensera för de teoretiska ämnena som anses vara 

mindre roliga. Lindgren (2006) beskriver problematiken mellan de estetiska och teoretiska lärarna 

den vi och dem känslan som kan uppkomma när de teoretiska lärarna anser att de estetiska ämnena 

endast är roliga och är en frizon för att eleven sedan ska klara av de teoretiska ämnena. 

 

Lindgren (2006) skriver om den estetiska verksamheten ur olika perspektiv, dessa är estetisk 

verksamhet som kompensation, balans, lustfylld aktivitet, fostran och förstärkning. Författaren 

lyfter framförallt fram den fostrande rollen som estetiska ämnen har och hur eleven kan lära sig 

något för vuxenlivet i dessa ämnen. 
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Peter Hasselskog (2010) 

Hasselskog (2010) avhandlar om hur läraren undervisar i slöjdämnet, och vad detta ger för 

förutsättningar för elevens lärande. Frågeställningarna som Hasselskog har formulerat för att 

besvara syftet är: 

 

Vad lyfter slöjdlärare själva fram när de beskriver sin undervisning och sitt agerande i denna? 

Hur överensstämmer lärares beskrivning med elevers beskrivning av samma undervisning? 

Vad innehåller samtalen mellan lärare och elever under slöjdlektioner och hur är samtalen utformade? 

(Hasselskog, 2010, s.17) 

 

För att besvara dessa frågor har Hasselskog (2010) använt dagböcker från lärare och elever och 

ljudinspelningar från elever och lärare. Urvalet till avhandlingen är 62 dagböcker från lärare i textil- 

samt trä- och metallslöjd. 24 dagböcker från elever i skolår 9 och inspelningar av elva slöjdlärare 

och deras elevgrupper på totalt fem olika skolor.   

 

Hasselskog (2010) kommer i sin avhandling fram till att det finns fyra typer av slöjdlärare; 

serviceman, instruktör, handledare och pedagog. Servicemannen beskrivs av Hasselskog som den 

som hjälper eleven handgripligen eller hämtar material till eleven. Instruktören beskrivs som den 

lärare som instruerar eleven om vad nästa steg i processen är, produkten är i fokus. Handledaren är 

en lärare som diskuterar och ger respons till eleven men även instruerar och föreslår förslag. En 

lärare som är handledare ställer även frågor istället för att ge svar på hur eleven ska gå vidare i 

processen. Pedagogen hjälper alla elever även de som inte är i behov av hjälp, eleven lär sig genom 

upplevelser och reflektion.  

   

De fyra typerna av slöjdlärare resulterar senare i avhandlingen i tre olika förhållningssätt. Dessa är; 

läraren som instruerar till framställningen av produkten, läraren som vill få elevernas förståelse för 

processen och läraren som stödjer eleven i arbetet. En stödjande lärare hjälper eleverna att förstå hur 

man kan använda den förvärvade kunskapen i ett annat sammanhang, denna lärare för en dialog 

med eleven och inte endast instruerar.  
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Esko Mäkelä (2011) 

Mäkelä (2011) avhandlar om elevernas estetiska arbete i slöjden. Mäkelä (2011) studerar detta 

genom att utforska berättelsen om produkten som eleven har skapat. Tre forskningsfrågor har 

specificerats för att uppnå syftet: 

 

Vad berättar unga människor om slöjd? 

Vilka estetiska resurser tas i bruk? 

Hur kan man beskriva relationen mellan ungdomarnas berättelser och deras estetiska resurser? 

(Mäkelä, 2011, s.21)  

 

Studien genomfördes på tre olika skolor där eleverna fick fotografera de produkter som de hade 

skapat i slöjden. Fotografierna var sedan en utgångspunkt när Mäkelä (2011) gjorde 37 kvalitativa 

intervjuer och hade mejlkontakt med eleverna om deras skapande process och berättelserna bakom 

alsterna.  

 

Mäkelä (2011) kommer fram till att de flesta eleverna i studien är positiva till ämnet slöjd och att 

eleverna anser att slöjd har betydelse för dem även utanför skolan. Eleverna anser även att slöjd är 

ett estetiskt uttryckssätt. Många av eleverna i studien kopplar de estetiska aspekterna till att kunna 

skissa eller rita, och inte att uttrycka sig genom sin slöjdprodukt. Mäkelä (2011) skriver: ”Jag fick 

uppfattningen att många tror att det krävs talang för att kunna skapa uttrycksfulla slöjdalster” 

(Mäkelä, 2011, s.226). Eleverna ansåg att man behövde talang i ämnet slöjd för att kunna skapa en 

produkt som ansågs vara bra efter deras kriterier. Eleverna ansåg till exempel att man var tvungen 

att vara duktig i bild för att kunna vara duktig i slöjd. 

 

De produkter som skapas i slöjden uttrycker elevens personlighet menar Mäkelä (2011), om till 

exempel eleven gillar grönt och har ett grönt rum speglas detta i produkten. I slöjden får oftast 

eleven bestämma vad den vill skapa för produkt, inom vissa ramar relaterade till material och 

teknik, därför speglas personligheten i produkten eftersom den utgår ifrån eleven.  

 

Mäkelä (2011) behandlar den relationella slöjden och skriver:  

 

I skolan är slöjd en utpräglat social process även om det är sällsynt att slöjdalster blir kvar och används av 

andra elever. Mer vanligt är att elever tar intryck av varandra eller av alster som ligger framme. Det är också 

ganska vanligt att elever gemensamt löser problem och hjälper varandra under lektioner. (Mäkelä, 2011, s.192-

193) 
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Eleverna inspireras och lär sig av varandra genom den öppna miljön som råder i ett slöjdklassrum 

där eleverna oftast får prata med varandra och röra sig fritt i klassrummet.  

 

Mikael Alexandersson (2007) 

Alexandersson (2007) skriver i sin artikel om hur eleven lär sig slöjd, genom kroppen. 

Alexandersson (2007) skriver vidare att idag är tekniken och internet väldigt framträdande, detta har 

gjort att världen kan ses väldigt abstrakt. Alexandersson (2007) anser därför att slöjd är så pass 

populärt hos eleverna eftersom där skapas något konkret, en produkt. Enbart teoretisk inlärning 

bidrar inte till att eleverna kommer ihåg, anser Alexandersson (2007), han skriver att: ”Or, that is as 

useless as knowing how to use measurements without knowing how to measure something” 

(Alexandersson, 2007, s. 12). Syftet med artikeln är att utreda om slöjd kommer finnas kvar när 

tekniken och datorer blir allt populärare i samhället, behöver vi då kunna skapa egna produkter? 

