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Sammanfattning 

 
Jag har baserat denna studie på att undersöka hur yrkesverksamma bild- och 

slöjdlärare ser på utvecklingsmöjligheter för sina respektive ämnen för framtidens 

grundskola, och att relatera detta till aktuell forskning på området. Med en stor 

litteratur och forskningsbakgrund i detta arbete samt kvalitativa intervjuer av 

yrkesverksamma bild- och slöjdlärare har jag besvarat mina frågeställningar: Hur 

ser forskningen på möjligheter för utveckling av bild- och slöjdämnet? Vad anser 

yrkesverksamma lärare inom bild och slöjd om utvecklingsmöjligheter för ämnet? 

Undersökningen har visat på att bildämnet kan vinna på och bör öka sin 

digitalisering och slöjdämnet skulle vinna på att lyfta fram designaspekten mer. 

Dessa utvecklingsmöjligheter skulle kunna stärka ämnenas roll i den framtida 

skolan. Men även ett större helhetstänkande över undervisningen kan vara 

eftersträvansvärt där lärare kan integrera de så kallade teoretiska och praktiska 

ämnena med varandra. Idag ses ekonomi och bristande tid i bild och slöjd det som 

främst upplevs som hinder för en önskad utveckling av ämnena anser lärarna i 

undersökningen. Även ett kritiskt ifrågasättande av lärarutbildningens kvalitet har 

kunnat utläsas ur resultatet. 

Sökord: Kreativitet, Utveckling, Holism och Estetiska ämnen. 

  



 

Innehållsförteckning 

 
Inledning ................................................................................................................. 1 

Syfte ..................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ................................................................................................... 2 

Metod ...................................................................................................................... 2 

Datainsamling ...................................................................................................... 2 

Urval .................................................................................................................... 3 

Forskningsetik ...................................................................................................... 3 

Litteraturgenomgång ............................................................................................. 4 

Samhällsdebatter .................................................................................................. 4 

Negativa trender i lärarutbildningarna ................................................................. 5 

Nationella utvärderingen av grundskolan ............................................................ 6 

Definitioner av centrala begrepp .......................................................................... 6 

Estetik ............................................................................................................... 6 

Estetik - i modern form ..................................................................................... 7 

Kreativitet ......................................................................................................... 7 

Kreativitet - nyskapande djupare kunskap ....................................................... 8 

Den kreativa klassens framväxt ........................................................................ 8 

Praktisk kunskap och hantverkskunnande – praxis och techne ........................ 9 

Bildämnets utveckling i ett historiskt perspektiv ................................................. 9 

Slöjdämnets utveckling i ett historiskt perspektiv ............................................. 10 

Styrdokumenten ................................................................................................. 12 

Bildämnets kursplan ....................................................................................... 12 

Slöjdämnets kursplan ...................................................................................... 13 

Bild- och slöjdämnets framtida utveckling ........................................................ 13 

Ökad digitalisering i bildämnet ...................................................................... 13 

Designinrikta slöjden ...................................................................................... 15 

Hybridämnet ”Kunst og håndverk” – den norska modellen ........................... 17 

Helhetstänkanden i undervisningen ................................................................... 17 



Holism ............................................................................................................ 17 

Trans-, multi- eller interdisciplinärt ............................................................... 19 

En kulturskola för alla och estetiska läroprocesser ........................................ 19 

Resultatredovisning ............................................................................................. 20 

Bildämnets roll idag ........................................................................................... 20 

Slöjdämnets roll idag ......................................................................................... 21 

Idealistiska förhoppningar i bild och slöjd ........................................................ 21 

Bildämnet i framtiden ........................................................................................ 22 

Slöjdämnet i framtiden ....................................................................................... 23 

Ökad digitalisering av bildämnet ....................................................................... 23 

Designinrikta slöjden ......................................................................................... 24 

Holistiskt tänkande ............................................................................................ 24 

Kunst og håndverk ............................................................................................. 25 

Analys av resultat ................................................................................................. 26 

Bildämnets möjligheter i framtidens skola ........................................................ 26 

Slöjdämnets möjligheter i framtidens skola ....................................................... 27 

Bild och slöjd som ett gemensamt ämne ........................................................... 28 

Diskussion och slutsatser ..................................................................................... 29 

Faktorer som kan bromsa en utveckling ............................................................ 30 

Framtidens tänkande .......................................................................................... 30 

Ansats till vidare forskning ................................................................................ 32 

Källförteckning .................................................................................................... 33 

Tryckta källor ..................................................................................................... 33 

Elektroniska källor ............................................................................................. 36 

Övriga källor ...................................................................................................... 37 

Bilaga 1- Kontaktbrev till informanter .............................................................. 38 

Bilaga 2 - Intervjufrågor .................................................................................... 39 

 



1 

 

Inledning 
 

Den lärarutbildning jag precis avslutat har, genom kurslitteraturen och inblick av 

skolvärlden via utbildningen, gjort sken av att de estetiska ämnena gemensamt är i 

en svag och hotande position i skolan enligt min uppfattning. Det har lett till att 

under utbildningen har ett intresse och en nyfikenhet byggts upp till att undersöka 

detta problemområde och vidare undersöka på vilka sätt dessa ämnen kan 

utvecklas för att således stärka sina roller i framtidens skola. Därför har jag valt 

till mitt examensjobb att göra en studie i detta med både intervjuer av lärare och 

läsning av forskningslitteratur i ämnet. Då mina ämnen är slöjd och bild har detta 

arbete begränsats till dessa två, till stor del p.g.a. utrymmesskäl i denna uppsats. 

Idag förändras samhället i snabb takt och eleverna stöter dagligen på design och 

olika former av estetiska uttryck via dator, tv och reklam. Informationsflödet är 

stort och teknologin utvecklas i snabb takt. Det kan tyckas att skolan också borde 

följa med i den utvecklingen som sker. Men skolan och dess institutioner verkar 

ha blivit alltför isolerad från samhället i övrigt. Vi går mot nya tider och jag kan 

tycka att vi bör fundera över vilken roll vi vill se den svenska skolan ska ha 

gentemot samhället.  

Richard Florida (2006) menar att den kreativa klassen är på frammarsch och vi 

står inför en ny ekonomi som efterfrågar en mer kreativ arbetskraft. Jag tror att det 

är viktigt att skolämnena följer den utvecklingen och förnyar sig för att kunna 

hävda sin plats i en framtida skola. Och som slöjd- och bildlärare tror jag slöjd- 

och bildämnet har betydelsefulla roller som kreativa ämnen och är viktiga i 

skolan.  

