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Inledning

1976 fick den dåvarande skolöverstyrelsen i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna göra

teknik till  ett  obligatoriskt ämne i  den svenska skolan  (Riis,  2013).  Det  skolöverstyrelsen

tidigt bestämde sig för var att undersöka vilket ämne och vilka ämneslärare som skulle ges

förtroende för det nya teknikämnet och det ämne som i ett tidigt skede valdes var slöjdämnet.

Detta arbete gick i stiltje under sommaren 1977 och efter det har tekniken varit en del av de

naturvetenskapliga ämnena. Teknikämnet har varit ett eget ämne sedan 1980 men den räknas

fortfarande in i NO-blockets1 tidplan.

Som blivande ämneslärare årskurs 7-9 i både teknik och trä och metallslöjd har jag sett

att dessa två ämnen har många likheter bland annat i arbetssätten. Man kan till exempel se att

det  som  i  Läroplanen  för  grundskolan  2011 [Lgr11]  (Skolverket,  2015b) benämns  som

”teknikutvecklingsarbetets olika faser”2 på sidan 256 är likt det som nämns på sidan 218 som

”slöjdens arbetsprocess”3.I Finland har slöjdämnet utvecklats till att i den gällande läroplanen

innefatta två delar av slöjden; textilslöjd och teknisk slöjd (Utbildningsstyrelsen, 2004). Esko

Mäkelä beskriver skillnaderna i norden genom att titta på de olika ländernas slöjdforsknings

tradition där den norska traditionen varit mer estetiskt inriktad och den finska varit mer riktad

mot  de  naturvetenskapliga  blocket,  den  svenska  traditionen ligger  mitt  emellan  dessa två

(2011). 

Slöjdämnet får då och då utstå kritik från olika ledarskribenter exempelvis Marteus

(2016) och Computer Sweden (2011) som båda kritiserar ämnet som förlegat och efterfrågar

mer  fokus  på  andra  ämnen.  Detta  tillsammans  med  den  diskussionen  om  huruvida

programmering borde vara eget skolämne i grundskolan både i riksdagen (Regeringskansliet,

2015) och på olika skolforum. Skolverket har kommenterat att programmering inte ska bli ett

eget ämne utan att det ska integreras i slöjden, matematiken och tekniken (Tenfält, 2016). I

den läroplan som i skrivande stund är ute på remiss skriver Skolverket fram de digitala krav

som  idag  ställs  på  medborgare,  och  de  väljer  att  lägga  in  programmerings  kunskaper  i

matematik och teknikämnet (Skolverket, 2016a). De förändringar som finns med i slöjdämnet

i remissen är att eleverna ska både skissa och dokumentera ”såväl med som utan digitala

verktyg”  (Skolverket,  2016a, s. 52).  Men även om slöjden får utstå kritik kan man se att

kunskapen att göra fortfarande anses som viktig. Jonathan Ive chief design officer vid Apple

1 Till NO-blocket räknas de naturorienterade ämnena Kemi, Fysik, Biologi, och Teknik
2  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiring av behov, undersökning, förslag till lösningar, 

konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessensamverkar.
3  Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värderingav arbetsprocessen. Hur 

delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
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Inc förklarar vid ett event på Londons Design Museum 12 november 2014 vikten av att som

designer känna till materialen som man vill arbeta med. Ive exemplifierar med hur designern i

skisser kan bestämma sig för att den eller den biten ska vara i till exempel trä ”And you think,

wood's not that shape. Of course we can make anything any shape, but that's just being bloody

minded. You can't make those decisions, you can't read about it, you gain that experience by

making.”  Jonathan Ive citerad av Anna Winston (2014)

Enligt timplanen för grundskolan ska eleverna under sin skoltid få 330 timmar slöjd,

och  teknikämnet  ska  dela  på  800  timmar  tillsammans  med  fysik,  kemi  och  biologi

(Skolverket, 2016d). Detta borde betyda 200 timmar, men enligt Skolinspektionens rapport;

Teknik-  gör  det  osynliga  synligt (Skolinspektionen,  2014), finns  ett  behov  av  att  öka

teknikämnets plats i skolan. Detta kan tolkas som att teknikundervisningen inte får alla de 200

timmarna skolverket planerat att de ska ha. Regeringen satte 2011 igång en fyraårig satsning

på  naturvetenskap  och  teknik  i  skolan,  denna  satsning  motiveras  dels  av  TIMSS4 2007,

TIMSS advanced 2008 och PISA 20095,  men också  då ”Regeringen har  uppmärksammat

problematiken och under flera år avsatt medel för olika insatser inom området.” (Björklund,

2012,  s.  3) och  nu känner  att  man  vill  göra  mer.  Kritiken/ifrågasättandet  av  slöjdämnets

varande  från  diverse  politiker  och  journalister  och  vad  som  verkar  som  teknikens

nedprioriterande bland de naturvetenskapliga ämnena har fått mig att intressera mig för att

visa på hur ett samarbete skulle kunna lyfta bägge ämnena. 

4 TIMSS är en internationell studie som testar och jämför elevers, i matematik och naturvetenskap. Resultaten 
jämförs internationellt för att försöka stödja länderna i hur de bör utveckla matemaik och No ämnena 
(Skolverket, 2016c)

5 PISA är en internationell studie som kollar på hur väl olika länders 15-åringar är förberedda för deras framtid.
Testerna är inom matematik naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket, 2016b)
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Problemformulering

Slöjdämnet är ofta utsatt för ifrågasättande från olika håll. Delar av den kritiken kan vara dels

att slöjdlärare varit dåliga på att visa och förklara för eleverna vad det faktiskt är de lär sig i

slöjden. Den vanligaste kritiken mot slöjd ämnet är att det är ett ämne där man inte lär sig

något man har nytta av. Detta kan vi se redan i den nationella utvärderingen av slöjdämnet

2003 (Hassleskog & Johansson, 2005) där det framkommer att eleverna tycker att slöjdämnet

är  roligt  men  inte  ett  ämne  där  man  lär  sig  något  för  fortsatta  studier  eller  arbetsliv.  I

undersökningen framkommer också att även föräldrarna inte ser slöjden som ett viktigt ämne

för deras barn.  Liknande resultat  kommer skolverket fram till  i  den senaste utvärderingen

Slöjd i grundskolan (2015b).

Ytterligare  kritik  som  ofta  riktas  mot  slöjden  är  att  slöjdämnet  inte  förnyat  sig

nämnvärt  den senaste  tiden.  Denna slutsats  kan man se i  Skolverkets  senaste  utvärdering

(2015b) som visar att ”. . . de delar av slöjdämnets centrala innehåll som är nya i Lgr 11

jämfört med tidigare kursplan, ännu inte har fått någon framträdande roll i undervisningen”

(2015b,  s.  189).  Samtidigt  ses  teknikämnet  som  i  behov  av  större  plats  i  skolan

(Skolinspektionen, 2014).

Jag  vill  därför  se  hur  och  om  man  genom  samverkan  kan  få  in  teknikens

ämnesinnehåll i  slöjdundervisningen, dels genom att titta på hur kooperativa verksamheter

kan gå till, och dels hur några olika länder som har ett mer kombinerat teknik- och slöjdämne,

hur det ämnet beskrivs i deras respektive läroplan samt hur den ser ut i jämförelse med den

svenska läroplanen. 

Syfte

Syftet med uppsatsen är att belysa debatten/forskningen/rapporteringen kring den nordiska

slöjdens utveckling mot ett ämne med en mer teknisk inriktning.

Frågeställningar:

– Hur skulle utveckling av slöjdämnet se ut om det skulle ske i en teknisk riktning?
– Hur kan det ämnesöverskridande samarbetet mellan slöjd och teknikämnet se ut?
– Vilka fördelar kan de båda ämnena dra av ämnesintegrering? 

Uppbyggnad 

Det här arbetet inleds med en bakgrund i tre delar. Första delen av bakgrund  ger en bild utav

slöjdämnets  utveckling  i  norden fram till  idag.  Sen presenteras  teknikämnets  historia  och

utveckling. Bakgrunden avslutas med en del som beskriver hur samverkan mellan ämnen och
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lärare kan se ut i skolan. Därefter presenteras den process som lett fram till resultatartiklar

dessa presenteras och sammanfattas. Därefter diskuteras resultatet mot bakgrunden. Arbetet

avslutas med ett sammanfattande kapitel som också blickar framåt. 
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Bakgrund

Här presenteras en bakgrund till slöjd och teknikämnet och ger en bild av samverkan i skolan.

Detta för att ge en förståelse för problemformuleringen, och resten av arbetet. 

Hur slöjdämnet utvecklats fram till idag

Slöjdämnet  i  Sverige,  började  år  1874  när  Otto  Salomon  som  föreståndare  startade

slöjdlärarseminarium  i  Nääs  utanför  Göteborg  (Grenander  Nyberg,  1988).  Salomon  var

väldigt inspirerad av den finska pedagogen Uno Cygnæus. Cygnæus inspirerade Salomon att

studera  de  stora  pedagogerna  på  den  tiden;  Rousseau,  Pestalozzi,  Fröbel  med  flera

(Thorbjörnsson, 2008).  Johann Heinrich Pestalozzi var en av de som har påverkat Salomon

mest, bland annat skrev Salomon ett förord till Pestalozzis bok Lienhard och Gertrud : en bok

för  folket (1890). Han  skrev  också  boken  Johan  Henrik  Pestalozzi:  ett  blad  ur

människokärlekens historia (Salomon, 1904) där han bland annat beskriver hur han åkt ner till

Neuhof6.  Den  pedagogik  som  Pestalozzi  förespråkade  har  senare  kallats  mekanisk  eller

metodisk drill och mycket i hans pedagogiska tankar handlar om att eleven ska gå från det

kända till det okända genom att börja med lättare uppgifter och stegvis avancera (Kroksmark,

2003). 