 

Techné är ett begrepp som Alexandersson (2007) behandlar i artikeln. Han menar att techné är när 

man har lärt sig något genom kroppen, kunskapen sitter i kroppen. Det kan vara att man vet hur hårt 

spiken måste slås eller hur ett visst material luktar. Genom att lära sig något genom kroppen, hur 

hårt vävbommen ska slås, hur färgerna ser ut i inslaget, hur känslan är när inslaget läggs in, lär sig 

eleven kunskapen utan att kanske vara medveten om det.  

 

Slutligen skriver Alexandersson (2007) att elever vill ha mer slöjd och att detta kan bero på att det 

som skapas i slöjden blir meningsfullt eftersom det är något konkret och inte något abstrakt som den 

nya tekniken och datorer.  

 

Bent Illum och Marléne Johansson (2009) 

I Illums och Johansson (2009) artikel behandlas kunskapen i slöjd, vilken kunskap förmedlas och på 

vilket sätt förmedlas den? Materialet de har använt sig av är videoinspelningar från klassrum, i 

denna artikel är materialet från en trä- och metallslöjdsal för år 5. Illum och Johansson (2009) anser 

att det inte endast är det verbala samtalet som är i fokus under en slöjdlektion utan även den icke-

verbala. Elever lär sig genom att känna, lukta och titta på materialen och produkterna, till exempel 

hur mjukt är tillräckligt mjukt när en kopparskål ska drivas. Illum och Johansson (2009) skriver 

”Under social interaktion, tillsammans med redskap och material, återskapas och nyskapas ett 
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kollektivt minne. Slöjdkunnandet förvärvas i interaktion med omvärlden, tanke och handling byggs 

in i upplevelserna” (Illum & Johansson, 2009, s. 69). Trots att elever anser att de arbetar själva i 

slöjden visar denna studie att eleverna hjälper varandra, tittar på varandras arbete och på sätt 

utvecklar olika kunskaper.  

 

Illum och Johannson (2009) menar att slöjden ger liv åt kunskapen från tidigare generationer genom 

att synliggöra processen, materialet och verktygen. Det kunskapsinnehåll som Illum och Johansson 

(2009) anser att slöjden förmedlar är initiativtagande, problemlösning, fantasirikedom, 

kommunikation och att eleven lär sig genom att skapa något, att använda kroppen.    

 

Eila Lindfors (2012) 

Lindfors (2012) studerar kursplaner för de nordiska länderna: Finland, Sverige, Danmark, Norge 

och Island för att se om de praktisk-estiska ämnena kan utbilda kreativa människor som passar in i 

det individanpassade framtida samhället, där man behöver vara kreativ och hitta egna idéer och 

möjliga lösningar. Kreativitet är något som i dagens samhälle efterfrågas i många olika branscher. 

Att bara gå efter rutiner är inte utvecklande utan ny kreativitet måste införas för att kunna se 

problemen ur en annan synvinkel. Lindfors (2012) skriver: ”In design learning the learner learns 

something which could not be learnt before the process because it did not exist. In design learning 

the learner creates his/her learning by doing and making in an active process” (Lindfors, 2012, 

s.160). Alltså under konstruktionen eller skapandet i processen inhämtar personen en kunskap som 

den inte hade före processens start.  

 

Syftet med artikeln är alltså att ta reda på hur innovation och kreativitet återspeglas i kursplanerna 

för de praktisk-estetiska ämnena i grundskolan. För att ta reda på detta har kursplaner från de fem 

nordiska länderna studerats i ämnena musik, konst/bildkonst, konsthantverk/design, hemkunskap 

och idrott. Analysen visar på att det eleverna i de nordiska länderna ska lära sig är bland annat 

problemlösning, experimentering och improvisation, konstruktion, uttryck och reflektion. I ett 

arbete där eleven får lära sig genom att utföra, learning by doing, så kan detta kunskapsinnehåll 

förmedlas (Lindfors, 2012). 

 

Marléne Johansson (2008) 

Kapitlet i antologin behandlar kunskapen i ett redskap. Johansson (2008) har genom observationer i 

en textilslöjdsal studerat när en elev ska sy för hand och valet av vilken synål som ska användas. 
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Redskapet i slöjd skriver Johansson (2008) kan ge en annan innebörd när en elev har använt den, 

eftersom hon eller han får reda på den inbyggda kunskapen i redskapet. Vid första påseendet ser alla 

nålar likadana ut men när man väl börjar använda dem förstår eleven att de olika nålarna används 

till olika material eller typer av sömnad. För att kunna använda denna kunskap måste eleven sätta 

sig in i redskapets funktion. Detta är ett kunskapsinnehåll som förmedlas i slöjden i skolan.  

 

Johansson (2008) skriver vidare att eleven lär av andra elever genom att se hur de går tillväga eller 

blir instruerad av andra elever. Problemen som uppstår under processen reds ut genom interaktion 

mellan elever eller med lärare.  

 

Johansson (2008) avslutar sitt kapitel med att tydliggöra det kunskapsinnehåll som kan förmedlas i 

slöjd genom att processen går från idé till slutprodukt. I dagens samhälle är det mycket halvfabrikat 

och därför är det viktigt enligt Johansson (2008) att eleven ser hela processen. Genom att eleven ser 

hela processen kan en diskussion skapas om miljö och hållbar utveckling och kunskapsinnehållet 

blir större än själva hantverkskunnandet.  



 

 

24 

 

4. ANALYS 

I detta kapitel kommer forskningen kopplas till olika teman som framkom under analyseringen av 

litteraturen. De olika temana är nedbrutna från frågeställningarna av arbetet som beskrivits i 

metodkapitlet.  

 

4.1 Elevens ämnesspecifika kunskap i slöjd 

I denna del presenteras det ämnesspecifika kunskapsinnehållet inom slöjd, vad som står i Lgr 11 

och vad författarna har skrivit om detta. 