Det har i lång tid diskuterats inom skolan och i samhället om det teoretiska är 

viktigare än det praktiska och tvärtom. Det har blivit likt två kombattanter med 

dess företrädare som alltid ställs emot varandra och medfört att skolämnena har 

segregerats och värderats var för sig som antingen praktiska eller teoretiska 

ämnen. Men jag tycker att det är tid att sluta fred mellan dessa två och börja se att 

de kan vara varandras förutsättningar istället. Jag vill mena att vi är skyldiga våra 

elever i skolan ett kvalitativt lärande utan förlegade traditioner som tycks tillhöra 

en omodern skola. Det är tid för kreativa lösningar mot en kreativ framtid. 

Howard Gardner (2007) menar att fem olika tänkanden är särskilt viktiga för 

framtiden: förmågan till disciplinerat tänkande, tänkande i synteser, kreativt 

tänkande, respekterande tänkande och ett etiskt förhållningssätt.  
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Syfte  

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur yrkesverksamma bild- och 

slöjdlärare ser på utvecklingsmöjligheter för sina respektive ämnen för framtidens 

grundskola, samt att diskutera detta i relation till aktuell forskning på området. 

Med begreppet utveckling menar jag på en positiv förändring i ett framåt-

skridande och förbättrande syfte; en process varvid förändring sker som kan ses 

mer komplicerat eller värdefullt. ”Utveckling antas oftast ske från ett lägre och 

mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat” 

(Nationalencyklopedin, 2010-12-17). 

Frågeställningar 

 Hur ser forskningen på möjligheter för utveckling av bild- och slöjdämnet? 

 

 Vad anser yrkesverksamma lärare inom bild eller slöjd om 

utvecklingsmöjligheter för ämnet? 

Metod 
 

Jag har använt mig av litteraturstudier som behandlar olika forskningsteorier runt 

utvecklingsmöjligheter för bild- och slöjdämnets innehåll och undervisnings-

metoder. Avgränsningen till dessa två ämnen är p.g.a. utrymmesskäl i detta arbete 

och att dessa är mina inriktningsämnen. Parallellt och utifrån detta har kvalitativa 

intervjuer genomförts för att ge en bild av hur de yrkesverksamma lärarna ser på 

utvecklingsmöjligheter baserat på dessa teorier. Detta blir en mer täckande metod 

då det kombinerar den teoretiska litteraturen med mitt praktiska fältarbete med 

intervjuer och skapar således en djupare förståelse.  

Datainsamling 

Då jag ville få uppfattning om lärares syn på slöjd- eller bildämnet i skolan och 

dess utvecklingsmöjligheter, ansåg jag det vara passande att bygga 

undersökningens resultat på halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att 

undersökningen benämns som kvalitativ. Den kvalitativa intervjun är en effektiv 

metod för att fånga informanternas egna erfarenheter sett ur deras eget perspektiv 

och med egna ord, menar Kvale (1997). Inspelning av intervjusamtalet gjordes 

med digital media och har transkriberats för en lättare bearbetning. Genom 

litteraturstudier av tidigare forskning och vetenskapsteorier kring undervisning 
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kommer en bakgrund av dessa att läggas fram och sättas i jämförelse med 

resultaten av intervjuerna. Det rekommenderas att man använder sig av fler än en 

metod för materialinsamling och bygger in olika jämförelser. Genom att belysa 

sin problemställning från olika håll, får man således en djupare och klarare 

förståelse av den, menar Johansson och Svedner (2006:11). 

Urval 

Informanter för intervjuer var sex lärare varav tre bildlärare och tre slöjdlärare i 

grundskolans senare år. Urvalet gjordes utifrån kriteriet att lärarna skulle ha helst 

tio yrkesverksamma år eller mer inom ämnet. Då jag önskade en allmänsyn 

utifrån både lärare på skolor med uttalad estetisk profilering och utan estetisk 

profilering så sökte jag mig till en blandning av skolor. Bland skolorna fanns 

uttalade medieinriktade, bild i samarbete med slöjd men även icke profilerade 

skolor. Då deltagandet var frivilligt och perioden var hektisk för lärarna med 

betygssättning och utvecklingssamtal, så har även det påverkat vilka som kunde 

delta i slutändan. 

Forskningsetik 

I kontakter med informanterna, under intervjuerna och hanteringen av all 

insamlad data, har jag följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002) har utarbetat: Deltagarna ska erhålla en rättvisande och begriplig 

beskrivning av undersökningsmetoder och syfte och ska när som helst kunna 

ställa frågor om dessa och få sina frågor sanningsenligt besvarade. Deltagarna 

skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 

negativa följder och att deras anonymitet skyddas. Kommunikationen har skett via 

mejl, telefon och direktkontakt. Vid den första kontakten med informanterna 

presenterades bakgrunden till studien och etiska regler enligt bilaga 1. 

Intervjufrågorna bifogades mejlet för att informanterna skulle kunna sätta sig in i 

och förstå frågorna för att därigenom ge relevanta svar. Den metoden hade jag 

uppmärksammat efter att ha läst andras examensarbeten och såg det som en 

fördel. En risk i detta kunde dock vara att informanterna hade sökt upp egen 

information runt frågorna för att vilja ge, vad dem skulle uppleva som, ”korrekta” 

svar. Frågorna som ställdes under intervjun följer som bilaga 2. 
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Litteraturgenomgång 

 

Med exempel på samhällsdebatter, Nationella Utvärderingen 2003(NU-03) och 

hur situationen för slöjd- och bildlärarutbildningarna ser ut idag så ville jag visa 

den allmänna uppfattningen om ämnena. Slöjd- och bild ingår under de s.k. 

estetiska och praktiska ämnena i skolan idag och begreppen estetik, kreativitet och 

den praktiska aspekten anser jag är själva grundstenarna och centrala begrepp när 

vi talar om dessa skolämnen och därför tänkte jag klargöra dessa i detta kapitel. 

Via litteraturen kommer jag knyta an till det valda problemområdet genom att kort 

gå tillbaks i ett historiskt perspektiv på bild- och slöjdämnenas utveckling. Syftet 

med detta är att ge en helhetssyn över själva kärnan i dessa ämnen och en bild av 

hur ämnena förändrats över tid. 

Utan historiska perspektiv blir vår bild av nuet ganska platt – och dessutom fylld av 

det övermod som kallas hybris – d.v.s. ett slags spontan övertygelse om att ”det var 

sämre förr” (eller paradoxalt nog lika ofta: ”det var bättre förr”) (Arfwedson, 

2005:82). 

Jag kommer att jämföra kursplanerna i nuvarande version och den framarbetade 

nya som börjar gälla hösten 2011. Slutligen i detta kapitel tar jag upp förslag på 

utvecklingsmöjligheter baserat på undervisningsteorier inom forskningen på 

området. 