På  Nääs  slöjdlärarseminarium  kunde  man  se  tydliga  kopplingar  till  Pestalozzis

pedagogik. Den slöjdpedagogik som lärdes ut vid Nääs var lik Pestalozzis tankar då den var

baserad på mallar som eleverna skulle arbeta sig igenom. Det var inte heller något direkt

fokus på kreativt  arbete bland eleverna.  Estetik var  inte  intressant utan de produkter  som

gjordes skulle vara funktionella och väl utförda. Där började man med något enklare föremål

exempelvis en blompinne innan man kunde gå vidare till mer avancerade uppgifter (Hartman,

2007). Något som dock var väldigt viktigt var att slöjden inte skulle ge en yrkesutbildning och

verksamheten  skulle  bedrivas  av  pedagoger  och  inte  hantverkare  (Thorbjörnsson,  2008).

Denna form av mallslöjd kritiserades starkt av formgivaren Carl Malmsten som hävdade att

den  typen  av  slöjdande  hämmar  barns  kreativitet.  I  boken  Ung  slöjd  (1941) beskriver

Malmsten bland annat hur slöjden bedrivs på Olofsskolan7 där barnen får arbeta kreativt i

slöjdsalen och läraren är där för att stödja dem. Fokus ligger på kreativitet och slutprodukten,

6 Neuhof var det hus som Pestalozzi flyttade till 1771, det var också där som Pestalozzi började undervisa 
barn. Huset brann ner 1842 och när Salomon besökte det 1899 var bara väggar och tak återställda. Husets 
användes som redskapsskjul av greve de Brion (Salomon, 1904).

7 Olofsskolan var en skola i Stockholm grundad 1927 av Carl Malmsten hans fru Siv Malmsten och Per 
Sundberg. Det var en reformskola som ville förena handen och hjärnans arbete genom en pedagogik som 
byggde mycket på skapande verksamhet (slöjd) (”NE.se”, 2016) (Malmsten, 1941) Skolan lades ner på grund
av ekonomiska skäl 1941. 
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inte på genomförande tekniker.

Utvecklingen i Norden.

Utvecklingen i Norden. Slöjdämnet är ett ämne som är starkt etablerat i de nordiska länderna

och när Salomon utvecklade sin slöjdpedagogik korresponderade han mycket med Cygnæus

och de utvecklade tillsammans mycket av det som kom till att bli den nordiska grunden för

slöjdämnet  (Thorbjörnsson, 2008). Slöjd var i början oftast uppdelat på goss- och flickslöjd

och dessa ämnen introducerades ungefär samtidigt kring 1880 i hela Norden, även om ämnet

fick olika namn i olika länder (Olafsson & Thorsteinsson, 2009). 

Finland var tidigt med Cygnæus som år 1866 grundade Finska folkskolan (Kananoja,

1990). Däri blev också Finland första landet i världen som hade handarbete som obligatoriskt

läroämne i skolan för både gossar och flickor (Lindfors, 1993). Idag har Finland precis som

Sverige ett slöjdämne men det centrala innehållet  är  uppdelat i tre block,  a) det allmänna

innehållet,  b)  den  tekniska  slöjden  och  c) textilslöjd  (Utbildningsstyrelsen,  2004).  Vid

jämförelse mellan den finska läroplanen för slöjd och den svenska (bägge i skrivande stund

gällande) blir det tydligt att det finns väldigt många likheter. De skillnader som finns är att

den finska läroplanen har betydligt fler punkter i det centrala innehållet.  Den är även mer

detaljerad än vad den svenska är. Ett par av punkterna som indikerar tydliga skillnader är ”att

bekanta  sig  med  produktionslivet  och  företagsamheten  på  hemorten  .  .  .  teknisk  ritning,

förmåga att skapa modeller och datatekniska tillämpningar i planeringen . . . olika apparaters

funktionsprinciper, konstruktion, teknologiska begrepp och system och tillämpningar av dem”

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 242). Det bör dock påpekas att en ny läroplan ska börja gälla i

Finland första augusti 2017 för årskurs sju, första augusti 2018 för årskurs åtta och första

augusti 2019 för årskurs nio (Utbildningsstyrelsen, 2015).I kommande läroplan är den tidigare

uppdelningen med teknisk slöjd och textil inte lika tydligt uttryckt med egna centrala innehåll.

Dock står det att ”I undervisningen används arbetssätt som är typiska för tekniskt arbete och

textilarbete” (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 432) Något som också är värt att notera är att de

delar som motsvarar teknikämnet i Sverige inte är lika framskrivna som de tidigare varit. I

den kommande finska läroplanen står inte teknik som eget ämne, men de tekniska bitarna är

inte borta. Det står exempelvis i läroämnets uppdrag att ”I slöjden lär sig eleverna att förstå,

utvärdera  och  utveckla  olika  slags  tekniska  tillämpningar  samt  använda  de  inlärda

kunskaperna och färdigheterna i vardagen” (Utbildningsstyrelsen, 2015, s. 430). 8

Den danska och isländska slöjden utarbetades framförallt utav Aksel Mikkelsen som

1883 öppnade en skola i  Köpenhamn, Handicraft School, för att  utbilda slöjdlärare.  Detta

8 Det ska nämnas att jag inte studerat det övriga delarna av läroplanen, de kan därför hända att teknikdelarna 
blivit mer framskrivna i de andra ämnena. 
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gjorde han efter att  själv varit deltagare på en av Salomons kurser vid Nääs  (Olafsson &

Thorsteinsson,  2009). I  Mikkelsens  slöjd  var  sågen  det  huvudsakliga  verktyget  och  det

utvecklades  modeller  och  förlagor  för  eleverna  att  följa  som i  början  enbart  innefattade

sågande. I den danska slöjden var filar och sandpapper strängt förbjudna då de kunde dölja fel

som gjorts.  Eleverna  drillades  hårt  i  att  hantera  verktygen ändamålsenligt.  Den isländska

slöjden baserar sig mest på Mikkelsens slöjd men även på Salomons. 

Slöjdens arbetsprocess

Slöjdens arbetsprocess. I den gällande svenska kursplanen för slöjd står det att: ”Eleverna

ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och

handling  samverkar,”(Skolverket,  2015a,  s.  217).  Processen  som  Skolverket  beskriver  är

slöjdens arbetsprocess som Skolverket konkretiserar i fyra punkter, ”...  a.)  idéutveckling,  b.)

överväganden,  c.)  framställning  och  d.) värdering  och  hur  delarna  i  arbetsprocessen

samverkar  och  påverkar  resultatet.”  (Skolverket,  2015a,  s.  219). I  Skolverkets

Kommentarsmaterial till kursplanen i slöjd (2011) beskrivs det att slöjdens arbetsprocess kan

vara missvisande, i det att det lätt uppfattas som att arbetet sker linjärt genom dessa punkter,

men  som  Skolverket  säger  att:  ”ett  slöjdarbete  bör  snarare  ses  som  bestående  av  flera

självständiga  delar  som samverkar  i  en  komplex  process”  (Skolverket,  2011,  s.  14).  Ett

ytterligare  missförstånd  kring  slöjdens  arbetsprocess  är  att  det  skulle  vara  något  som är

ämnesspecifikt. Skolverket förklarar det som att slöjdens arbetsprocess är en kombination av

tre processer som i sig inte är ämnesspecifika, en kreativ process, en produceringsprocess och

en parallell pedagogisk process (Skolverket, 2011).

Lars  Lindström beskriver  i  en  artikel  i  KRUT9 om hur  man kan lära  utifrån  fyra

lärandeformer: a) med b) om c) i och d) genom, i olika estetiska verksamheter (2009). Att lära

med beskriver Lindström som att blanda estetiska uttryck och vad som ska läras från andra

ämnen. Det estetiska ämnet kan ses som ett verktyg för ett annat ämne. Lärande om är den

mer  klassiska  undervisningen  som helt  enkelt  handlar  om att  just  lära  sig  den  estetiska

verksamheten. Att sen lära i ämnet handlar om att lära sig genom att arbeta friare i ämnet och

experimentera med tekniker och material. Det sista att lära genom en estetisk verksamhet är

”kompetenser man kan tillägna sig genom ett djupgående engagemang i estetiska projekt.”

(Lindström, 2009, s. 63). Lindström poängterar bland annat att för att en elev ska utvecklas på

ett så brett sätt som möjligt behöver eleven ges möjlighet att utveckla vad han kallar ”skilda

9 KRUT- Kritisk Utbildningstidskrift. ”KRUT var under åren 1977–2011 den enda helt oberoende tidskriften 
som kritiskt granskade och analyserade den svenska skolan. KRUT har utkommit enbart på papper med 4 nr 
per år. Varje nummer innehöll ett aktuellt tema och utanför temat ofta en aktuell avhandling” (”Kritisk 
utbildningstidskrift”, u.å.) . 
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språkformer, till exempel den verbala, den musikaliska, den kroppsliga, den bildmässiga och

tingsframställande  formen,  likaväl  som  vardagsspråket,  det  poetiska  språket  och  det

vetenskapliga språket” (2009, s. 60).

Anders Marner  (2005) beskriver i  en artikel om hur han anser att slöjden i skolan

borde  utvecklas  till  att  ta  in  mer  av  ett  designperspektiv.  Bland annat  beskriver  han  hur

slöjden skulle kunna belysa den starka industridesigntradition som Sverige har i företag som

Hennes & Mauritz, Volvo, IKEA med flera. Marner framhåller slöjdens arbetsprocess som

viktigt och framförallt att eleverna får föreställa sig och planera för en produkt som inte ännu

är färdig. Han varnar för att ”om man ersätter slöjdsalen med en datorsal där eleverna sitter

framför  datorer  i  stället  för  att  arbeta  med händerna,  skulle  det  sannolikt  innebära att  en

erosion av kunskap ägde rum”(Marner, 2005, s. 76) 

Teknikämnet historia 

Här följer en bakgrund till teknikämnet. Jag beskriver den tekniska utbildningen i grundskolan

från 1962 och framåt. Ett avsnitt behandlar de förarbete som gjordes när tekniken blev ett eget

ämne under NO-blocket. Det avslutas med en del om de tekniska förmågorna som finns med i

dagens läroplan. 