 

Illum och Johansson (2009) skriver: ”Att få omsätta idéer med hjälp av material, redskap och 

tekniker till slöjdföremål och få uppleva materialets möjligheter och begränsningar, under oftast 

okända problemlösningssituationer, levandegör kunskapsarv från tidigare generationer” (Illum & 

Johansson, 2009, s. 80). Detta är själva essensen av kunskapsinnehållet i slöjd, att kunna använda 

material och redskap för att skapa en ny produkt, genom detta arbete uppkommer situationer där 

elever måste lösa problem för att kunna gå vidare i processen. I Borgs (2001) studie berättar 

informanter om sina minnen från slöjden när de var skolelever. I dessa minnen använder de rätt 

fackuttryck och kan berätta om sin process. Informanterna hade även grundläggande kunskaper om 

hur verktyg fungerade och vilket arbete det var ändamålsenligt till.  

 

Borg (2001) skriver vidare att grundläggande kunskaper i slöjd kan göra en till en mer medveten 

konsument genom att man kan se vad som går att laga eller om det är bättre att köpa nytt. Även 

Johansson (2008) skriver om vikten att se hela processen eftersom man i dagens samhälle stöter på 

mycket halvfabrikat av olika slag, genom arbetet i slöjd kan miljö och hållbarhet diskuteras i så väl 

material som redskap. I Lgr 11 (Skolverket, 2011) i ämnet slöjd står det under syftet att eleven ska 

kunna reflektera över kvalité- och miljöaspekter när denne motiverar sina val. Även i det centrala 

innehållet för de olika årskurserna finns det en rubrik som heter slöjden i samhället och innehåller 

miljö- och hållbarhet, bland annat återanvändning av material. Borgs (2001) informanter beskriver 

att slöjd kan öka förmågan till överlevnadsinstinkt, detta eftersom man med enkla verktyg kan 

framställa något om det skulle till exempel ske något med elförsörjningen.  

 

Johansson (2008) skriver att elever kommer åt de inbyggda kunskaperna i ett redskap när det 

används, till exempel för att kunna sy på en symaskin måste man veta hur man trär den och vad 

skillnaden blir i det material man syr i vid val av tjocklek på nål. Borg (2001) betonar vikten av 
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inlärningen genom processen i slöjd. Eleven ställs inför val och problem genom hela processen och 

detta medverkar till att eleven känner att arbetet är meningsfullt. Mäkelä (2011) skriver om elevens 

relation till en teknik eller produkt, en elev Mäkelä har intervjuat säger att om hon inte förstår 

meningen med varför hon ska göra produkten känns det meningslöst. I detta fall var det 

korsstygnsbroderi, men däremot när hon får använda en teknik som hon kan och som är användbar 

enligt henne själv blir arbetet meningsfullt, i detta exempel att sy kläder.  

 

I det centrala innehållet för ämnet slöjd i Lgr 11 (Skolverket, 2011) står det om slöjdarbetets olika 

delar från idé till värdering av det färdiga resultatet. Borg (2001) skriver att när eleven ser den 

färdiga produkten kan denne reflektera över både vad som gick bra och dåligt samt se vad som 

skiljer den färdiga produkten från den ursprungliga idén. Johansson (2002) skriver om instruktioner 

och förlagor och den inlärning som sker när eleven behöver se relationen mellan en instruktion av 

en förlaga och sin egen produkt. Ändringar i instruktionen kanske måste ske för att produkten ska 

bli så lik idén som möjligt, detta leder till en problemlösning där tolkning av text och bild i 

instruktioner är i fokus. Illum och Johansson (2009) skriver att under processen erövras erfarenheter 

som sedan går att använda i andra likande processer.  

  

Johansson (2002) skriver att eleven omvandlar materialet till en produkt och i denna process finns 

det inga givna lösningar. Eleven behöver veta hur materialet reagerar i arbetet med olika tekniker 

för att få fram det önskade resultatet, därför behövs en teoretisk kunskap i materialkännedom för att 

kunna skapa en produkt. Illum och Johansson (2009) skriver att materialkännedomen inte enbart 

kan läras genom verbal kommunikation utan elever måste få känna och arbeta med materialet för att 

förstå dess egenskaper. I det centrala innehållet för ämnet slöjd i Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns en 

rubrik som heter slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. I denna kategori handlar det 

bland annat om att förstå materialets egenskaper och hur man kan kombinera med andra material, 

men även namn på verktyg och hur olika slöjtekniker fungerar. Alexandersson (2007) skriver:  

 

Learning in sloyd cannot be studied by itself; learning always has something to do with an artefact. And when 

you do something to or with something you put something into this something. Then the thing as such becomes 

something. (Alexandersson, 2007, s.8) 

 

Genom att eleven har en kunskap om materialet och verktygen kan en produkt skapas och det 

känslomässiga uttrycket kopplas samman. 
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4.2 Elevens färdighetsutveckling i slöjd 

I denna del presenteras de färdigheter som forskarna skriver att elever förvärvar i slöjd. 

 

Borg (2001) skriver om kroppslig kunskap och anser att det inte endast är det motoriska som utförs 

av kroppen utan det är alla kroppens sinnen såsom lukter och ljud som också är involverade. Genom 

att använda alla kroppens sinnen i arbetet med slöjd får lärandet en kroppslig dimension (Borg, 

2001).  

 

I Illum och Johanssons (2009) artikel skriver de om hur en elev ska kunna veta om kopparplåt är 

tillräckligt mjuk för att driva en kopparskål eller ej. Genom att läraren låter eleven känna på plåten 

innan och efter bränning får eleven uppleva skillnaden. Ett annat sinne som eleven lär sig använda 

för att veta om kopparplåten är för hård, är hörseln genom bankandet med hammaren mot plåten. 

Illum och Johansson (2009) skriver vidare att denna kunskap om materialets utformning och 

tillstånd inte enbart kan beskrivas verbalt utan eleven måste få använda flera sinnen för att förvärva 

kunskapen.  

 

Enligt Johansson (2008) upptäcker eleven redskapets möjligheter genom arbetet med att skapa sin 

produkt. Eleven lär sig både genom hjälp från lärare samt iakttagande av andra elever, inte bara hur 

redskapen ska användas utan vilket redskap som ska användas vid vilket tillfälle. Om den praktiska 

erfarenheten att använda ett redskap skriver Borg (2001) att en teknikförståelse byggs upp hos 

eleven. Johansson (2002) skriver om elevens kommunikation genom redskap där eleverna lär sig av 

varandra genom att visa hur man går tillväga, genom handlingen formas kunskap hos omgivningen. 