Samhällsdebatter  

I läsardebatten (2010-10-28) på Aftonbladets hemsida ifrågasätter en debattör, 

som utger sig för att vara en högstadieelev och kallar sig Robin 15 år, slöjdens roll 

i skolan. Debattören tycker i sina inlägg att slöjden är ett föråldrat ämne som inte 

bör vara obligatoriskt i skolan. I en annan debattsida så försvarar artikelförfattarna 

(Björfors, m.fl. 2009-11-08), som innefattar flera framstående 

kulturpersonligheter inom den svenska kulturvärlden samt Eva-Lis Sirén 

(förbundsordförande i Lärarförbundet), de estetiska ämnena mot förslaget att göra 

dem valfria i den framtida gymnasieskolan. Artikelförfattarna menar att hög 

estetisk och även kommunikativ kompetens kommer att vara bland de allra 

viktigaste kvalifikationerna på framtidens arbetsmarknad, oavsett om man ska bli 

läkare, lärare, artist, ekonom eller konstnär. Detta förslag är numera antaget och 

ingår i reformen av den svenska gymnasieskolan (GY2011) och genomförs hösten 

2011. Detta beslut att försvaga den estetiska verksamheten i gymnasieskolan kan 

kanske ses som ett steg mot att vidare försämra de estetiska ämnenas roll även i 

grundskolan i framtiden. Grundskolan kan upplevas redan idag som en 
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”treämnesskola”, ett begrepp som har uppstått i och med att behörighetskraven för 

gymnasieskolan är minst G i ämnena svenska, engelska och matematik, menar 

Marner & Örtegren, (2005:144). 

Utbildningsminister Jan Björklunds (2011-01-20) syn på utbildning, och vad han 

anser om grundskolans och gymnasiets roll i framtiden, speglar sig i en artikel 

som publicerades på Dagens Nyheters debattsida: 

Om Sverige ska bli lika framgångsrikt under 2000-talet som vi tidvis var under 

1900-talet, då är det kunskap, vetenskap och kreativitet som måste stå i absolut 

fokus.  / … / Men medan grundskola och gymnasium ska förmedla befintliga 

kunskaper är det akademins unika uppgift att ifrågasätta hävdvunnen kunskap och 

utveckla ny. Framgångsrik forskning utvecklas genom ett kritiskt förhållningssätt. 

Idealet är den fria akademin. 

Negativa trender i lärarutbildningarna  

Hur lärarutbildningarna hanterar och värdesätter sina estetiska kurser är av stor 

betydelse. Det är där det ska utbildas kompetenta lärare som ska finna tilltro och 

motivation att utveckla sina ämnen i sin framtida yrkeskarriär. Det är i lärar-

utbildningen kvaliteten på lärarna och det framtida skolämnet grundläggs.  

Lärarutbildningarna inom slöjd har trappats ner. Uppsala universitets utbildning i 

textilhantverk lades ner vårterminen 2010. Göteborgs textillärarutbildning var 

nära att läggas ner för några år sedan (Hedström, 2010-11-10). Kvar är just nu 

endast tre slöjdlärarutbildningar: i Umeå, Linköping och Göteborg. 

Lärarstudenterna som utbildas i bild och slöjd gör det numera mot en allmän 

lärarexamen, i kontrast till det tidigare då man fick ut en speciell bildlärarexamen 

eller slöjdlärarexamen. Detta tillsammans med borttagandet av kraven på 

godkända arbetsprover som behörighetskrav för att söka in till bildlärar-

utbildningen bidrar till en avprofessionalisering av yrkesgruppen i form av lågt 

värderade ämneskompetenser menar Marner (2006:6). Estetisk verksamhet utan 

mediespecifik kompetens och kunskaper i ämnet skapar en risk för en ”erosion” 

av kompetens (Göranzon, 1990). I den förnyade lärarutbildningen ökar 

allmänkompetens framför specifik kompetens i det allmänna utbildningsområdet, 

AUO 90hp.  

Ytterligare en aspekt är att det blivit ännu mindre utbildningstid för studenterna i 

den förnyade lärarutbildningen med inriktning mot bild, slöjd och musik, menar 

Marner (2006:6). Det är ännu ett tecken på avprofessionalisering, anser han. Lägg 

därtill att även undervisningstimmarna för år 7-9 i bildämnet har minskat mellan 
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åren 1992 till 2005. 1992 låg snittet på 67 minuter per vecka, medan 2005 hade 

det minskat till ca 55 minuter per vecka, d.v.s. en minskning med 18 procent 

(Marner, 2005:144). Även slöjdens timmar har minskat i undervisningsvolym i 

samband med varje läroplansreform efter Lgr62, enligt Borg (2001:99) 

Nationella utvärderingen av grundskolan  

Den omfattande Nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03) pekade på att 

elever ser både bild och slöjd bland de roligaste ämnena men har svårt att se 

”nyttan” av kunskaperna i dessa ämnen. En klar majoritet av eleverna, två 

tredjedelar av undersökningsgruppen, menade att kunskaperna från slöjden är 

relativt oviktiga för fortsatta studier eller arbete. Eleverna uppfattar dock inte att 

beskaffenheter som självförtroende, att få ta egna initiativ och eget ansvar är 

kunskaper som de kan tillerkänna slöjden och som kan vara ”nyttiga” både för 

fortsatta studier och i kommande yrkesliv. (Skolverket, 2004:125f).  

Liknande resultat visar undersökningen av bildämnet där tre fjärdedelar av 

eleverna instämmer att bild inte hör till ett viktigt skolämne att lära sig och inte 

heller att kunskaper i bild är viktiga för fortsatta studier eller framtida yrkesliv. 

Föräldrarna i studien finner inte heller ämnet särskilt viktigt (Skolverket, 

2004:20). Undersökningen visade att endast 47 %, av eleverna fann bild som ett 

ämne som de ansåg vara viktigt att ha bra kunskaper i. Det kan jämföras med slöjd 

där den andelen är ca 65 % och matematik 92 % (Skolverket, 2004:28). 

Definitioner av centrala begrepp 

Estetik 

Begreppet estetik härstammar från det gamla grekiska ordet aisthesis som förstods 

till förmågan att motta stimulering från ett eller flera av kroppens fem sinnen, ett 

sinnesintryck. Traditionellt förknippas estetik med sinnesförnimmelse och känsla 

och teoretiserades utifrån de nya filosofiska tankarna som den grekiska filosofen 

Platon (427 f. Kr-342 f.Kr.) frambringade. Platon anses vara grundaren till 

filosofin inom det estetiska området vilken han beskrev i tre dimensioner: det 

sköna, det goda och det sanna (Paulsen, 1996). Inom filosofin har det diskuterats 

som teorin om det sköna, oavsett om det anknyts till naturen eller till det som 

människan själv har skapat (Paulsen, 1996:29). På 1700-talet användes begreppet 

i snävare form om konstens egenart och som ”läran om det sköna i konsten”. 

(Aulin-Gråhamn, m.fl. 2004:100). Det har beskrivits i en annan form som 

”människans sinnliga och känslomässiga förhållande till världen i motsättning till 
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den matematisk-logiska kunskapen med dess rent abstrakta tänkande” (Aulin-

Gråhamn, m.fl. 2004:100).   