Teknikämnet har funnits i skolan redan sedan den första läroplanen för grundskola Lgr

62, men då endast som tillval i årskurs 8 men också som två av de sju linjerena som kunde

väljas  för årskurs 9  (Skolöverstyrelsen,  1962).  I  Lgr  62 gavs eleverna möjlighet  att  välja

inriktning på sitt nionde skolår, bland dessa fanns 9t som var en teknisk linje med kurser som

teknisk orientering. Den linjen var inte en av de yrkesförberedande linjerna utan bland de

gymnasie förberedande. Den andra tekniska linjen var 9tp teknisk-praktisk linje som räknades

bland  de  yrkesförberedande  och  hade  kurser  som  verkstadsarbete  och  yrkesräkning.

Teknikämnet  blev  obligatoriskt  för  alla  elever  i  och  med  att  Lgr  80  sjösattes

(Skolöverstyrelsen, 1980). Sverige var då ett av de första länderna i världen att ge alla elever

en  teknisk  grund  (Ginner  &  Hallström,  2009).  Teknikämnet  var  då  en  del  av  det

naturvetenskapliga blocket, som en form av tillämpad naturvetenskap. Det dröjde dock till

Lpo  94  innan  teknikämnet  blev  eget  och  inte  knutet  till  NO-ämnena  som  praktisk

naturvetenskap  (Johansson  & Sandström,  2015).  Många av  de  diskussioner  som föregick

teknikämnets införande som obligatoriskt kan sägas vara av samma slag som de diskussioner

som startade redan på 1700-talet då Eklund10 lade fram sin uppfostringslära, där han ville ta

bort  uppdelningen  mellan  teori  och  praktik  (Forsberg,  Holmlund,  &  Eriksson,  1990;

10 Eric Eklund (1712-1766) Uppsalastudent och var en av Linnés lärljungar (Lindström, 2006).
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Lindström, 2006). När teknikämnet fick en plats i skolan argumenterades mycket för att öka

intresset för de naturvetenskapliga ämnena (naturvetarkrisen) och försäkra Sverige för den

ingenjörsbrist som man var orolig för (Riis, 2013) (Detta beskriver jag mera under rubriken

Kampen om teknikämnet).

Teknisk utbildning är dock mycket äldre men det har främst varit på universitetsnivå.

Christoffer Polhem var inte på något sätt den första som utbildade i teknikämnet men han har

haft en stor påverkan i hur den tekniska utbildningen sett ut. Polhem började som pedagog i

april 1697 när kung Karl XII finansierade öppnandet av  Laboratorium Mechanicum, en ny

teknisk  skola  som  Polhem  föreslagit  (Lindgren,  1996).  På  Laboratorium  Mechanicum

undervisade  Polhem  i  mekanik11.  En  av  de  grundläggande  arbetsmomenten  i  Pohlems

undervisning  var  att  alla  studenter  skulle  bygga  sitt  eget  mekaniska  alfabet.  Polhems

mekaniska alfabet var en samling modeller som alla visade på olika mekaniska beståndsdelar

(Lindgren,  2011).  Polhem hävdade att  alla maskiner  kunde byggas upp av ett  större eller

mindre antal grundläggande mekaniska beståndsdelar. De kallas alfabetet därför att han ansåg

att precis som man måste kunna alla bokstäver för att kunna läsa och skapa ord och meningar

måste man kunna alla  dessa beståndsdelar för att  kunna sätta ihop och förstå mekaniken.

Polhem som pedagog  tar  en  ny vändning  på  1730-talet  då  fokus  ändrades  från  de  äldre

ungdomar  och  studenter  på  Laboratorium Mechanicum,  till  barn  i  yngre  år.  Då  började

nämligen Polhem att arbeta med en undervisningsplan till  sina barnbarn  (Lindgren, 2011).

Polhems undervisningsplan hade inte som mål att utbilda barnbarnen till tekniker ”... utan han

ville snarare hjälpa dem att förstå den teknik som fanns omkring dem i det dagliga livet”

(Lindgren, 2011, s. 105).

Kampen om teknikämnet.

Kampen  om  teknikämnet. I  början  av  1976  gav  den  svenska  regeringen  i  uppdrag  åt

Skolöverstyrelsen att undersöka om det var möjligt att göra tillvalsämnet teknik obligatoriskt

för alla. Skolöverstyrelsen tillsatte då en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna  (Riis,

1996). Det var tre typer av lärare som genast visade intresse att ta in det nya ämnet. Dessa var;

slöjdlärare (framförallt trä och metallslöjd), NO-lärare och de tekniklärare som undervisat i

tillvalsämnet  teknik12.  Den  gruppen  som  skolöverstyrelsen  tillsatte  att  arbeta  med  detta

bestämde  sig  tidigt  för  att  arbeta  för  att  slöjämnet  skulle  bli  det  ämne  som  fick  agera

moderämne till  det nya teknikämnet  (Riis,  2013). Enligt Riis  startade arbetet  med en god

11  Den mekanik som då lärdes ut var den absolut senaste tekniken. Här nämnd och i fortsättningen benämnd 
som mekanik och mekanisk utbildning. 

12 Dessa lärare var inte liknande de tekniklärare vi har idag, utan var yrkeslärare med maskinteknisk bakgrund. 
Den tekniska utbildningen de bedrev hade inte samma mål som vi har idag med tekniken utan snarare för en 
framtid i blåställ innom industrin. 
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inställning från framförallt trä-och metallslöjds-lärarna som underförstått skulle få den största

delen av detta nya tillägg  (2013). Samarbetet mellan slöjd och teknik kan man se som ett

resultat av de internationella strömningarna, det var många länder med slöjdliknande ämnen

som utvecklat dessa till mer teknikinriktade  (Borg, 1995). Slöjd- och teknik-diskussionerna

höll fram till sommaren 1976 men redan innan dess tolkar Riis det som att det var svårt att

komma  framåt  och  inget  av  ämnena  ville  släppa  på  något  ur  sitt  ämne.  Efter

sommaruppehållet ändrades arbetsgruppen som diskuterat slöjd  och teknik, till att bli slöjd,

teknik och NO-grupp. Att NO-blocket lades till arbetsgruppen hävdar Riis är oklart men hon

tolkar att det mest sannolika är att det var önskemål från utbildningsdepartementet som via

skolöverstyrelsen fick in NO blocket i diskussionen  (Riis, 2013, s. 109). Att-teknik ämnet

hamnade inom NO-blocket  var  inte  enhälligt  positivt  bland lärarna:  ”Slöjdlärarna  och  de

flesta  av  tekniklärarna  ville  verkligen  hålla  emot  och försökte  också  men misslyckades,”

(Riis, 2013). De krafter som ansåg att teknikämnet skulle vara inom de naturvetenskapliga

ämnena var helt enkelt för starka.

Tekniska förmågor.

Tekniska förmågor. Inom teknikämnet ska eleverna utbildas i teknikutvecklingsarbetets olika

faser. Dessa är enligt Lgr 11: ”[a.]  identifiring av behov,  [b.] undersökning,[c.] förslag till

lösningar,  [d.] konstruktion  och  utprövning”  (Skolverket,  2015a,  s.  255).  Staffan  Sjöberg

presenterar i  Grundläggande tekniska förmågor (2013) sju stycken grundläggande förmågor

som han anser vara det som eleverna ska utveckla i teknikämnet. Dessa är inte att se som

samma sak som de faser som Skolverket beskriver utan snarare som ett komplement och för

att lättare förstå de förmågor som teknikämnet ska träna eleverna i. Den första av dessa är den

manuella förmågan som handlar om att kunna använda tekniska hjälpmedel på ett acceptabelt

sätt. Den andra förmågan är att  identifiera och använda tekniska funktioner.  Detta beskrivs

som  att  kunna  ”använda  standardlösningar  på  vanliga  problem”(Svensson,  2013,  s.  56).

Förmåga nummer  tre  är  Förmågan att  identifiera och använda tekniska  system. Tekniska

system  beskrivs  av  Maria  Svensson som  exempelvis  transportsystem,  vatten-  och

avloppssystem, informationssystem, energisystem (2013). Svenssons fjärde tekniska förmåga

är att associera tekniskt, att kortfattat kunna använda lärdomar man har fått i en kontext till en

annan kontext. Den femte förmågan handlar om att kunna kommunicera tekniskt, att veta vad

ämnesspecifika begrepp betyder och hur de används på rätt sätt.  Förmåga nummer sex är

förmågan att identifiera nytänkande och att själv tänka innovativt.  Detta är precis som det

låter att kunna vad som populärt kallas att tänka ”outside the box”. Den sista förmågan är att

reflektera och värdera,  som bland annat  handlar  om att  kunna se på  sitt  eget  arbete  och
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utvärdera och se vad man skulle göra annorlunda nästa gång.

I Skolan

Nedan följer här en bakgrund till hur skolämnens samarbeten och samverkan kan se ut. Här

kommer också en liten inblick i läroplansteori. 

Skolämnen i samverkan.

Skolämnen  i  samverkan. Detta  är  för  att  ge  en  bild  av  hur  samverkan  mellan  olika

skolämnen kan se ut. Bland annat kommer liten bakgrund ur SIA-utredningen13 och Lgr80 då

dessa  var  en  stor  grund  i  att  lärarna  började  arbeta  gemensamt.  Sedan  kommer  två

avhandlingar presenteras, en av Helena Persson (2011) och en av Elisabeth Ahlstrand (1995)

samt en rapport av Birgitta Sandström (2005) för att ge en vetenskaplig bild på samverkan i

skolan. 