Enligt Johansson (2008) bygger den sociala interaktionen mellan eleverna upp en kollektiv 

förståelse, eleverna ser hur någon annan går tillväga och lär sig således utan att själv utföra 

handlingen.  

 

Johansson (2002) skriver:  

 

Handen kan användas med kraft eller precision, och den skall kunna forma sig efter, hålla och hantera föremål 

med olika form, storlek, konsistens och hållbarhet. Hand, tanke, kroppsställningar, kraft, tryck, syn-, hörsel-, 

känsel-, lukt- och i vissa fall smakupplevelser, i samspel, ger rika tillfällen till emotionella upplevelser och 

estetiska överväganden under slöjdarbetet. (Johansson, 2002, s.213) 
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Med kroppens sinnen involverade utförs slöjdarbetet, Borg (2001) skriver att kunskapen fastnar när 

eleven får utföra handlingen med kroppen. När den grundläggande förståelsen för en viss teknik 

finns är det enklare att utföra handlingen. Lindfors (2012) skriver att eleven lär sig något genom den 

aktiva handlingen. Genom att eleven får producera något skapas en förståelse för hur det fungerar 

och denna kunskap kan sedan användas till liknande projekt (Borg 2001). Alexandersson (2007) 

skriver om begreppet techné och förklarar detta med att kunskapen sitter i kroppen, kroppen vet hur 

hårt spiken måste slås eller hur ett visst material luktar. Olika erfarenheter lagras i kroppen som gör 

att eleven inte behöver tänka på hur hårt vävbommen ska slå utan kroppen vet det själv genom de 

olika sinnena (Alexandersson, 2007). Enligt Lindfors (2012) är alla nordiska kursplaner för de 

praktiskt estetiska ämnena processorienterade, inlärningen sker genom att eleven gör, learning by 

doing.  

 

4.3 Elevens personliga utveckling och sociala interaktion  

I denna del presenteras hur slöjd påverkar elevens personliga utveckling och den sociala 

interaktionen mellan elever och lärare.  

 

Borg (2001) har tagit fram en modell som visar på innehållet i ämnet slöjd, modellen liknar en 

pyramid med tre sidor. I varje spets finns en aspekt av ämnesinnehållet i slöjd. Den första spetsen är 

det praktiska där själva produktionen och konstruktionen av produkten är i fokus. Den andra spetsen 

enligt Borg (2001) är det teoretiska som är den undersökande och reflekterande aspekten, denna 

kunskap behövs för att kunna utföra det praktiska. Tredje spetsen är det estetiska där eleven kan 

hitta olika uttrycksätt för att uttrycka sig. Den fjärde spetsen som Borg (2001) har formulerat i sin 

modell är den sociala aspekten och i denna aspekt är det utvecklingen av elevens identitet och som 

en fungerande samhällsmedborgare som är i fokus. Alla fyra kunskaperna behövs för att klara av att 

producera en produkt. Även Lindgren (2006) skriver om denna sociala aspekt som en fostrande 

karaktär som kan delas upp i två typer i de estetiska ämnena. Den första är att eleven ska bli en bra 

samhällsmedborgare genom att vara lyhörd och samarbetsvillig med omgivningen. Den andra delen 

är att eleven ska bli friare genom att utveckla ett bättre självförtroende och våga mer. Genom arbetet 

med estetiska ämnen skriver Lindgren (2006) att eleven måste ta ett eget ansvar och göra egna val. 
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Nationella utvärderingen (Skolverket, 2004) visar på att elever har ett stort engagemang i ämnet 

slöjd. Enligt Hasselskog och Johansson (2005b) kan detta bero på att varje elev får ta ett eget ansvar 

och ges valfrihet för sin slöjdprocess. Enligt Alexandersson (2007) anser många elever att det är 

meningslöst att gå i skolan då mycket av kunskapen som förmedlas där är abstrakt och utan tydlig 

koppling till verkligheten. I de ämnen där det skapas något som är meningsfullt bidrar detta, enligt 

Alexandersson (2007) till att eleven blir engagerad. Borg (2001) skriver att: ”Slöjden bidrar till 

elevens formella bildning” (Borg, 2001, s. 111). Eleven utvecklar egenskaper såsom självständighet 

och eget ansvar, något som även står i de allmänna målen i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Informanterna i Borgs (2001) studie betonar att slöjd som ämne stärker elevens förtroende till sin 

egen förmåga. Hasselskogs (2010) studie visar att elevens självständighet ökar när läraren ger 

mindre raka instruktioner och istället hjälper eleven att komma på lösningen själv.  

 

Lindgren skriver:  

 

Eftersom barn anses ha behov utifrån kategoriseringar som splittrade eller hela, passiva eller aktiva formas den 

estetiska verksamheten till en aktivitet, där spelandet eller målandet i sig blir till nytta för barnens välbefinnande. 

(Lindgren, 2006 s.140) 

 

Alltså är välbefinnandet hos eleven en positiv faktor i de estetiska ämnena, där eleven känner ett 

välbefinnande för fortsatt utveckling i alla ämnen i skolan.  

 

Mäkelä (2011) skriver att det estetiska uttrycksättet i slöjd gör att eleven lär sig att uttrycka sig och 

kommunicera genom sin skapade produkt. Eleverna i studien uttrycker även detta själva att de kan 

uttrycka sin estetik genom slöjden, om de gillar en viss färg eller form väljer de den i skapandet av 

produkten. Studien (Mäkelä, 2011) visar även nackdelen med det estetiska uttrycket då eleverna 

kopplar ihop detta med bild, där vissa elever tror att om man inte kan skissa så kan man inte 

uttrycka sig estetiskt i slöjd. Detta är något som kan hämma eleven i slöjd eftersom den inte förstår 

att det estetiska uttrycksättet är så mycket mer i slöjd än en skiss, så som att välja material, färg och 

form. Lindgren (2006) skriver att var och en har rätt att uttrycka sig estetiskt därför har de estetiska 