Estetik - i modern form 

Jan Thavenius menar att vi inte använder begreppet estetik idag endast om det 

som hör ihop med konstnärliga verksamheter eller som syftar på allmänna 

egenskaper hos ett konstverk utan estetiken är även en del av det moderna 

samhällets sociala och kulturella liv och används i konsten, skolan, politiken och 

ekonomin för att även förändras i historien. Han menar också att det kan användas 

i en allmän eller specifik betydelse (Aulin-Gråhamn, m.fl. 2004:101). Danske 

forskaren Henrik Kaare Nielsen menar att begreppet har börjat användas om ”den 

allmänna tendensen i de högutvecklade moderna samhällena att det sociala livet 

blir alltmer upplevelseorienterat” (Aulin-Gråhamn, m.fl. 2004:100).  

En ny aspekt av estetik som vi står inför är marknadsestetiken. Det är en estetik 

som produceras utifrån kapitalstarka aktörer och som ställer skolan inför nya och 

akuta utmaningar, enligt Magnus Persson (Aulin-Gråhamn, m.fl. 2004:125). Det 

handlar om den s.k. upplevelseindustrin där estetiska produkter kretsar på en 

”marknad där design, stil och immateriella faktorer som (önske)drömmar och 

begär är långt mer betydelsefulla än varans funktion, kvalitet och nytta, eller med 

ett annat ord - dess bruksvärde”, som skolan bör ta på allvar, anser Persson 

(Persson, 2003:81). Till upplevelseindustrin räknas områdena: arkitektur, 

dataspel, design, film, författarskap/ publicering, konst, media, mode, musik, 

reklam, scenkonst, turism och utbildning/edutainment (sammanslagning av 

engelskans ord för utbildning och underhållning) (Persson, 2003:81:88). Han 

menar att hela vår vardag genomsyras av kultur och estetik som sköljer över oss 

från morgon till kväll, medvetet eller omedvetet. Kultur är en 

mångmiljardindustri, där t.ex. massmedieprodukter är USA:s näst största 

exportvara. Estetik är inte längre något restriktivt endast för konsten – det finns 

överallt (Aulin-Gråhamn, m.fl. 2004:125ff). 

Kreativitet 

Forskningen kring begreppet kreativitet tog sin början 1950 då J.P. Guilford 

myntade begreppet kreativitet som skulle jämföras med det divergerande 

tänkandet enligt hans strukturmodell, som han likställde med originellt och 

okonventionellt tänkande, menar Bach (1970). Bachs definition av begreppet 

kreativitet är ”en individs förmåga att komma med nya och originella produkter 
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och idéer”(s.12). Enligt Florida (2006:59) är kreativitet ”processen att förstöra sin 

form för att ersätta den med en bättre” . 

Kreativitet - nyskapande djupare kunskap 

Den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) menade att moralisk är den 

som nyskapar, inte den som följer det andra. Han lade därmed en moralisk vikt 

vid ett kreativt skapande, med betydelsen nyskapande är av högre värde 

(Wallenstein, 2001). Vygotskij menar att kreativitet är en mänsklig aktivitet som 

skapar något nytt oavsett om det är ett ting eller en mental sammansättning 

(Vygotskij, 1998:11). Han menar också att människan handlar i grunden på två 

olika sätt, det reproducerande och det kreativa sättet. Förknippat med minnet 

använder vi den reproducerande i ett återskapande efter erfarenheter, intryck och 

handlingsmönster som är nödvändig för anpassning i vår tillvaro. Det andra 

handlingssättet, det kreativa som förutsätter fantasi och föreställningsförmåga, 

innebär ett nyskapande. Och för att anpassa sig till framtiden och förändringar i 

tillvaron är kreativiteten livsnödvändig, menar Vygotskij (1998). ”Dagens fantasi 

kan vara morgondagens verklighet”, kopplar Marner (2005) till kreativitet.  

Howard Gardner, psykolog och forskare på Harvard University i Boston, 

hänvisade till likartade två vägar i undervisning till att förmedla och överföra 

kunskap. Han kallar det ”mimisk” utbildning som bygger på att läraren visar det 

önskade och eftersträvansvärda och eleven imiterar i bästa möjliga mån. Man 

sätter upp ultimata modeller eller önskade strävansmål och styr eleven till 

imitation av dessa. Den andra vägen inom utbildning kallas den ”transformativa” 

där läraren fungerar som ledare och har en hjälpande funktion istället för en 

styrande. Där arbetar läraren i riktningen att uppmuntra eleven att arbeta ut sina 

idéer efter att satt denne i utmaningar och situationer som får dem att pröva sig 

fram med olika lösningar och därav skapa djupare förståelse. Han menar att dessa 

två kan liknas vid grundläggande färdigheter kontra kreativitet (Gardner, 

1998:128f).  

Den kreativa klassens framväxt 

Richard Florida menar att vi står inför en ny ekonomi, som skulle vara 

kreativitetens ekonomi. I denna ekonomi är kulturarbetarens roll större där en 

kreativ miljö gynnar framgång (Marner & Örtegren, 2008:23). Och kreativa 

miljöer är en förutsättning för att generera teknologisk kreativitet, kommersiella 

idéer och en god ekonomi (Florida, 2006:48). Och om skolan ska förbereda för 

framtiden och det kreativa samhället så måste kreativitet få ett utökat utrymme i 



9 

 

skolan. Florida anser att skolan fortfarande är kvar i industrialismen. Den kreativa 

klassen, som han kallar det, är idag större än den traditionella arbetarklassen. 

Praktisk kunskap och hantverkskunnande – praxis och techne 

Begreppet ”praktik” härstammar från det grekiska ordet praxis som betyder 

handling och praktisk kunskap, enligt Liedman (2001). Han talar om den 

praktiska kunskapen som den ”tysta” kunskapen. Han menar att all kunskap 

innebär en praktiserande förmåga att utföra olika konkreta moment som utmärker 

en sysselsättning. Gustavsson (2000:108f) menar att vi kan benämna den 

praktiska kunskapen som ”veta hur” och ”inre reflektion i handling” där 

kunskapen förblir ”tyst” om inte den kan uttryckas verbalt. D.v.s. personen vet 

mer än hon kan redogöra för. Tyst kunskap innefattar både färdighetskunskapen 

och förtrogenhetskunskapen, anser Gustavsson (s.113). Borg menar att tyst 

kunskap kan vara av olika slag: kunskap som inte låter sig verbaliseras, eller 

kunskap som på något sätt är underförstådd eller inövad i form av handgrepp, eller 

kunskap som tystats. ”En individs kunskapsmassa är en integrerad helhet där olika 

slags kunskap inte är urskiljbar förrän den efterfrågas eller behövs” (Borg, 

2001:153). 