I SIA-utredningen som presenterades 1974 rekommenderas att alla lärare ska ingå i ett

arbetslag för att ”Genom att den kan ge varje medarbetare insyn i de övrigas sätt att arbeta,

skapas inlärningssituationer vid vilka varje individs utbildning och erfarenheter utnyttjas för

att utveckla såväl den enskilde som arbetslaget.”  (Utbildningsdepartementet, 1974, s. 352).

Detta formulerades senare in i Lgr80 där man bland annat skriver ”Att skolan är organiserad i

arbetsenheter gör det lättare för lärare att samarbeta i arbetslag . . . Det är väsentligt för en

konsekvent och målmedveten färdighetsträning i olika ämnen”  (Skolöverstyrelsen, 1980, s.

43).

I Perssons avhandling framkommer att ämnesintegrerad undervisning kan ha väldigt

olika betydelse för olika lärare (2011). Den ämnesintegrerade undervisningen ses ofta som ett

roligt avbrott till den ordinarie undervisningen. I undersökningen kommer Persson fram till att

”Lärarna  menar  att  det  är  ett  roligare  sätt  att  undervisa  på  och  ger  dem möjligheter  att

utvecklas” (Persson, 2011, s. 43)

Ahlstrands avhandling vars syfte är att studera lärares inställning de kollegiala arbetet

och  hur  de  deltar  i  det  gemensamma  arbetet.  Hon  kommer  bland  annat  fram till  att  de

kollegiala samarbetet i de flesta fall hamnar under en av två teman, antingen handlar det om

elevvård  eller  om  undervisning.  De  intervjuade  lärarna  framhåller  att  elevvården  är  där

samverkan gör mest nytta (Ahlstrand, 1995). 

Sandström  (2005) beskriver  i  sin  bok,  När  olikheter  föder  likheter att  kollegialt

samarbete,  ämneslag  med  mera  vinner  mer  och  mer  terräng  och  anhängare.  Sandström

förespår  då  att  ämnesövergripande arbeten  kommer bli  mer  och mer vanliga.  Hon menar

13 SIA-utredningen är en av statens offentliga utredningar som gjordes om skolans inre arbete och som påverkat
mycket av de kommande skolförändringarna under de efterföljande åren. Bland annat låg dess förslag till 
grund för LGR80 (Nationalencyklopedin, 2016) 
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därför att skolämnena kommer att behöva omformuleras (2005, s. 70). Undersökningen visar

också att det finns en stor oro bland de intervjuade lärarna att statusen på utbildningen skulle

ändras med ökad integration. Det som visas är att lärarna i de teoretiska utbildningarna känner

att deras ämne blir urholkade av praktiska inslag samtidigt som hantverksutbildningarna ser

att de kan få högre status av att teoretiseras till viss del  (Sandström, 2005). Något som är

centralt för att ett ämnesintegrerat arbete ska fungera är att det finns en attityd i kollegiet och

organisationen  som skapar  bra  förutsättningar  för  ämnesintegrerat  arbete  (Persson,  2011;

Sandström, 2005). Marner och Örtegren (2003) presenterar ett par för- och nackdelar som de

upptäckt då de tittat på de estetiska ämnen när det görs tematiska samarbeten på skolor. De

menar bland annat att musik och bildlärarna har svårt att vara med i temaarbetet. Problemet är

att  de  praktiska  ämnena  bara  används  i  redovisningsprocessen.  Detta  påstår  Marner  och

Örtegren beror på att lärarna i de estetiska ämnena har en annan syn på det estetiska ämnet än

vad andra lärare och rektorer har. Fördelen var att eleverna fick mer möjlighet till estetisk

verksamhet, något eleverna uppfattar som positivt. De flesta lärarna i estetisk verksamhet var

också positivt inställda till att arbeta i teman. 

Läroplansteori.

Läroplansteori. Det finns inget som påverkar skolan i samma utsträckning som läroplaner.

Läroplanen är enligt Gunn Imsen  (1999) det viktigaste arbetsdokumentet som lärare har. I

Norden har vi en tradition att läroplanen är formulerad utav staten som ger direktiv för hur

olika  ämnen  ska  bedrivas,  i  olika  årskurser  och  hur  många  timmar  varje  ämne  har.  I

läroplanerna kan man ofta läsa in ämnets syfte mer eller mindre tydligt. Linde  (2006) gör

skillnad mellan de som han kallar paradigmatiska ämnen och icke paradigmatiska ämnen. Han

beskriver  paradigmatiska  ämnen  som  ”  .  .  .  företrädare  för  ämnet  har  en  gemensam

uppfattning  om  vad  som  är  grundläggande  begrepp,  accepterade  teorier  och  kända

lagbundenheter.” (Linde, 2006, s. 10). Linde beskriver också hur namnet på ett ämne kan vara

avgränsande för ämnet i  vad som förväntas ingå och inte,  samt hur man förväntar sig att

undervisningen ska gå till. 

Imsen (1999) presenterar fem stadier av en läroplan, dessa utvecklade Goodlad 1979,

den beskriver övergripande på vilka sätt man kan se på en läroplan och den går i nivåer från

en ideologisk till upplevd. Den första sidan av en läroplan är den ideologiska läroplanen där

kan man exempelvis  kan se på vilka bildningsideal  som ligger  bakom läroplanen.  Denna

läroplanen leder fram till den formella läroplanen som är den som godkänns av riksdagen och

publiceras som den nationella läroplanen. Nästa nivå är  den uppfattade läroplanen.  I detta

steg läser föräldrar, lärare och skolledare läroplanen och kommer uppfatta olika saker som
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olika viktiga beroende på förkunskaper och intressen med mera. Sen tar läraren sin tolkning

av läroplanen och planerar verksamheten, men undervisningen blir inte alltid som planerat

vilket leder till nästa nivå den genomförda läroplanen som är det som faktiskt händer i skolan.

Den sista nivån är den upplevda läroplanen som handlar om vad eleverna faktiskt upplever i

skolan, och hur de uppfattar sin utbildning. 
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Insamling

I detta kapitel kommer jag beskriva på vilket sätt jag har samlat in data, varför denna metod

valdes, samt diskutera för och nackdelar med den valda metoden. Denna uppsatsen är en form

av  dokumentanalys  (Stukát,  2005),  med  ett  systematisk  litteraturstudieformat  (Eriksson

Barajas, Forsberg, & Wengström, 2013). En beskrivning av alla artiklar som jag valt i studien

finns i resultatdelen. 

Sökning 

I undersökningen valdes framförallt två sökord: ”Slöjd” och ”Teknik”. De översättningar till

engelska som jag valde var, ”Sloyd” och ”Technology”. Jag övervägde att lägga till education

men då jag testade mina sökord på uni-search upptäckte jag att enbart sökbegreppen sloyd och

technology gav mig en hanterbar mängd artiklar (32 st). Då ansåg jag att min sökning inte

behövde avgränsas mer. Jag har alltid sökt på orden tillsammans, och med operatorn AND,

detta för att få sökresultat med bägge orden (Eriksson Barajas m.fl., 2013) 

Jag har valt att söka på flera olika sökmotorer för att få ett brett urval. I vissa fall då

resultatet av dessa ord gett en ohanterlig mängd artiklar har jag begränsat till artiklar som varit

Peer-reviewed, vilket gett mig en hanterbar mängd artiklar. I andra fall har jag sökt på peer

reviewed och fått väldigt få resultat varpå jag tagit bort de kravet och fått fler resultat.  Jag har

i vissa databaser sökt på både de svenska och engelska sökorden för att få både engelska och

svenska artiklar.

Jag  presenterar  här  de  databaser  och  sökmotorer  som  jag  använt  i  mitt  sökande

tillsammans med motivering varför jag valt just dem:

• Uni-search, en sökmotor från Linköpings universitet som valdes därför att den söker i

de flesta av universitets biblotekets resurser, både tryckta källor och databaser. 

• ERIC,  Educational  Resources  Information  Center  är  en  pedagogik  och  psykologi

databas med rapporter, avhandlingar och tidskriftsartiklar från 1966 och framåt. Den

valdes därför att det är en av de största databaserna med inriktning på utbildnings-

vetenskap 

• Doria, är en finländsk databas som samlar digitalt material från olika finska högskolor

och  andra  organisationer,  bland  annat  finska  nationalbiblioteket  som  är  Finlands

största och äldsta vetenskapliga bibliotek. Sökningar här gjordes när jag började inse

att mycket av den forskning som faktiskt är gjord på området jag är intresserad av

kommer från Finland. Därför valde jag att söka här för att eventuellt hitta artiklar som
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missats i andra sökmotorer. 

• Techne, är Nordfos publikationsserie. Nordfo är ett nordiskt samarbete för de olika

ländernas  lärarutbildningar  inom ”forming,  håndarbejde  och  slöjd”.  De  publicerar

forskning och utvecklingsarbete i två serier; techne A och B. I techne A publiceras

forskningsrapporter på engelska eller annat världsspråk. I techne B publiceras också

forskningsrapporter  men  också  debattinlägg  och  konferensinlägg.  Debatt-  och

konferensinlägg publiceras på nordiska språk. Techne både A och B söktes i för att det

är den största publikationen som tar upp pedagogisk slöjd. 

• DiVA-portalen  är  en  sökmotor  som  söker  bland  forskningspublikationer  och

studentuppsatser skrivna vid 40 svenska lärosäten och forskningsinstitutioner. Denna

rekommenderades  jag  att  använda  vid  mitt  bibliotekarie  möte  på  Linköpings

universitetsbibliotek.

• SwePub är Kungliga bibliotekets söktjänst för vetenskapliga artiklar med mera som är

publicerade  vid  svenska  lärosäten.  Även  denna  blev  jag  rekommenderad  av  en

bibliotekarie. 

• Uppsatser.se är en webb tjänst där man kan söka på uppsatser skrivna vid svenska

universitet. Denna användes för att hitta andra uppsatser på liknande område för att

genom manuell sökning i referenslistor eventuellt hitta mer. 