ämnena i skolan en social och politisk funktion i elevens fostran för framtiden. 
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Borg (2001) skriver om slöjd som ett uttryckssätt. I processen att skapa en produkt möts eleven av 

många känslor till exempel nyfikenhet och förväntan men även besvikelse om det inte blir som det 

var tänkt. Genom denna process att skapa en produkt lär eleven känna sig själv genom att känslorna 

och självförtroendet styrks, genom att eleven ser att den kan åstadkomma en produkt. Borg (2001) 

skriver: 

 

Arbetet i slöjden sägs föda kreativa tankar och innehålla lustfylld motivation. Informanterna talar om att finna 

inspiration, att hämta kraft i ett skapande arbete. Både lärare och informanter talar om barnets glädje i arbetet 

och tillfredställelsen i att deras arbete lyckas och leder till en produkt. Informanterna använder ord som 

personlighetsdanande, personlig utvecklig samt att väcka intresse för en ´livsåskådning´ eller inriktningen i 

yrkeslivet. (Borg, 2001, s.98) 

 

Det sociala samspelet och interaktionen mellan elev-elev eller mellan elev-lärare är något som sker i 

slöjden och som eleven lär sig att hantera (Johansson, 2002; Johansson, 2008). I Nationella 

utvärderingen 2003 (Skolverket, 2004) svarar eleverna i enkäterna att det mest är enskilt arbete i 

ämnet slöjd. Detta är något som bland annat Johansson (2002) och Illum och Johansson (2009) 

anser inte stämmer eftersom interaktionen pågår hela tiden mellan elever, såväl verbalt som icke 

verbalt. Den icke verbala interaktionen kan enligt Johansson (2002; 2008) vara såväl kroppsspråk 

och mimik som att elever observerar hur en annan elev går tillväga under sin process. Dessutom lär 

sig elever även genom att beskriva och förklara medan de hjälper någon annan (Johansson, 2002). 

Johansson (2008) skriver att problem löses genom den sociala interaktionen och tanke, språk och 

handling samordnas i arbetet. Illum och Johansson (2009) skriver: ”Vid lärandesituationer ges 

tillgång till tidigare erfarenheter, både egna och andras. Under social interaktion, tillsammans med 

redskap och material, återskapas och nyskapas ett kollektivt minne” (Illum & Johansson 2009, s79). 

Johansson (2008) och Illum och Johansson (2009) betonar att fast det verkar som att eleven endast 

arbetar med sin produkt sker en interaktion med de andra eleverna där problem löses tillsammans 

genom icke verbal interaktion.  

 

Hasselskog (2010) skriver om inflytandet som eleven har i ämnet slöjd, eftersom eleven i viss mån 

får bestämma själv vilken produkt som ska tillverkas. Genom att eleven får detta inflytande så lär 

sig denne att föra sin talan och argumentera för sina val såväl inom slöjdprocessen som senare i 

livet. Illum och Johannson (2009) presenterar slöjdens bidrag till elevens lärande och tar då upp 

egenskaper som att våga ta initiativ, fantasiskapande, lära sig genom skapandet, kommunikation och 

att få forma något med händerna och kroppen. Lindfors (2012) har studerat kursplaner för de 

nordiska länderna i praktisk estetiska ämnen och har funnit det kunskapsinnehåll som dessa ämnen 
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vill förmedla. Lindfors skriver: 

 

The analysis shows clearly that the typical features of design learning: use of ideas, problem solving, activity, 

process, experimenting, improvisation, practical and productive work and applications, expression, 

construction, organizing, reflection, demonstration, co-operation, decision-making and presenting, have a 

central role in describing the goals and aims of arts and crafts subjects. (Lindfors, 2012, s. 165) 

 

Enligt Lindfors (2012) är även kreativitet något som tas upp i alla nordiska kursplaner för de 

estetiska ämnena, både som ett sätt att arbeta i de praktiskt estetiska ämnena och som ett mål för 

eleven att uppnå i dessa ämnen, att de ska bli kreativa individer. Estetiska ämnen är processinriktade 

skriver Lindfors (2012) och eleven lär sig genom processen i skapandet av sin produkt. 

Tillvägagångssättet att lära sig genom processen gör att eleven får ett kreativt förhållningssätt i 

skolan. En annan aspekt i denna process är att eleven får arbeta med en konkret produkt som gör att 

denne får ta eget ansvar för sin process. Lindfors skriver:  

 

The process calls for decision-making and courage to implement personal likes and dislikes in their own pieces 

of work, exercises and productions in front of other pupils and students. This supports the development of self-

confidence and an active orientation to life.”(Lindfors, 2012, s.159)  

 

Självförtroendet och en förberedelse för livet skapas genom arbetet med estetiska ämnen i skolan 

och detta är ett led i den personliga utvecklingen.  

 

4.4 Slöjdens vara eller icke vara som ämne i skolan 

I denna del presenteras vilket anseende slöjd har i skolan. Detta gäller både från andra lärare, elever 

och föräldrar samt vilka svagheter det finns i ämnet slöjd i dagens skola. Det presenteras även 

exempel på hur kunskapsinnehållet i slöjd kan hjälpa elevens utveckling i andra ämnen.  

  

Lindgren (2006) skriver om estetiska ämnen som en kompensation för andra ämnen i skolan. 

Genom de estetiska ämnena kan elever med svagheter i de mer teoretiska ämnena få tillfälle att 

kunna uttrycka sig. De estetiska ämnena blir som hjälpämnen för de teoretiska ämnena enligt 

Lindgren (2006). Kompensationen kan beskrivas på tre olika sätt anser Lindgren (2006), dels att 

dessa ämnen inte är lika koncentrationskrävande som teoretiska ämnen och därför kan de hjälpa 

dessa elever. Dels kan det finnas en terapeutisk inriktad funktion då dessa ämnen kan göra att 
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eleven klarar allt skolarbete bättre. Den sista tolkningen enligt Lindgren (2006) kan vara en 

belöning för eleverna eftersom de kan känna sig misslyckade i andra mer teoretiska ämnen. Även 

för de elever som inte har problem i skolan skriver Lindgren (2006) att estetiska ämnen kan 

balansera upp skolans teoretiska ämnen genom att få in olika typer av lärande under skoldagen. 

Lindgren skriver att de då ”/…/ får arbeta med både hjärna och tanke under en och samma skoldag 

(dock inte på samma gång)” (Lindgren, 2006, s.103). Även Borg (2001) skriver att 

slöjdundervisningens praktiska inslag utgör en positiv kontrast till det annars så teoretiska arbetet.  