Den pragmatiska kunskapssynen ser människan som handlar i världen och att 

kunskap uppstår i handling. En central tanke i pragmatismen är att vi använder 

kunskap till att lösa de problem vi står inför. Den praktiska verksamhet vi bedriver 

är det första steget i kunskapsprocessen (Gustavsson, 2000:137f). Den praktiska 

kunskapsprocessen kan vara: praktik 1 - > reflektion över problemet - > 

konsulterande av teoretiska möjligheter(episteme) - > praktik 2 (lösande av 

problemet). Det ursprungligt grekiska begreppet episteme är den vetenskapliga 

och teoretiska kunskapen som vi använder för att förstå hur världen är uppbyggd 

och fungerar (Gustavsson, 2000:35ff). Kunskap är främst ett medel för 

problemlösning och vägledning för praktisk handlande, anser Gustavsson (s.138). 

Den produktiva kunskapen, techne, innefattar konst, hantverk och retorik (s.162). 

Med techne menas: skicklig i en teknik anpassad för uppgiften, kunnande, 

konsthantverk (Liedman, 2001). Lindström (2004) anser att vi ska vidga den 

praktiska kunskapen att innefatta även fronesis (praktiskt förnuft), d.v.s. förmågan 

att avgöra när en viss färdighet är relevant och ändamålsenlig. 

Bildämnets utveckling i ett historiskt perspektiv  

Gunnar Åsén (2006) menar att teckning som skolämne började etableras under 

1800-talets första hälft i de flesta europeiska länder och var ett relativt välansett 
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ämne under delar av denna tidsepok. I den svenska skolan blev teckningsämnet 

obligatoriskt år 1856. Det hade från början bl.a. syftet att utbilda arbetskraft för 

hantverk, konstindustri och annan industriell produktion. Inom industrin och 

hantverk var det viktigt med ritningar så teckningsämnet ansågs ha viktig roll i 

industrialiseringen som utvecklades starkt under denna tid (Marner, 1998).  

Vid sekelskiftet och början av 1900-talet började ett estetiskt förhållningssätt växa 

fram som en del av teckningsämnets roll. Man frångick den korrekta avbildningen 

och efter sekelskiftet började undervisningen fokusera kring frihandsteckning och 

lägga större vikt på den skapande och praktiska betydelsen (Åsén, 2006:112). 

Åsén menar att det ökade intresset för smak och estetik vid denna tid medförde att 

enbart utbildning av kvalificerad arbetskraft för produktion inte var tillräckligt 

(s.111f). Under de första decennierna på 1900-talet växte det fram en mildare syn 

på teckningsämnet där arbetsglädje, enkelhet, känsla och intuition blev det som 

präglade undervisningen. Kommande decennier så växte den fria kreativiteten och 

det fria skapandet som började dominera ämnet alltmer.  

In i 50- och 60-talet fick det en prägel av avkoppling från det vanliga skolarbetet 

och började få karaktären av ett ”andningshål” i undervisningen och blev mer 

frikopplat från andra ämnen där det hade varit integrerat. Gunnar Åsén ställer 

frågan ” om detta kan ses som en effekt av eller bidragande orsak till ämnenas 

marginalisering och låga status?” (s.115). Under 60-talet började teckningsämnet 

att ifrågasättas utifrån det ökade bildutbudet i form av tv, film och reklambilder 

och ökad kunskap om bildspråk. Bildämnet blev ett mer kommunikativt ämne.  

I 1980-års kursplan byttes namnet från Teckning till Bild samtidigt som det 

förtydligades om bildkommunikation och bildspråkets betydelse. Åsén (2006:108) 

beskriver det som tre faser i ämnets utveckling i skolan: teckning som avbildning, 

teckning som uttrycksmedel och bild som kommunikationsmedel. Den svenska 

bildlärarutbildningen, menar Gert Z Nordström, har genomgått tre huvudsakliga 

perioder – en teknisk, en konstpsykologisk och en bildspråklig (Nordström, 1994). 

Slöjdämnets utveckling i ett historiskt perspektiv  

Strax efter 1864 började praktiska ämnen som slöjd bl.a. att bryta den dittills 

bokliga inriktningen på undervisning, enligt Hartman, m.fl. (1995). Redan här 

talades det om att inte bara teoretiska kunskaper skulle ges, utan för både hjärna 

och hand. År 1912 blev slöjden etablerad i skolvärlden. I 1919 års 

undervisningsplan för folkskolan nämndes satserna ”att lära genom att göra”, 

”handens arbete” och ”den andliga brottningen med problemen” (Hartman, m.fl. 

1995:21). Från mitten av 1900-talet började även en stor förändring av slöjden. 
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Från att tidigare riktat sig på att eleverna har fått reproducera föremål och vara 

fokuserat på husbehovsslöjden, så kom nu elevernas egen skapande verksamhet 

att hamna i fokus. Det ”sammanfattades inte längre i begrepp som noggrannhet, 

uthållighet och goda tekniska färdigheter utan snarare i termer som 

självförverkligande, individualisering och kreativitet” (s.34). I början av 1960-

talet började ämnena segregeras alltmer till var vi står idag och grundtanken att 

modernisera en alltför teoretisk skola dämpades, anser Hartman, m.fl. (s.22). 

Under 1980-talet lades vikten på jämställdhet i slöjden då alla elever, pojke som 

flicka, skulle arbeta med både hårda och mjuka material. Inför 1994-års läroplan 

så var slöjden starkt hotad och debatten låg omkring att göra slöjden till ett 

frivilligt ämne. Det blev inte genomfört men timantalet för slöjdämnet krympte 

från och med nu.  

För att enklare sammanfatta slöjdämnets förändring genom tiderna så använder 

jag mig av översiktmodellen av Sven G Hartman, m.fl. (1995:35) i Handens 

pedagogik: (Tabell 1). 

Utvecklingsperiod Inriktning Mål Kriterier 

1860- > 

Filantropi 

Nyttoproduktion Hushållsekonomi 

och hälsa 

Försörjnings-

förmåga 

1880- 1920 

Formell bildning 

Praktiskt arbete och 

allmän händighet 

Fostran till 

arbetsglädje 

Självständighet, 

flit och 

noggrannhet 

1920–30-talen 

Arbetsskole-

pedagogik 

Elementära 

hantverkstekniker 

Händighets-

aktivering i 

praktiskt arbete 

Funktion, puts 

och kvalitet 

1940- 50-talen 

Aktivitetspedagogik 

Motsättning: 

serieslöjd – fritt 

skapande 

Lika värde åt 

elevernas teoretiska 

och praktiska 

aktiviteter 

Skönhet, 

funktion och 

tekniskt 

kunnande 

1960- 70-talen 

Skapande 

verksamhet 

Personlighets- 

utveckling 

Självförverkligande Personligt 

uttryck 

1980-talet 

Skolans inre arbete 

Lika för alla, 

konsument-

utbildning 

Jämställdhet Flickor och 

pojkar 

undervisas 

tillsammans 

1990-talet 

Skola för bildning 

Valfrihet Individuell 

utveckling 

Profilskolor 

 

Tabell 1: Beskriver slöjdämnets förändring genom tiderna enligt Sven G 

Hartman, m.fl. (1995:35). 
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Borg (refererad i Hasselskog, 2008:38) vill hävda att det är tre aspekter som är 

grundläggande för slöjden och som är gemensamt i styrdokumentens innehåll från 

1962 till 1994: 1. Slöjdprocessen, 2. Att göra saker, 3.  Emotionella och sinnliga 

upplevelser under slöjdandet. Vidare menar Borg (i Edvall, 2006:8) att det går att 

identifiera fyra kriterier som hela tiden fanns med och som kan sägas vara 

slöjdämnets kärna: 1. Utveckla förmåga till skapande verksamhet. 2. Öva manuell 

förmåga. 3. Utveckla känsla för färg, form och kvalité. 4. Kännedom om material. 