Utifrån de dataresultat jag fått ur databassökningarna har jag också använt det som Eriksson

Barajas med flera  (2013) benämner som snöbollsurval där jag gått igenom referenslistan på

artiklarna som varit intressanta. Jag har också funnit många av mina källor via kontakter och

genom manuell sökning i bibliotek. 

Urval

Här presenterar jag hur jag kommit fram till de artiklarna som jag först valde. Kvaliteten av en

litteratur-undersökning ligger i arbetets trovärdighet, att urvalet är tydligt redovisat och att

litteratur finns presenterad att granska för läsaren. Därför presenterar jag i tabell 1 de artiklar

som framkommit i litteratursökningen, och därför används som resultatmaterialet för denna

undersökning. I tabellen presenterar jag också vilken studietyp det är och vilket tema studien

har haft. Studietypernas definition utgår från Eriksson Barjas med flera (2013). 

Jag valde att inte ha några begränsningar på publikationsår, detta därför att det varit

relativt svårt att finna relevanta artiklar men också för att de artiklar som jag stött på i mina

sökningar som varit relevanta varit från 1996 och framåt. En del av dessa texter kom jag fram
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till inte var aktuella för denna undersökning. Många som valdes bort var på grund av att de

inte berörde ämnen som var intressant för min undersökning. De vanligaste temana som föll

bort var de texter som handlade om undervisningstekniker, om olika tekniska hjälpmedel i

slöjdarbetet, eller om diverse digitala verktyg i slöjden eller skolan. Ibland fick jag resultat

som inte innehöll bägge sökorden, och dessa var i regel ointressanta. En tabell på de exakta

sökningarna, resultat och bortfall finns som Bilaga 1.

Resultat tabell       tabell 1

Författare (år) Land Studietyp Undersökningstema

Alamäki (1997) Finland Litteraturstudie Hur man kan integrera teknik
i slöjd för yngre elever. 

Alamäki (1999) Finland Litteraturstudie Undersöker den tidiga slöjden
i Norden och hur den tog sig
till USA och utvecklades där.
Studerar  också  utvecklingen
av teknikämnet. 

Buechley och Perner-Wilson (2012)
USA

Icke-randomiserade
öppna studier

Att undersöka erfarenheter av
att  tillverka  elektronikprojekt
inom  ramen  av  andra
hantverk. 

Bungum (2006) Norge Empirisk,  intervju och
observations studie

Att  studera  överföringen  av
idéer  från  Design  and
technology  ämnet  i  England
och  Wales  till  den  norska
skolan .

Kankare (1996) Finland Litteraturstudie Beskriver  finska  slöjdämnet
och hur teknologi är en del av
det. 

Olafsson  och  Thorsteinsson  (2013)
Island 

Litteraturstudie Undersöker  hur  slöjdämnet
utvecklats på Island.

Suojanen (2000) Finland Litteraturstudie Hur  historiska  samhälls-
förändringar  har  påverkat
slöjdämnets  läroplan.  Samt
den  nutida  utvecklingen  kan
och  borde  påverka
slöjdämnet.

Thorsteinsson  och  Lindfors  (2002)
Island och Finland 

Litteraturstudie Hur den nordiska slöjden ser
ut  idag  och  hur  den  kan
fortsätta utvecklas i det nutida
tekniska samhället.

16



Analys

Då jag sökt via databas/sökmotor har jag via titlarna och i tvivelaktiga fall skumläst abstrakt

för att se ifall artiklarna fått fortsätta till nästa steg i sållningsprocessen. Vid nästa steg har

abstrakt, inledning och slutsats skummats för att se om de är fortsatt intressanta. Därefter har

artiklarna lästs i helhet, då med en checklista (Bilaga 2.) som jag utvecklade för att underlätta

då jag läste med frågor för att lättare se om de mötte mitt syfte.

Metoddiskussion 

Man kan poängtera att den litteratur jag sökt inte alltid varit sökt med peer reviewedkrav. Men

då arbetet  inte är särskilt  utforskat och en snarare ideologisk fråga kring hur slöjden kan

utvecklas saknas mycket material och därför anser jag att det är viktigare att få all relevant

litteratur. 

Då min frågeställning rör samverkans möjligheter mellan slöjd och teknik, framförallt

möjligheterna  att  utveckla  slöjdämnet,  är  antalet  vetenskapliga  undersökningar  väldigt  få.

Därför är många av mina artiklar diskussioner ur en mer holistisk syn på olika läroplaner,

samt artiklar som beskriver en historisk förändring kring ett skolämne. 

Ytterligare kritik kan lyftas mot att jag inte valt fler sökord. Att jag inte valde fler var

för att om jag skulle valt fler så skulle jag vilja använda detta tillsammans med mina två första

till exempel lägga till Curriculum (läroplan). Skulle jag lagt till med fler sökord skulle jag

antagligen inte få fler resultat utan snarare färre och jag kunde använda andra verktyg som

peer reviewd för att avgränsa min sökning. Kombinationer av andra sökord hade kunnat ge

ytterligare resultat. 

Jag har i mitt  arbete försökt ha en öppen syn på slöjdämnet men då jag endast är

utbildad inom trä-och metallslöjd är de dessa material jag har närmast mig. Mina exempel

handlar därför också oftast inom dessa material.
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Resultat

Under denna rubrik kommer jag först beskriva de artiklar jag valt för min undersökning. Jag

kommer sen beskriva artiklarnas innehåll utifrån samlande rubriker och utifrån mitt syfte.

Presentation av artiklarna 

Pasi Kankare skrev vid sin tid på lärarutbildningen vid Rauma, Åbo Universitet,   artikeln

Technology education in the perspective of sloyd (1996). Artikelns syfte är att beskriva det

finska slöjdämnet tekniskslöjd och hur teknik är en del av det. Kankare  diskuterar också hur

teknik är en del av vår vardag. Han pratar bland annat om hur viktigt  teknik är i  dagens

samhälle och hur viktigt det är att skolan måste hänga med. Men han pratar också om hur det

finns  ett  stort  motstånd  mot  att  förändra  slöjdämnet  i  Finland.  En  poäng  görs  i  att

teknikbegreppet är så pass brett att det är oklart vad ett teknik ämne bör innehålla. Kankare

skriver att slöjdundervisning och teknikundervisning är på en konceptuell nivå väldigt nära

varandra.

Ulla Suojanen, professor i slöjdpedagogik vid institutionen för lärarutbildning vid Åbo

Akademi skrev en artikel i Techne B nummer 8, med titeln  Slöjd och Samhällsförändring

(2000) I denna två delade text beskriver Suojanen först hur utvecklingstrender i samhället har

påverkat  det  finska skolämnet  slöjd.  För  denna uppsats  är  det  framförallt  del  två  som är

intressant då den diskuterar de moderna trenderna som kan påverka slöjdämnet. Suojanen ger

också  en  visionär  bild  av  hur  slöjdämnet  skulle  kunna  se  ut  i  framtiden.  Hon  menar

framförallt att slöjden måste ligga före samhällsförändringar för att kunna förbereda eleverna

till den verklighet de senare kommer att leva i. Suojanen avslutar med att säga att man bör,

istället för att försöka hinna ikapp det rådande samhället, istället fundera på hur vi vill att

samhället ska se ut i framtiden. Därifrån kan vi sedan börja fundera på vilka slöjdkompetenser

som då kommer vara relevanta.

Eila Lindfors, professor i slöjd vid Åbo Universitet och Gisili Thorsteinsson lektor

inom pedagogik vid Islands Universitet skrev i techne B nummer 11 Sloyd Innovation and the

Future (2002) en artikel som diskuterar hur slöjden kan utvecklas tillsammans med samhället

mot att  bli  mer teknologiinriktad.  Artikeln uttrycker sig väldigt generellt om den nordiska

slöjden.  De  ser  att  det  historiskt  alltid  varit  två  aspekter  som  påverkat  utvecklingen  av

slöjdämnet.  Dels den  individuella som pekar  på ämnets  nytta  för  elevens utveckling men

också  den  samhälleliga som handlar  om mål  där  målen  ska  tjäna  samhället.  I  framtiden

kommer slöjden inte längre kunna ses på det ena eller andra sättet utan den behöver förhålla

sig till bägge. 
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Ari Alamäki lektor vid lärarutbildningen i Rauma, Åbo Universitet. Presenterar i sin

artikel  Integrating Technology into Sloyd in the Early Years (1997) ett exempel på hur man

skulle kunna jobba med slöjd som metod för att undervisa yngre elever i teknik. Alamäki

förklarar aldrig hur unga elever han menar men jag uppfattar det som att de vore elever i

lågstadieålder. Han beskriver bland annat hur barnen idag inte är lika ovana med teknik som

många äldre kan vara. Alamäki menar också att eleverna kan undervisas i teknik redan i unga

år om man bara utnyttjar deras nyfikenhet och gärna använder slöjden som metod. 

En annan artikel  jag  har  använt  mig  av  är  From educational  sloyd  to  technology

education (1999a) som presenteras i Ari Alamäkis avhandling How to educate students for a

technological  future (1999b). I  denna beskriver Alamäki  dels hur slöjdämnet  vuxit  fram i

Sverige och Finland och dels hur slöjdämnet ser ut i Norden idag. Han lyfter också vikten av

tecnical littrecy14 i dagens och i framtidens informationssamhälle. 