Borg (2001) skriver vidare att den praktiska kunskapstraditionen som finns i ämnet slöjd gör att 

eleven kan inhämta kunskaper på ett alternativt sätt än vanlig traditionell teoretisk undervisning. 

Mäkeläs (2011) informanter säger att det är skönt med ett praktiskt ämne som bryter av den andra 

undervisningen, de förstår också att de utvecklas genom att mäta och räkna i slöjden. Det är inte 

bara att göra utan man måste tänka under arbetets gång, skriver Mäkelä (2011). En annan informant 

i Mäkeläs (2011) studie menar att om slöjd skulle bli ett teoretiskt ämne skulle det bli mer allvar i 

det, trots detta tycker informanten att slöjd är nyttigt eftersom det är ett sätt att uttrycka sig. 

 

Lindgren (2006) skriver att slöjden och andra estetiska ämnen har en förankring i verkligheten, 

genom att mäta en radie på en basker får eleverna använda den kunskap de har förvärvat i 

matematik till verkligheten i slöjd. Det praktiska arbetet blir en metod för den teoretiska kunskapen. 

Genom det praktiska arbetet som är närmare verkligheten ges en bättre förutsättning för lärandet i 

de teoretiska ämnena, då eleven kan koppla kunskapen mellan dessa. Alexandersson (2007) skriver 

att den teoretiska kunskapen behöver kopplas samman med det praktiska. Detta för att elever har 

svårt att se syftet med att kunna räkna ut ett tal om de inte ser någon praktisk användning för det. 

Förklaringen till att slöjd är ett populärt ämne hos eleverna anser Alexandersson (2007) är för att de 

ser meningen med arbetet, då de ser processen från idé till färdig produkt, något som inte alltid 

synliggörs i andra skolämnen. Lindgren (2006) skriver att desto fler ämnen som kan integreras till 

ett tema, desto mer skulle kvalitén på undervisningen kunna höjas. Detta eftersom eleven då förstår 

hur kunskapen kan användas i flera olika situationer. Lindgren (2006) skriver: 

 

I utsagorna kontrasterar lärarna och skolledarna den lustfyllda estetiken mot den i övrigt mindre lustfyllda 

teoretisk inriktade skolan. Att ha roligt framställs som en nödvändighet för att eleverna, inte minst de elever med 

problem, ska orka med såväl vardagen i skolan som samhällslivet i övrigt. (Lindgren, 2006, s. 151) 
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I Den Nationella utvärderingen 2003 (Skolverket, 2004) fick föräldrar ranka de fem viktigaste 

ämnena i skolan. I denna rankning kom slöjd i botten tillsammans med ämnet kemi och endast 4 

procent tyckte att slöjd var ett av de fem viktigaste ämnena (Hasselskog & Johansson 2005b). 

Johansson (2002) skriver att föräldrar har svårt att se vilket kunskapsinnehåll som förmedlas i slöjd, 

samtidigt som även elever har svårt att se var slöjdens kunskaper kan tillämpas utanför slöjden. 

Även Hasselskog (2010) och Illum och Johansson (2009) betonar vikten av att synliggöra målen vid 

skapandet av en produkt i slöjd för att eleverna ska förstå vilket kunskapsinnehåll som förmedlas 

inom ämnet. Johanssons (2002) resultat i sin studie visar på att slöjd är ett reflekterande och 

kommunikativt ämne där eleverna ställs inför utmaningar, såväl konkreta som abstrakta. I dagens 

samhälle där det sker snabba förändringar är det enligt Johansson (2002) viktigt att eleverna har en 

kunskap och handlingsplan när de ställs inför dessa utmaningar.  
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5. DISKUSSION AV RESULTAT OCH ANALYS 

I diskussionen behandlas arbetets frågeställningar under ett åtta olika rubriker. Kapitlet avslutas 

med en metoddiskussion och förslag på fortsatta studier.  

  

5.1 Vilka kunskaper och färdigheter förvärvar elever i slöjden? 

Enligt forskningen som genomgåtts i denna studie framkom fem kännetecken för kunskap och 

färdigheter som elever inhämtar i slöjden. Dessa fem kännetecken är ämnesspecifika, färdigheter, 

personlig utveckling, social interaktion, slöjden och produktens användningsområden vilka 

presenteras nedan.  

 

Ämnesspecifika kunskaper 

Den ämnesspecifika kunskapen som eleverna förvärvar i slöjd handlar främst om material och 

redskap, såsom hur olika material reagerar med varandra och vilka redskap som är lämpliga att 

använda i de olika delarna av arbetet (Skolverket, 2011). Genom att eleven lär sig att tillverka en 

produkt och använda lämpligt material och redskap kan eleven se skillnader på kvalitet. Eleven kan 

se skillnad på kvalitet genom att se om sömmarna håller om man syr med en för stor nål eller om 

man inte slipar tillräckligt på träet. När en elev kan se skillnad på olika kvaliteter och vilka material 

och redskap som lämpar sig bäst kan detta kopplas till miljö och hållbarhetsdiskursen. I miljö- och 

hållbarhetsdiskursen kan eleven lära sig varför vissa plagg är billigare och vissa dyrare och vad vi 

ska göra för en bättre miljö, det skapar en medvetenhet hos eleven (Borg, 2001). 

 

En annan kunskap som eleven förvärvar är processen från ide till produkt och reflektion av det 

färdiga resultatet (Skolverket, 2011). Under processen lär sig eleven problemlösning när denne 

stöter på problem eller får svårt att arbeta vidare. Eleven får under hela processen med att skapa sin 

produkt reflektera över olika val, så som material, teknik och verktyg. För att eleven ska förstå 

materialets olika egenskaper behöver eleven känna och arbeta med materialet, det går inte att 

genom verbal kommunikation få reda på hur ett material känns eller reagerar (Illum & Johansson 

2009). Därför är det av stor vikt att ämnet slöjd är av praktisk karaktär, så att eleverna får möjlighet 

att ta till sig denna kunskap, att de får erövra den genom egen erfarenhet.   
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Färdigheter 

De färdigheter som elever förvärvar i slöjd är alltifrån hur de ska hålla ett verktyg i händerna till att 

höra hur hårt spiken ska slås ner eller hur materialet känns när det är välslipat. Den kroppsliga 

kunskapen innebär att alla kroppens sinnen samverkar till att skapa något (Borg, 2001). Genom att 

bland annat använda hörsel och känsel kan eleven förstå materialens och verktygens olika 

egenskaper.  