Begreppet ”slöjdprocessen” innebär enligt Borg (1995) en arbetsprocess som 

består av momenten: Idé -> Planering -> Genomförande -> Utvärdering. Men 

processen som barnet varit med om, de upplevelser och erfarenheter som gjorts 

förblir vanligtvis elevens egen tysta kunskap, menar Borg (1995:154).  

Styrdokumenten  

Hur ser kursplanerna ut i slöjd och bild? Kan de bromsa eller gynna en utveckling 

framöver? Jag ska kort här jämföra de gamla, ännu gällande kursplanerna 

(Skolverket, 2002), mot de nya kommande i Lgr11 (Skolverket, 2010-11-26), och 

analysera hur designfokuserat respektive digitalt arbetande dessa uttrycker sig. 

Och även hur kreativitetsaspekten ser ut. I ett ämnesöverskridande och holistiskt 

synsätt så är båda läroplanerna, Lpo94 och Lgr11, gemensamma om följande: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 

med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 

en helhet. / … /  Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld 

som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling 

där olika kunskapsformer är delar av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 

utveckling och lärande. / … /  I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. (Skolverket, 2002; 

Skolverket, 2010-11-26). 

Bildämnets kursplan  

Man får ett intryck av att den nya kursplanen Lgr11(Skolverket, 2010-11-26) är 

mer konkret och specificerar metoder och tekniker som ska användas. Kursplan 

2000 (Skolverket, 2002) nämner endast traditionella och moderna metoder och 

tekniker i dator- och videoteknik och nämner inte ens begreppet ”digitalt”. Nya 

kursplanen nämner det specifikt under Centralt innehåll att redan från första klass 

ska det vid bildframställning arbetas med fotografering och överföring av bilder 
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med datorprogram. I senare år även redigering med datorprogram och digital 

bildbehandling. Då den nya kursplanen är mera styrande kan det innebära att 

kreativiteten undertrycks i det hänseendet att läraren har mindre handlingsfrihet. 

En annan sida av det är att det kanske blir ”rättvisare” då inte lärarens kompetens 

och tolkning av oklar kursplan kan påverka i samma grad. Nya kursplanen 

beskriver väldigt detaljerat ned till tekniker och metoder. I denna mer pragmatiska 

kursplan ser jag mindre av det sociokulturella perspektivet som jag tolkar mer ur 

den gamla. Populärkultur nämns ett par gånger i Kursplan 2000, men inte alls i 

Lgr11. 

Slöjdämnets kursplan  

Begreppen hantverk och design nämns inte i den gamla kursplanen för slöjd, men 

däremot i den nya Lgr11 (Skolverket, 2010-11-26). I Kursplan 2000 (Skolverket, 

2002) sägs att slöjdämnet bl.a. ska öva upp elevernas kommunikativa förmåga till 

skillnad från Lgr11, där detta inte nämns. Den gamla Kursplan 2000 syftar mer på 

att stärka ett självförtroende hos eleven medan den nya Lgr11 riktar sig på ett 

experimenterande och att anta utmaningar från elevens sida på ett kreativt sätt. På 

ett generellt plan såsom i bildämnets kursplan ser jag styrningen i den nya kan 

hämma kreativiteten i undervisningens upplägg (se kreativitet s.9) jämfört mot 

den gamla. Däremot ser jag mer begreppshantering i den nya Lgr11 och tolkar det 

som att designaspekten kan få större utrymme som mer teoretiserande slöjd. 

Slöjdprocessen som begrepp i den gamla kursplanen har försvunnit och ersatts av 

”arbetsprocessen” som består av: idéutveckling – > överväganden – > 

framställning – > muntlig värdering av arbetsprocessen.  

Bild- och slöjdämnets framtida utveckling  

Vad är skolans roll idag och vad kommer den att vara i framtiden? - får vi fråga 

oss. Skolans tidigare institutionella avgränsning i samhället är inte lika självklar 

idag, menar Marner (2006). Han citerar Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003:11): 

Skolan har i informations och mediesamhället förlorat sin gamla roll som självklar 

och dominerande kunskapsförmedlare. Det behövs en ny kulturpolitik och ett nytt 

bildningsuppdrag om skolan ska kunna spela den allt viktigare roll den har som en 

demokratisk offentlighet för barn och unga i ett kulturellt heterogent samhälle. 

Ökad digitalisering i bildämnet  

Ämnesinnehållet i bild och slöjd, som traditionellt har baserats på det analoga 

fysiska materialet, håller på att förändras enligt Per-Olof Erixon (2010-11-22), 
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som leder det institutionsövergripande forskningsprojektet ”Skolämnesparadigm 

och undervisningspraktiker i skärmkulturen – bild, musik och svenska under 

påverkan”. Nya material och tekniker som digitalfoto, videokameror, 

redigeringsprogram för bild etc. smyger sig in i undervisningen idag och 

omvandlar dessa ämnen till att bli mer virtuellt och immateriellt baserade. Idag 

har vi möjlighet att behandla, reflektera och sända ut mediala budskap utifrån 

egna preferenser via digitala medier och med modern medieteknik. Det handlar 

om att finna sin plats och roll i ett föränderligt samhälle och de kunskapsstrukturer 

som skapas och som efterfrågas. Vi överröses med information och estetik i bilder 

i vår vardag från morgon till kväll. Det finns i medier som morgontidningen, 

livsmedelförpackningar, reklampelare på vägen till jobbet, via datorn på jobbet, 

mobiltelefon, Tv:n, etc. Multimodaliteten har blivit utbredd, d.v.s. vi nås av 

information via en mängd kanaler. I t.ex. USA är massmedieprodukter numera 

den näst största exportvaran (Aulin-Gråhamn, m.fl. 2004:127).  