Leah  Buechley  associate  professor  vid  MIT  media  lab,  samt  grundare  och

samankallande [director] för gruppen High-Low Tech research group15 skrev tillsammans med

Hannah  Perner-  Wilson  Master  of  Sience  i  Media  Arts  and  Siences  en  artikel  i  ACM

Transactions  on  Computer-Human  Interaction:  Crafting  Technology:  Reimagining  the

Processes, Materials, and Cultures of  Electronics (2012). I den artikeln lyfter de och tittar på

olika  sätt  att  kombinera  klassiska  hantverk;  sömnad,  målning  och  bildhuggeri,  med  mer

högteknologiska  hantverk;  elektronik  och  programmering.  I  artikeln  visar  de  exempel  på

projekt  som kombinerar  några  av  dessa,  men  de  diskuterar  också  fördelarna  med  att  ge

hantverkarna fler redskap för att på så sätt öka deras kreativitet. 

Brynjar Olafsson Lektor vid Islands Universitet och Gisli Thorsteinsson lektor inom

pedagogik  vid  Islands  Universitet  beskriver  i  sin  artikel  Revisiting  sloyd ： curriculum

development of design and craft in Iceland : sloyd pedagogy as the basis for design and craft

education  in  Iceland (2013) om hur  ämnet  craft  utvecklats  från den danska  och svenska

slöjden och hur den har utvecklats från dess införande 1907 till Islands senaste läroplan 2013.

De beskriver bland annat om hur slöjdens och teknikens pedagogik skiljer sig samtidigt som

de är väldigt lika varandra, men också hur bägge kommer vara nödvändiga i framtiden. 

Berit Bungum är professor på lärarutbildningen vid Norges teknisk-naturvetenskapliga

universitet, inom fysik och teknik utbildning. Hon skriver en artikel i International Journal of

14 Technical literacy - är enligt International Technology Education Assosiation (2000, s. 9) ”. . . the ability to 
use, manage, assess and understand technology. A technologically literate person understands, in increasing 
sophisticated ways to evolve over time what technology is, how it is created and how it shapes society, and in
turn is shaped by society.”. 

15 Hig-low Tech group var en forskningsgrupp under åren 2009-2014 vars mål var att integrera hög och låg 
teknologiska material, metoder och kulturer (”High-Low Tech”, 2016) . 
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Technology and Design Education (2006) där hon beskriver en empirisk studie hon gjort där

hon undersöker hur norska lärare har anpassat sin undervisning då man har inkluderat ideer

från  ämnet  design  and  technology från  England  och Wales  i  norsk  teknikundervisning.  I

undersökningen kommer hon fram till att vissa delar som finns i de Engelska och Walesiska

motsvarigheten till ämnet inte tas upp i de norska skolorna. 

Slöjd med teknisk inriktning

Jag kommer här beskriva mitt resultat utefter tre huvudrubriker. Dessa rubriker utgår ifrån

mina frågeställningar.  Slöjdämnets  utveckling handlar  om hur  slöjdämnet  har  utvecklats  i

olika  länder  mot  en  teknisk  riktning.  I  Slöjd  och  teknik beskriver  jag  hur  ämnena  kan

samverka genom olika projekt. I Slöjdens utvecklingsmöjligheter beskriver jag resultaten som

har en vision om slöjdens utveckling. 

Slöjdämnets utveckling.

Slöjdämnets utveckling. Slöjdämnet har utvecklats väldigt olika i olika länder, till exempel

på  Island  har  ämnet  historiskt  utvecklats  från  den  danska  och  den  svenska  slöjden.  I

modernare tid har slöjden där utvecklats mot ett mer teknisk ämne och i 1999 års läroplan

tillkom ämnet  Design and Craft,  tidigare  endast  Craft  (Olafsson & Thorsteinsson,  2013).

Motiveringarna till att omforma slöjdämnet mot ett mer teknologiinriktat ämne var att öka den

allmänna teknikförståelsen bland landets invånare. Inspiration för hur ämnet skulle se ut togs

från  ämnet  Design  and  technology  från  Nya  Zeeland,  Kanada  och  Storbritannien.  När

läroplanen skulle  revideras  2005 diskuterades  detta  med lärarna  som hade ämnet  och  det

bestämdes efter dessa diskussioner att  teknikdelen skulle minimeras och Craft and Design

delades och ICT16- ämnet tillkom (Olafsson & Thorsteinsson, 2013). De nya ämnet Design

and Craft återgick mot det mer klassiska slöjdmålen och slöjdens ursprungsvärderingar togs

åter in i läroplanen  (Olafsson & Thorsteinsson, 2013). Vi kan också se att i USA som från

slutet av 1800-talet hade en form av slöjd starkt influerad av nääs- modellen, där en väldigt

progressiv skolförändring startade 1918  (Alamäki,  1999a).  Denna förändring ledde till  att

endast en liten del av vad som hade varit slöjden fanns kvar, och utvecklingen var startad av

att  man inte  längre tyckte att  slöjden fyllde ett  behov i  samhället  (Alamäki,  1999a).  Den

slutsats Alamäki presenterar är att det blev fler och fler kopplingar till olika vetenskaper då

detta var det som mer och mer efterfrågades av industrierna  (1999a). I Suojanens text om

slöjd och samhällsförändring (2000) presenterar hon hur slöjden i Finland vuxit fram parallellt

med samhället. Exempelvis visar hon på att mellan 1860- och 1920-talet var samhället i stor

16 Information and Comunication Technology, på svenska oftast översatt till IKT: informations- och 
kommunikationsteknik 
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utsträckning ett jordbrukssamhälle och skolslöjden var då styrd mot den praktiska nyttan av

slöjd, exempelvis skulle även gossarna lära sig att stoppa strumpor och lappa kläder. 1920

fram till 1970-talet var slöjden fortfarande inriktat mycket på bruksföremål men individen

hamnar mer i centrum, sparsamhet och ekonomiska tänkandet ges åter fokus under de finska

krigsåren  (1939-1940)  (Suojanen,  2000).  Det  är  efter  1970-talet  som teknikämnet  börjar

komma  in  i  den  finska  slöjden.  Den  tekniska  slöjden  dras  mot  naturvetenskap  och

textilslöjden mot konstämnena. Slöjdundervisningen är inte heller längre baserad på elevens

kön. 

Slöjd och teknik. 

Slöjd  och  teknik. En  kombination  av  hur  slöjd  och  teknik  kan  kombineras  kan  vi  se  i

Buechley och Perner-Wilson  (2012) där de beskriver hur de har arbetat med att kombinera

klassiska  material  och  hantverkstekniker  och  modern  elektronik  bland  annat  genom  en

broderad  tipp-varning  [tilt  sensor].  Vi  kan  också  se  Alamäkis  exempel  på  hur  man  med

slöjden som metod kan undervisa även små barn om teknik genom exemplet att uppfinna en

klocka  (1997).  Bungums  undersökning  visar  att  när  de  norska  lärarna  skulle  undervisa  i

design  and  technology,  var  det  vissa  delar  som försvann  (2006).  Bland  annat  upptäckte

Bungdum att lärarna i Norge valde att inte lägga särskilt stor vikt vid de delar som handlade

om utveckling av kommersiella produkter utan de fokuserade mer på de tekniska och estetiska

kvaliteterna  (2006). Den finska tekniska slöjden började utvecklas på slutet  av 1960 talet.

Detta berodde bland annat på Finlands snabba industrialisering efter andra världskriget vilket

krävde  en  förändring  i  slöjden  och  på  slutet  av  1960-  talet  tillkom  maskinteknik  och

elektronik i slöjden för att bättre förbereda eleverna för att kunna arbeta i industrin (Kankare,

1996).  Under  industrialiseringen var  det  en stor del  av befolkningen som flyttade in  från

landsbygden och slöjden var då den enda gången vissa pojkar fick möjlighet att arbeta i trä

och metall  (Kankare, 1996). I takt med industrialisering var det också viktigt för skolan att

hänga med och i Finland valde man att anpassa slöjdämnet till att även inkludera elektronik

och maskinteknik (Kankare, 1996).

Slöjdens utvecklingsmöjligheter.

Slöjdens utvecklingsmöjligheter. En skillnad som ofta görs mellan slöjd och teknik är att

slöjden ses ofta som individuell, för individens utveckling och vilja att genomföra ett projekt.

Tekniken handlar snarare om att lösa ett problem med nytta för hela samhället.  Ofta lyfts

också  att  slöjden  är  mer  estetisk  än  vad  tekniken  är  (Thorsteinsson  &  Lindfors,  2002).

Kankare  kommer  fram till  att  i  teknikämnet  är  produkten  oftast  inte  särskilt  viktig  utan

processen är det huvudsakliga (Kankare, 1996). Buechley och Perner-Wilson beskriver i sin
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slutsats  att  när  man  kombinerar  och  lägger  till  modernare  teknik  till  den  klassiska

hantverksteknikerna  ökar  de  kreativa  möjligheterna  hos  bägge  teknikerna  exponentiellt

(2012).

Suojanen beskriver en visionär bild av hur hon tycker att slöjdämnet både i skolan och

på lärarutbildningen skulle kunna delas in i två inriktningar, den designinriktade slöjden och

den teknologiinriktade slöjden. Bägge ämnena bör ha en vetenskaplig bas i slöjdvetenskap

och  slöjdpedagogik  men  även  andra  beroende  på  deras  verksamheter  (2000).  I  den

designinriktade slöjden anser hon att det bör vara formgivning och framställning av produkter

i  olika  material  som ska  vara  det  fokuserade,  baserad  på  olika  vetenskaper  bland  annat

etnologi, konst design, konsumentvetenskap. Den teknologiinriktade slöjden å andra sidan ska

då  vara  mer  inriktad  på  forskning  om exempelvis  trä-,  textil-  och  metallteknologi  samt

elektronik  och  automation  med  mera.  Denna  slöjd  tycker  Suojanen,  ska  snarare  ha  sin

vetenskaplig bas naturvetenskaplig (2000). 