 

Techné är ett begrepp som förekommer inom slöjddiskursen, där kunskapen sitter i kroppen 

(Alexandersson, 2007). När kunskapen sitter i kroppen behöver personen inte tänka på hur hårt 

vävbommen ska slås utan kroppen vet det av sig självt, genom att använda sinnen som känsel och 

hörsel. När den grundläggande förståelsen finns för en teknik, skriver Borg (2001) att det är enklare 

att utföra handlingen, detta eftersom kunskapen fastnar när eleven får använda kroppen. Denna 

kunskap finns även i kroppen en längre tid fast man inte utför handlingen, det är som att lära sig 

cykla, när man väl har lärt sig sitter det i kroppen.  

 

Personlig utveckling 

Den sociala aspekten som Borg (2001) beskriver i sin tetraeder är utveckling av elevens identitet 

och fungerande samhällsmedborgare i fokus. Även Lindgren (2006) skriver om att fostra 

samhällsmedborgare och att utveckla ett starkare självförtroende hos eleven. Ämnet slöjd är inte 

bara att skapa en produkt utan det sker något med elevens personliga utveckling när han eller hon 

får utföra sin egen idé till en faktisk produkt. Eleven lär känna sig själv, vad han eller hon gillar och 

inte gillar för uttryck i sin produkt. I dagens samhälle när mycket är datoriserat kan det vara bra för 

eleven att bara kunna se ett material och vad som kan skapas av det, utan att söka på internet eller 

liknande, att bara utgå från sig själv som individ.  

 

En annan sida är att eleven kan uttrycka sig genom sin produkt och för att eleven ska våga stå för 

sin produkt krävs att självförtroendet är starkt samt att klimatet i klassrummet är tillåtande, det vill 

säga att det är okej att tycka olika. Lindgren (2006) skriver om en social och politisk funktion i de 

estetiska ämnena för elevens fostran till samhällsmedborgare. I denna fostran ska eleven våga stå 

för sina åsikter och kunna argumentera för sina val vid utformning och genomförandet av 
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produkten. Eleven har ett ansvar för sin produkt och process och detta kan leda till att eleven känner 

ett ökat ansvar för sina studier i skolan. Eleven ser ett konkret mål med sitt slöjdarbete, nämligen att 

produkten ska bli färdig. Denna erfarenhet kan användas i mer abstrakta ämnen, att söka 

sammanhang och att göra klart. 

 

Social interaktion 

Den sociala interaktionen mellan eleverna i ett slöjdklassrum leder till att eleverna lär sig av 

varandra genom både verbal och icke-verbal kommunikation (Johansson, 2002; Johansson, 2008; 

Illum & Johansson, 2009). Ett kollektivt minne skapas genom att eleverna ser vad en annan elev lär 

sig genom lärarens eller en annan elevs hjälp och kan sedan ha användning av denna kunskap i sin 

egen process. Med detta i beaktande kan det vara bra att eleverna arbetar med liknande produkter 

för att på så sätt lära sig av varandra när de arbetar. Den sociala interaktionen kan också ses som en 

förberedelse för arbetslivet där samarbete och att ta del av varandras styrkor ofta är nödvändigt för 

ett fungerande arbetsklimat.   

 

Slöjden och produktens användningsområden 

Mäkelä (2011) skrev om en flicka som inte gillade att brodera korsstygn eftersom hon inte förstod 

syftet med att göra det, förutom att läraren tyckte att hon skulle göra det. Detta var ett problem 

eftersom att hon ville sy kläder. I detta dilemma kan en lösning vara att vidga elevernas 

inspirationsfält genom att visa olika användningsområden, till exempel att det går att dekorera ett 

klädesplagg med korsstygnsbroderi. Läraren behöver visa vad kunskapen kan användas till, det 

gäller både när en teknik lärs ut men även vilken kunskap som lärs ut i skolan såsom 

problemlösning och initiativtagande.  

 

Nationella utvärderingen (Skolverket, 2004) visade på att elever känner sig engagerade i ämnet 

slöjd, men föräldrarna anser inte att slöjd är ett viktigt ämne. Förklaringen till att föräldrar inte ser 

fördelarna med slöjd kan vara att kunskapsinnehållet i slöjd inte tydliggörs av läraren (Skolverket, 

2004; Hasselskog & Johansson, 2005b; Johansson, 2002; Hasselskog, 2010; Illum & Johansson, 

2009). Det finns ett större kunskapsinnehåll än att kunna tillverka en smörkniv eller sy i en knapp 

och detta behöver lyftas fram till andra lärare, elever och föräldrar. Svaret på varför kunskapen inte 

är synlig i slöjd kan vara att det är en kunskap som är ogripbar, det är främst egenskaper hos eleven 

som förstärks som till exempel problemlösning och inte lika mycket den teoretiska kunskapen, trots 
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att den ändå är betydande.  

 

5.2 På vilket sätt kan slöjdens kunskaper användas i skolans alla ämnen? 

Enligt forskningen, såsom den har presenterats i detta arbete, lär sig eleverna på många olika sätt 

genom slöjden. Deras kunskap befästs och kan användas i skolans övriga ämnen, vilket diskuteras 

nedan.   

 

Verklighetsanknytning, process och praktiskt arbete 

Slöjd är ett ämne som är relativt verklighetsanknutet eftersom eleverna använder kunskap de har fått 

i ett annat ämne till att producera en produkt i slöjd (Lindgren, 2006). I det praktiska arbetet i en 

slöjdsal görs den teoretiska kunskapen till handling, eleverna kan använda den kunskap de har 

förvärvat till att utföra det praktiskt. Bland annat används mycket matematik, till exempel när 

materialtillgång ska räknas ut, men även svenska är viktigt när det gäller läsförståelse av 

instruktioner och den verbala analysen av arbetets process och resultat. Eftersom elever ser hela 

processen från en idé till en färdig produkt kan elever förstå hur det går till i verkligheten när till 

exempel ett klädesplagg tillverkas. När eleverna får vara med om hela processen ser eleverna en 

mening med arbetet, skriver Alexanderson (2007). Detta står dock i kontrast till den Nationella 

utvärderingen (Skolverket, 2004) som skriver att eleverna inte ser vilken kunskap som lärs ut i 

skolan och därför anser att slöjd inte är så viktigt.  