Bilden har blivit ett betydande verktyg för påverkan och information i de nya 

medierna. Datorn och mobiltelefonerna hade aldrig blivit vad de är idag om vi inte 

hade haft bilderna och ikonerna för att kunna orientera oss och klicka oss fram 

via. Forskarna idag menar att dagens samhälle är det historiskt sett mest bildtäta 

samhället såväl vad gäller produktion och funktion som distribution. Den 

utveckling som skett på bildens område är mer betydande än den som skett under 

motsvarande tid inom det skrivna språket (Skolverket, 2004). Bildämnet i skolan 

borde väl vara det som har rollen att förmedla kunskapen om skapande, 

granskande och distribuerande av bilder. I NU-03 kunde det konstateras att hela 

80 procent av eleverna använder sällan eller aldrig dator i bildundervisningen. 

Önskemål om mer användning fanns dock. Marner & Örtegren (2008) anser att 

”förändringarna av medievärlden, där bilden spelar en central roll, är av mycket 

stor betydelse för bildämnets utveckling om man tänker sig att ämnet ska ligga i 

fas med samhällsutvecklingen”. De menar också att det förs en kamp i 

konstvärlden idag mellan två olika tendenser. Å ena sidan en äldre inåtsträvande 

tendens som stänger ute populärkulturen och informationssamhällets produkter 

och som kännetecknas av traditionella tekniker. Å andra sidan en utåtsträvande 

tendens som använder moderna medier såsom digitala bilder, video, dator och 

Internet i större utsträckning. Den har mer en social strävan och är överspridande 

över olika medieområden där gränsen mellan konst och dessa löses upp (s.139f). 

Marner & Örtegren menar att en av fördelarna med den utåtsträvande tendensen 

skulle kunna vara den ökade kommunikativiteten i ämnet med digitalt 

bildhanteringsarbete. De anser att om bildämnet ska spela en betydande roll i 

framtidens skola så är det viktigt att det utvecklas i riktning mot ett genuint 
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kommunikationsämne. Det skulle stärka ämnets nytta för både framtida liv och 

yrkesliv. Kommunikation blir alltmer en viktig kompetens då det efterfrågas 

skickliga kommunikatörer, menar de (s.145).  

Författarna menar också att moderna medier och digital bildhantering bör få större 

utrymme i bildundervisningen. Bildtolkning och digital bildbehandling blir en allt 

viktigare medborgerlig kompetens (Marner & Örtegren, 2008:146). Problemet 

idag är dock den bristande digitala kompetensen bland lärarna som skulle behöva 

fortbildning för detta, samt ett behov av uppdatering av hård- och mjukvara. 

Bildbehandlingsprogram kräver ofta kraftfulla datorer som det inte verkar finnas 

ekonomiska resurser till i många fall. Bristfälliga antal av datorer och för stora 

elevgrupper under dessa lektioner är ytterligare faktorer som kan försvåra 

undervisningen. (Marner & Örtegren 2008:41). 

Designinrikta slöjden  

Designhistorikern Richard Buchanan ser, enligt Ivanov (2004), Aristoteles som 

föregångare till design som egen disciplin på 1900-talet. Buchanan menar att 

Aristoteles skilde redan i antikens Grekland mellan konsten att uppfinna och 

planera själva tillverkningen där han kallar planeringsprocessen för 

”forethought”(Buchanans översättning) (Ivanov, 2004:45). Redan Platon lyfte 

fram idén i ett skapande som det rena och ursprungliga som omvandlas via 

människan till det tredje steget som konst. 

Området design karaktäriseras av de primära grundbegreppen form och funktion. 

Formen som kan präglas av estetiska värderingar kompromissar med funktionens 

betydelse i slutprodukten. Funktionen bestäms och värderas utifrån ett 

användarperspektiv och bl.a. ergonomiska aspekter. Ergonomi förklaras som 

samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön 

(Arbetsmiljöupplysningen, 2010-12-16). Hans Örtegren har förfinat aspekterna 

inom design som ”de fem E:en”: Ekologi, Ekonomi, Ergonomi, Estetik och Etik 

(Örtegren, 2010-03-25).  

Kreativitet är ytterligare en aspekt inom design. Ny eller annorlunda design 

förutsätter en viss kreativitet av skaparen. Borg menar att särskiljandet mellan 

teoretiska och praktiska ämnen i allmänhet har haft stor betydelse för hur 

slöjdämnet har diskuterats. Och det kan ha bidragit till att ämnet många gånger 

har föreställts som ateoretiskt där man möjligtvis kan använda sig av teorier som 

eleverna har tillskansat i andra ämnen (Borg, 2008:200). Då kan design ha den 

funktionen att teoretisera slöjden mer utifrån en begreppsbildning. Design kan 

styras och värdesättas utifrån estetiska förhållningssätt och begrepp som 
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symmetri/asymmetri, balans/ obalans, dominans/icke-dominans och repetition, 

etc.  

Marner (2005) menar att ett ökat designperspektiv i slöjden skulle få positiva 

effekter i form av en minskad materialfokusering än den som finns i slöjdämnet 

idag. Denna materialfokusering menar han är en bidragande orsak till den ännu 

rådande genusuppdelning ämnet har. Då han anser att slöjdämnet bör anpassas till 

samhällets behov av kunskaper där design och kreativitet efterfrågas inom flertal 

branscher och områden, menar han att designprocessen är mer betydelsefull än 

slöjdprocessen ur detta perspektiv. Designprocessen är bredare än den jämförbara 

slöjdprocessen då den är mer kommunikativ och mer anpassad till samhällets 

behov (Hasselgren, 2008:40). Designprocessen kan definieras som 

”omvandlingen av en ursprunglig idé till sådan information från vilken en produkt 

kan tillverkas” (Rosell, 1990:9). Rosell menar att det är en cyklisk process från: 

analys av problemet – syntes av lösningar – utvärdering av problemet - ny analys 

av problemet med ny kunskap från föregående cykel… etc. (s.17). Han anser att 

förståelsen av designprocessens kreativa moment är viktigt.  

För våra internationella succéer som t.ex. Hennes & Mauritz, Volvo och IKEA är 

den industriella formgivningen avgörande. Dessa ekonomiskt och kulturellt 

betydelsefulla verksamheter behandlas inte på ett tillfredställande sätt i skolan. 

Och med tanke på att design har blivit allt viktigare inom näringsliv och samhälle 

krävs det en ökad uppmärksamhet på design i skolan också, menar Marner och 

Örtegren (2003; 2005).  