När slöjden utvecklades på 1800-talet,  kan vi idag se att  det i  samhället  utbildade

slöjden i vad som idag kallas technical literacy och Alamäki menar att då var det inte lika

viktigt med den kognitiva utvecklingen som den fysiska utvecklingen  (1999a). Idag menar

Alamäki istället  att  det är  viktigt  med en högre kognitiv förmåga både i  arbetslivet och i

privatlivet och den technical literacy som behövs i dag skulle kunna kan undervisas med stöd i

slöjden (1999a). 
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Diskussion 

Hur slöjden skulle kunna se ut i Sverige om den utvecklades i en teknisk inriktning är svårt att

ge ett rakt svar på. Idag har Sverige två ämnen, både teknik och slöjd. Finland har å andra

sidan ett samlat ämne. Teknikbegreppet är väldigt mångfacetterat och att få med allt som idag

finns i läroplanen i ett ämne skulle bli ett väldigt komplext ämne. Men det finns gott om

möjligheter att samverka mellan ämnena och jag ser inget som skulle hindra slöjdämnet från

att utvecklas i en teknisk riktning. I de yngre åldrarna skulle vi kunna arbeta som Alamäki

(1997) beskriver i ett exempel, att med de yngre eleverna ”uppfinner” egna klockor. Detta kan

kompletteras med att läraren läser sagor och tillsammans sjunger man sånger om klockor. I

årskurserna fyra till sex anser jag att ett bra arbetsområde skulle kunna vara att gemensamt i

klassen  göra  ett  eget  mekaniskt  alfabet  i  stil  med  det  som  Polhem  arbetade  med  på

Laboratorium Mechanicum, och presenterade i sin undervisningsplan till hans barnbarn. På

högstadiet skulle jag gärna se mer av det som Buechley och Perner-Wilson (2012) beskriver

med kombinationer av bildhuggeri,  sömnad och elektronik där eleverna exempelvis syr in

ledlampor i kläder, interaktiva broderier eller arbetar fram en elektronikkrets med klassiska

bildhuggeritekniker. Detta skulle kunna ge eleverna en ingång till att förstå den modernare

tekniken, men det skulle också kunna hjälpa elevernas kreativa utveckling. Att kombinera de

äldre  hantverken med ny teknologi  ökar  kreativiteten  menar  Buechley och Perner-Wilson

(2012). Även Lindström (2009) beskriver fördelarna för eleverna med att undervisas inte bara

i slöjd och i teknik utan lära teknik med och genom slöjd. Polhems undervisnings plan var inte

endast för att utbilda tekniker utan han ville ge dem en teknisk förståelse precis som vi idag

vill utbilda elever i technical literacy. ”Sloyd was a integral in a union of the hand and mind,

thus making the person whole” (Thorsteinsson & Lindfors, 2002, s. 10). Tiden som författarna

här menar är slöjden på Salomon och Cygnæus tid. Jag vill dock hävda att slöjden även idag

kan fylla en funktion av att koppla ihop hand och tanke, dock är vårt samhälle idag så pass

utvecklat att många nya tekniska företeelser kan vara svåra att se och ta på. Alamäki (1999a)

drar en slutsats  som menar att  den klassiska pedagogiska slöjden uppfyllde kraven när vi

levde  i  ett  lantbrukssamhälle,  medan dagens  informationssamhälle  har  krav  som möts  av

teknik ämnet. Jag tycker dock inte att vi ska kasta ut slöjden. Kopplingarna som elever kan

göra i slöjden mellan teori och praktik är svårslagna i andra ämnen, däremot skulle slöjden

kunna utvecklas för att kunna ge en ytterligare förståelse för tekniken i våran tid. 

”Genom att  studera  relationer  mellan  design,  teknik  och  slöjd  med  avseende  på  

kreativa  processer  och  i  ett  vidare  perspektiv  av  samhällsförändringar  kan  
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skolämnet/ämnena få en ny roll i skolan. Design och teknologi kan sannolikt belysa 

slöjdämnet så att ämnesföreträdarna ser ämneskonceptionen i ett vidare perspektiv  

som fördjupar de kreativa processer som förekommer inom ämnet.” (Marner, 2005, s. 

79). 

Marner och Örtegren poängterar att slöjdämnet skulle vinna på en förändring ”eftersom man i

slöjd  traditionellt  arbetar  hantverksmässigt,  trots  att  motsvarande  områden  i  samhället  är

präglade  av  konfektion,  konstindustri  och  design.  .  .  .   och  i  ett  vidare  perspektiv  av

samhällsförändringar kan ge ett mer samtida slöjdämne” (Marner & Örtegren, 2003, s. 105).

Suojanen som har  studerat  samhällsförändringar  och dess  påverkan på  skolslöjden menar

bland annat att slöjdundervisningen måste bli mer mångsidig för att bäst förbereda eleverna

för ett framtida arbetsliv där företagare kräver fler och mer mångfacetterade anställda (2000).

Alamäki menar att teknikämnet borde vara ett brett skolämne, och elever bör inte undervisas

genom korvstoppning utan det viktiga är att utbilda eleverna i ”technological thinking skills”

(1999a,  s.  71) vilket  har  samma innebörd som technical  literacy.  Dessa  kunskaper  menar

Alamäki inte kan läras genom att läsa, svara på frågor och se video. De kan inte heller läras

genom att använda den klassiska slöjdpedagogiken utan ”These skills also develop through

technological design and creation processes in situations where students design and make

modern technological artifacts by using different tools, materials and techniques.”(Alamäki,

1999a, s. 73). En förändring är alltså nödvändig för att kunna fortsätta förbereda elever för det

moderna samhälle de ska arbeta och leva i.

Slöjden förändrades på 1940-talet från den skolslöjd Salomon lade grunden till, när

Malmsten började kritisera den alldeles för rigida slöjden. Kan den förändras igen? Jag tror att

slöjdämnet  skulle  kunna  moderniseras  men  frågan är  hur  och om skolan,  slöjdlärare  och

lärarutbildningen är mottaglig. Som vi kan se i Bungum (2006) var det stora delar av de nya

ämnet som inte kom fram i undervisningen. Detta kan jämföras med det som kommit fram i

Skolverkets utvärdering, (2015b) att de delar som var nya i slöjdens kursplan inte genomförs

ute i skolorna. Förändring är inte helt enkelt. Kankare  (1996) nämner hur de i Finland blev

många starka reaktioner i lärarkåren om det diskuteras ett nytt  ämne. Lärarna verkar vilja

behålla slöjd som ämnesnamn och i stort sätt behålla det traditionella innehållet. Liknande

beskriver Olafsson och Thorsteinsson (2013) om när slöjden skulle utvecklas på Island med

den nya läroplanen 1999. Olafsson och Thorsteinsson menar att på Island var det den äldre

generationen lärare som var mest konservativ och inte ville ändra det traditionella sättet att

arbeta på. Den yngre generationen var öppnare för förändring och mer villiga att låta eleverna

jobba med mer teknologiinriktade arbeten. Olafsson och Thorsteinsson såg också att de lärare
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som hade en yrkesmässig bakgrund hade lättare att se nyttan av att inkludera tekniska delar i

slöjden. I det förslag på förändring som  Suojanen  (2000) ger nämner hon att förändringen

också måste ske på lärarutbildningen något som jag tycker är viktigt att poängtera. Det kan

vara så att en förändring på lärarutbildningen bör föregå en läroplansförändring för att det ska

finnas utbildade lärare ute i skolorna när läroplansförändringen kommer. Förändring är alltså

inte helt enkelt eller friktionsfritt men jag tror att det skulle vara till det bättre, skolan måste

inte bara hänga med i samhällets utveckling  utan den måste ligga i framkant. 

Hur skulle en förändring kunna ske? Jag tror att om Sverige skulle välja att utveckla

slöjden mot teknikämnet, då är det viktigt att vara medveten om att som Kankare skriver, om

vi vill utveckla den svenska kulturen, då kan vi inte bara kopiera läroplanen för ett ämne från

ett land till Sverige (1996). På samma sätt skriver Bungum att ett skolsystem är starkt invävt i

landets kulturella och ideologiska samhälle, även om vi i västvärlden är relativt lika varandra

som länder så finns fortfarande en hel del skillnader (2006). En läroplansändring kommer ta

tid och som Imsen (1999) beskriver kan det vara skillnad mellan den formella läroplanen och

den upplevda läroplanen. 

Varken slöjd- eller teknikämnet kan ses som ämnen med en stark gemensam bild av

dess innehåll. Skolverket (2015b) beskriver bland annat hur slöjdlärarna idag kan ha mycket

skilda föreställningar om vad som bäst beskriver slöjdämnet. Linde  (2006) beskriver dessa

som icke paradigmatiska ämnen. Ämnen av denna typ lämnar mycket plats för lärarens egna

intressen. Den undervisning som läraren kommer ge kommer också i högre grad vara färgad

av hur den lärarens  utbildning ser ut.  Eftersom detta  verkar  stämma på både slöjden och

tekniken blir  det viktigt  att lärarutbildningarna har en samsyn och det är  desto viktigare i

dessa ämnen att lärarna ute på skolorna är rätt utbildade. Denna brist på samsyn kan ses på två

sätt,  dels  som  positivt  att  läraren  får  forma  den  undervisningen  som  han  eller  hon  ska

genomföra på eget sätt, och dels som negativt att alla elever har inte samma bild av vad man

har lärt sig i slöjden eller tekniken. Detta är allvarligt då skolan ska vara likvärdig oavsett

skola  (Riksdagsförvaltningen, 2016). Likvärdigheten behöver vara på bekostnad av lärarnas

möjlighet att påverka den utbildningen de håller. Det allvarliga är dock när lärarkåren inte har

en gemensam bild av ämnets legitimitet i skolan. Ska slöjd- och teknik ämnet utvecklas är det

viktigt att det ges tydliga och vetenskapliga argument för den utvecklingen. Detta nya ämne

måste helt enkelt vara ett paradigmatiskt ämne. 