 

Många av skolans ämnen är teoretiska och därför anser Mäkelä (2011) att det är bra med ett ämne 

som slöjd eftersom det bryter av i schemat genom det flitigt förekommande praktiska arbetet. 

Elever får en rast från det teoretiska och kan då tänka på ett annat sätt, detta passar även många 

elever som har svårt för det teoretiska i skolan och behöver erövra kunskap från det praktiska hållet. 

Det praktiska arbetet kan hjälpa till att förstå det teoretiska som till exempel matematik. Med 

matematik kan eleven konstruera och räkna ut till exempel materialtillgång till en väska eller hur 

den ska konstrueras.  
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Slöjd som hjälpämne 

Lindgren (2006) beskriver de estetiska ämnena som lustfyllda och roliga, detta kan göra att slöjd får 

en stämpel som endast ett roligt ämne där man inte lär sig något viktigt. Genom att beskriva slöjd 

som ett lustfyllt och roligt ämne kan slöjdens kunskapsinnehåll så som den sociala aspekten 

försvinna och kärnan i ämnet slöjd urholkas. Det är av stor vikt att eleverna känner sig lustfyllda av 

arbetet i skolan men detta ska genomsyra alla ämnen, att endast ha slöjd för att det är lustfyllt kan 

medföra att slöjd tas bort som ämne i skolan.  

 

I Lindgrens (2006) avhandling beskrivs de estetiska ämnena ibland som hjälpämne till de teoretiska 

ämnena. Detta kan bero på ett historiskt arv när slöjden infördes skulle slöjden vara ett ämne där 

eleverna kunde arbeta med kroppen för att få en paus från det teoretiska arbetet (Borg, 2001). 

Frågan är om detta fortfarande sitter kvar nästan 150 år senare trots att slöjden har fått en annan 

inriktning genom dagens kursplan. 

 

5.3 Sammanfattning 

För att sammanfatta arbetet och vad som har framgått av forskningen kan konstateras att slöjd som 

ämne har ett stort kunskapsinnehåll som är viktigt för elevens framtid. Då är inte de ämnesmässiga 

kunskaperna i fokus utan den personliga utvecklingen. Självförtroende och problemlösning är några 

viktiga egenskaper som utvecklas i slöjd och som kan hjälpa eleven ut i vuxenvärlden. För att slöjd 

ska bli ett ämne med högre status i skolan behöver slöjdlärare vara tydligare med vilket 

kunskapsinnehåll som förmedlas i slöjd och hur slöjd använder den teoretiska kunskapen i 

praktiken. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Detta arbete har utgått från litteratur som har analyserats genom en kvalitativ textanalys, med syftet 

att ta reda på vilket kunskapsinnehåll som förmedlas i slöjd och hur detta kunskapsinnehåll kan 

användas i skolan och i elevens personliga utveckling. Genom att söka litteratur på Linköpings 

Universitetsbiblioteks sökmotorer har litteratur gått att finna som behandlar arbetets syfte. Eftersom 

sökorden har varit relativt oprecisa har omfånget av litteratur blivit relativt stort. Orsaken till att ha 

oprecisa sökord har varit för att inte missa någon relevant litteratur. Det går inte att säkerställa att all 

relevant forskningslitteratur ingått i detta arbete men med större bredd på sökorden gör att 
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sannolikheten är större.  

 

Litteraturen behandlar främst slöjd, men en avhandling behandlar de estetiska ämnena. Denna 

avhandling fick ändå ingå i arbetet eftersom forskaren hade intressanta resultat som i vissa fall sa 

emot de andra författarnas studier. Ett sådant exempel är Lindgren som ansåg att slöjd är ett 

hjälpämne, något som motsattes av de andra forskarna, detta kan delvis bero på att Lindgren är 

musiklärare och de andra forskarna slöjdlärare. Detta kan även kopplas till en av Brymans (2002) 

fyra kriterier, för att bedöma kvalitén och tillförlitligheten av texterna, representativitet.  

 

I analysen har likheter och skillnader tagits fram ur litteraturen under ett antal teman. Litteraturen 

har varit relativt samstämmig med endast ett fåtal avvikelser. Orsaken till att författarna är så pass 

samstämmiga kan vara att de flesta avhandlingarna och artiklarna bygger på samma litteratur fast 

med olika fältstudier i skolor. Analysen har utgått från en kvalitativ textanalys där den första 

dimensionen har varit i fokus. Widen (2009) beskriver den första dimensionen som vad författaren 

uttrycker i sin text. Litteraturen har lästs och jag har tolkat författarnas texter. Eftersom det är en 

tolkning av texten kan tillförligheten vackla men genom att läsa litteraturen flera gånger och 

ifrågasätta anser jag att tillförlitligheten är relativt hög.  

 

En kvantitativ litteraturstudie hade kanske möjligheterna att finna fler avvikande utsagor om 

slöjdens kunskapsinnehåll möjliggjorts, dock var jag intresserad av en djupare analys av ett fåtal 

forskare istället för den stora mängden. I detta arbete har jag inte valt att generalisera utan ta reda på 

vad olika författare och styrdokument skriver om vilket kunskapsinnehåll och färdigheter som ska 

representeras i ämnet slöjd i skolan.  

 

5.5 Förslag på fortsatta studier 

I denna litteraturstudie har fokus varit på att ta reda på vad forskarna skriver om slöjdens 

kunskapsinnehåll. Flera forskare menar att kunskaperna måste förtydligas för eleverna. Det hade 

varit intressant att studera klasser där kunskapen lyfts fram och se om det blir någon skillnad på 

elevens utveckling i slöjd med lärarens hjälp. 

 

En annan del av detta arbete som kan lyftas fram och studeras vidare är kursplanen för slöjd. Den 

kan uppfattas som diffus och ger ett stort tolkningsföreträde. Det vore intressant om en utomstående 

som inte hade någon relation till ämnet slöjd tolkade Lgr 11 för att se vad den personen hade valt 

för kunskapsinnehåll att betona och arbeta med i slöjden.
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