Vad skulle ett kombinerat slöjd- och teknikämne kallas?. Som Linde skriver är det

mycket  av  ämnet  som  är  förknippat  och  förutsätts  i  namnet.  Artiklarna  i  resultatet  och

bakgrunden ger ett par förslag. Marner föreslår ett designperspektiv på slöjden, han ger inget

25



namn  förslag,  men  menar  att  ”Inom  ämnet  slöjd  kan  ett  designperspektiv  möjliggöra

nytänkande  över  traditionella  ämnesgränser”  (2005,  s.  79).  Suojanen  (2000) ger  oss  två

förslag där ”designinriktadslöjd” är det som ligger närmast vad Marner beskriver. Suojanens

andra förslag är ”teknologiinriktad slöjd”. Detta diskuterar även Thorsteinsson och Lindfors.

Deras förslag är sloyd and technology, de menar att ”This name would tell both ourselves and

foreigners of the strong Nordic tradition and it would focus the spotlight light on the use of

technology and innovation as a part  of the subject”(2002, s. 17). Uppsatsen här har mest

studerat kopplingarna med teknikämnet, och att stärka de samhällskulturella kopplingarna i

slöjden bör  också ses  som viktigt.  De klassiska materialuppdelningen,  textil  samt trä  och

metall som trots att det inte står i läroplanen är fortfarande regel snarare än undantag ute i

skolorna  (Skolverket, 2015b). Att materialuppdelning är så fast förankrade ute på skolorna

tycker  jag  är  problematiskt  då  jag  tycker  att  Suojanens  förslag  om  designinriktad  och

teknikinriktad slöjd är den utveckling som skulle stärka slöjden i framtiden.

I skolinspektionens rapport om teknikämnet poängterars att: ”Särskilt bekymmersamt

är resultatet att flickornas intresse sjunker så drastiskt”(2014, s. 7). En insats bör därför göras

snarast.  Ett  slöjdämne med teknisk inriktning skulle  kunna ge framförallt  flickor en ökad

möjlighet och självförtroende gällande deras förmågor och möjligheter inom teknik. Enligt

Skolverkets utvärdering av skolan väljer två tredjedelar av alla flickor i årskurs nio textilslöjd

(2015b). Naturligt borde vara att framförallt börja där, även om man enligt läroplanen ska

arbeta med att bryta könsmönster som detta. Buechley och Perner-Wilson beskriver att ”E-

textiles have proven to be exceptionally good at engaging women and girls in electronics and

computing”(2012, s. 15). Ett utvecklat slöjdämne skulle kunna ge framförallt flickor ett ökat

intresse  för  teknik.  Idag  sjunker  intresset  under  de  senare  åren  i  grundskolan

(Skolinspektionen, 2014).

Jonathan  Ive  menar  att  han  har  svårt  att  anställa  unga  nyutexaminerad

industridesigners eftersom de inte kan göra något: "That's just tragic, that you can spend four

years  of  your  life  studying  the  design  of  three  dimensional  objects  and  not  make  one."

Jonathan  Ive  citerad  av  Anna  Winston  (2014). Teknikämnet  som  i  skolan  har  den  mer

samhälleliga fokusen skulle kunna dra nytta av slöjdämnets estetiska bakgrund, i att man gör

produkter  som är  för  individen,  något  som i  ett  sådant  sammanhang  som Jonathan  Ives

beskriver är viktigt. Teknikämnets del skulle då vara att utforma system som hjälper samhället

och  som kan dra  nytta  av  de  moderna  tekniska  hjälpmedlen  som finns.  Samtidigt  skulle

slöjdens  bidrag  till  teknik  vara  att  göra  föremålen  estetiskt  tilltalande  och  visa  på

hantverksskickligheten som lätt försvinner om man aldrig gör färdiga produkter. I Bungdums

26



undersökning (2006) kan vi se att lärarna gjorde detta, om det var medvetet eller ej förklaras

inte. Vi ska inte heller glömma att den norska slöjden är mer estetiskt riktad från början vilket

kan ha påverkat. Kunskapen i görandet går dock inte att bortse ifrån och det är slöjdämnets

styrka. 

Ett utökat slöjd ämne skulle behöva fler timmar än de 330 som slöjden idag har hur

många ytterligare timmar låter jag vara osagt eftersom det beror på innehållet i läroplanen.

Med de ökade antalet timmar skulle det nya ämnet bättre kunna arbeta med att låta eleverna

verkligen förstå kärnan i ämnet. Något som idag verkar gå obemärkt förbi eleverna eftersom

de  inte  ser  nyttan  av  slöjdämnet  (Hassleskog  &  Johansson,  2005;  Skolverket,  2015b).

Sandström  (2005) beskriver att det finns två olika system som idag fungerar parallellt:  de

lärare som arbetar för ämnesövergripande arbete och de som arbetar med att försvara läraren

som ensam ämnesexpert. Ett gemensamt ämne skulle ge lärarna ett utökat antal timmar med

eleverna vilket skulle betyda lugnare arbetsmiljö för eleverna samtidigt som eleverna skulle få

bättre  chans  att  lära  sig det  de ska lära  sig i  ämnet.  I  en ideal  värld skulle  också ämnet

samundervisas av både en utbildad slöjdlärare och en utbildad tekniklärare. Att ha två lärare

som samverkar i undervisningen skulle inte bara vara positivt för eleverna, utan också för

lärarna som får en möjlighet att utvecklas (Persson, 2011). 
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Tillbaka- och framåtblick

Här ges en sammanfattande bild av detta arbete. Självkritik lyfts också mot delar av arbetet.

Diskussion och förslag ges på de områden, som under arbetets gång framkommit som inte

tillräckligt utforskade.

Syftet  med  studien  var  att  belysa  debatten/forskningen/rapporteringen  kring  den

nordiska slöjdens utveckling mot ett ämne med en mer teknisk inriktning. Resultatet visar att

det finns anledning att diskutera slöjdämnets utveckling. Jag hävdar att det finns anledning att

fortsätta undersöka om hur slöjden kan utvecklas i teknisk inriktning. Det finns, som studien

visat, fördelar för bägge ämne att dra av en utveckling av slöjdämnet. Att samverka mellan

ämnena kan ge positiva effekter inte bara för eleverna utan också för lärarna.

En svaghet studien har är att den rör sig i ett område som varit svagt utforskat och

behandlar i stort sätt uteslutande litteraturstudier. De litteraturstudier som gjorts på området är

influerade av de perspektiv som författaren har. En ytterligare svaghet är att de insamlade

materialet är tolkat av mig. Dessa tolkningar kommer att ha varit baserade på min förkunskap

och mitt syfte med denna studie, ett syfte som under arbetets gång utvecklats och blivit mer

precist.

Jag  har  i  detta  arbetet  inte  presenterat  några  svenska  studier.  Detta  beror  på  att

sökningarna inte givit  mer än fyra stycken andra examensarbeten som behandlar liknande

område  och  inga  vetenskapligare  texter.  Dessa  fyra  arbeten  har  bedömts,  som  dels  inte

intressanta  då  de  har  alla  annorlunda  syften  mot  detta,  deras  kvalitet  har  dessutom inte

bedömts som tillräcklig för att inkluderas i detta arbete. Arbetena har gett uppslag till annan

relevant litteratur som använts. Denna brist på svenska texter är ett problem då jag diskuterar

den svenska skolslöjdens utveckling. Ytterligare svenska texter hade kanske kommit fram om

jag använt ytterligare sökord.

Under  arbetet  har  jag  upptäckt  att  detta  område  ännu inte  varit  särskilt  utforskat,

varken  på  examensarbetes  nivå  eller  högre.  Det  hade  därför  varit  intressant  att  fortsätta

studera området av slöjdämnets fortsatta utveckling. Exempelvis hade det varit intressant att

genom  antingen  enkätundersökningar  eller  djupintervjuer  se  hur  slöjdlärare  såg  på  en

eventuell utveckling av ämnet. En enkätundersökning skulle i det läget vara att föredra då det

förhoppningsvis skulle ge ett resultat som varit mer generaliserbart. Ett antal djupintervjuer

skulle kunna ge intressanta resultat om vad lärarna såg som utvecklingspotentialen med slöjd

men också vilken funktion de tänker sig att slöjden har i framtiden. En undersökning som

tittar närmare på slöjdlärarnas egna syn på utvecklingen skulle kunna göras genom att lärarna
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fritt  fick  beskrivna  ett  framtida  ämne,  alternativt  att  man  undersökte  hur  lärarna  såg  på

exempelvis. Suojanens vision om slöjdens framtid eller en framtid med ett kombinerat slöjd-

och teknikämne. 

Hur slöjden skiljer sig mellan de olika nordiska länderna hade också varit ett område

som skulle behöva undersökas ytterligare. Grunden till ett arbete av denna typen bör ligga i en

läroplans analys och jämförelse mellan de olika länderna. Finns sen möjligheten kan ett arbete

av den typen kompletteras med fältstudier i antingen jämförbara skolor i de olika länderna,

eller att studera skillnaderna mellan de olika ländernas lärarutbildningar. 

Ett  område  som  också  skulle  behöva  undersökas  är  elevers  uppfattning  om

skillnaderna mellan slöjd och teknik och om de skulle kunna se paralleller mellan ämnena. En

undersökning av  den typen borde  vara  djupintervjuer  med elever  för  att  verkligen  kunna

kunna  gå  på  djupet  i  elevernas  uppfattningar  om  de  två  ämnena  och  deras  eventuella

samverkans möjligheter och hur de skulle se på ett kombinerat ämne. 

Även om det inte blir en läroplansförändring i den snara framtiden bör som det visat

sig  i  denna  uppsats  peka  på  att  det  finns  anledning  att  slöjdlärare  ute  i  skolorna  börjar

diskutera och arbeta närmare teknikämneslärarna. Det handlar också om att om slöjdämnet

ska  kunna  fortsätta  hävda  sin  plats  i  skolan  bör  det  utvecklas.  Med  utveckling  skulle

slöjdämnet kunna gå från att vara en ifrågasatt del av skolan till att bli en självklarhet. 
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