År 2004 startades ett flerårigt forskningsprojekt i ledning av professor Lars 

Lindström som skulle innefatta bl.a. slöjd i en föränderlig värld, i syfte att titta på 

möjligheter att stärka slöjdens roll i dagens skola. Lindström (2010-11-13) menar 

att åtskillnaden av skolans kunskapskultur från det praktiserande hantverkets 

innebär både möjligheter och risker. Till möjligheterna hör bland annat att 

utrymmet för eget skapande, experimenterande och risktagande stadigt har ökat 

(Säljö, 2000) samtidigt med förmågan att planera, genomföra och värdera ett eget 

valt arbete. Detta är viktiga förmågor i ett samhälle som ständigt förändras. Till 

riskerna hör att skolans kunskapskultur kan skilja sig alltför mycket från sociala 

verksamheter och kunskapskulturer utanför skolan, på samma sätt som personlig 

utveckling och samhällsnytta. Undervisningen kan då upplevas som betydelselös, 

föråldrad och orealistisk. Vi riskerar att få en speciell ”skolslöjd” som anser dess 

roll är att uppfostra människor, fastän den saknar en tydlig samhörighet med de 

mer utvecklade slöjdkulturer som finns utanför skolan. Förhållandet mellan 

skolans kunskapskultur och kunskapskulturer i samhället upplevs ibland som en 
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konflikt, anser Lindström. Där kan design möjligtvis förstärka bandet mellan 

skolans och samhällets kunskapskultur. 

Hybridämnet ”Kunst og håndverk” – den norska modellen  

Norge har ett stort inslag av formgivning i skolämnet Kunst og håndverk. Det är 

en hopslagning av ämnena bild och slöjd i en hybrid som innefattar konst, design 

och arkitektur som har växt starkt. Detta hybridämne finns både i den norska 

motsvarigheten till svenska grundskolan samt den svenska gymnasieutbildningen. 

Denna hopslagning har funnits sedan 1960-talet, då det hette Forming fram till 

1997 då det bytte namn till Kunst og håndverk och har sedan framgångrikt stärkts 

de senaste tio åren i Norge (Nielsen, 2008:127).  

Med en samhällsförändring där artefaktens betydelse vill sträcka sig längre än 

dess funktionalitet så måste utbildningen även följa denna utveckling, menar 

Nielsen. Ämnet innehåller fyra huvudområden: Visuell kommunikation, design, 

konst och arkitektur. I dessa ska eleverna kombinera sina praktiska arbeten med 

reflektion över visuella och materiella kulturer i både personliga, lokala och 

globalt hållbara perspektiv. Detta skolämne sträcker sig som en kärna i skolan 

från första klass till det tionde läsåret och innefattar 2 timmar per vecka lärarledda 

lektioner (jämför med 55 min för bildämnet i Sverige). I gymnasiet kan eleven 

fortsätta läsa i starka ämnen som Media och kommunikation eller Design och 

hantverk (Nielsen, 2008:129ff). 

Helhetstänkanden i undervisningen 

Holism 

Ett annat synsätt och utvecklingsmål inom undervisning och skola är det 

holistiska tänkandet. Begreppet holism, är enligt Nationalencyklopedin (2010-11-

30)  ”tanken att helheten är något mer än summan av sina delar och att delarna 

därför måste förstås utifrån helheten i stället för tvärtom”.  

Monika Lindgren (2006) menar att vi i västvärlden har hela vårt tänkande 

strukturerat i termer av binära oppositioner såsom: man/kvinna, svart/vit, 

tal/skrift, etc., och som har grundlagts till normalitet. Vi vill kategorisera och 

sortera i ett systematiskt tillrättaläggande där vi skapar ordning i tron att det ska 

förbättra vår tillvaro, menar Lindgren. Så sker även i skolan då det s.k. 

estetiska/praktiska ställs i opposition till det teoretiska och därmed fastställer 

skillnader och ett hierarkiskt tankesätt inom skolan. I skolan ställer vi binära 

oppositioner som: bra/dålig, stökig/lugn, helhet/delar, praktisk/teoretisk, huvud/ 
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hand, tanke/känsla o.s.v., mot varandra anser Lindgren (2006:144f). Hon menar 

att en elev inte kan ses som musikalisk om det inte finns omusikaliska elever att 

relatera till, enligt upprättade normer. På samma sätt kan inte ämnen ses som 

praktiska om det inte finns teoretiska ämnen (s.137).  

I dagens skola har vi en tydlig separation av de olika ämnena och det skapas en 

hierarki då vi har en förmåga att vilja rangordna vår tillvaro. Holismen innebär en 

ämnesintegration och samverkan där de klara gränserna vi har idag suddas ut och 

skapar ett helhetstänkande. Det motsatta som vi har idag, atomism, markerar den 

segregation av ämnena inte bara i oppositionsställning utan också en distinkt 

uppdelning; intrycket ges att alla skolämnen är oberoende av varandra. Med en 

holistisk kunskapssyn väver man ihop ämnena som alla strävar mot samma 

huvudsakliga mål enligt läroplanerna. Det finns flera exempel i Sverige på 

beprövade skolmodeller med likande synsätt. Kulturama grundskola finns sedan 

2002 och har utsetts till den 16:e bästa grundskolan bland landets 4872 grund-

skolor i Skolverkets undersökning (Kulturama, 2010-11-29). Waldorfs 

grundskolor (Waldorfskolefederationen, 2010-11-29) är ett annat exempel och 

Reggio Emilia är en förskolepedagogik som används på ett stort antal svenska 

förskolor idag (Bendroth, 1998:27).  

John Dewey, som var en företrädare för en holistisk filosofi menade att skolan 

måste närma sig samhället då det är dess syften skolan ska tjäna. Skolan är 

verktyget för samhället som styr elevernas utveckling men även samhällets 

framtid och därför måste den distinkta segregeringen mellan teori och praktik 

lösas upp (Dewey, 2004:19). Dewey hävdar att tanke och handling bör ses som en 

syntes, alternativt i ett nära dialektiskt förhållande till varandra. Han menade att vi 

inte bör skilja mellan kropp och själ eller tanke och handling. ”Teori och praktik 

är inte varandras motsats men väl varandras förutsättning. Därför kan ingendera 

värderas högre än den andra” (Dewey, 2004:17). Dewey hade en kritisk syn på en 

tillbakasträvande syn på kunskap och utbildning. 

Kunskap och utbildning ska ha sitt fäste i nutida problem, vara framtidsinriktad och 

inte ensidigt blicka bakåt mot gamla ideal, eller söka sina förebilder i det förflutna 

(Gustavsson, 2000:142). 

Harvardpsykologen David Perkins är enligt Lindström (2002) en av dem som har 

diskuterat om s.k. överspridningseffekter och för hur sådana kan åstadkommas i 

skolan. Han menar att den viktigaste betydelsen av begreppet förståelse, är att 

kunna använda sina kunskaper på ett nytt område. Att undervisa för 

överspridningseffekter är liktydigt med att undervisa för förståelse. Det ger ett 

nytt djup till uttrycket att ”lära genom konsten”, anser han (Lindström, 2002:7).  
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Idag avskärmar vi inte bara klassrummen från varandra utan vi antyder också till 

eleverna att då de lämnar ett visst klassrum så kan de ”gå ifrån” kunskapen där 

också. Eleven utvecklar ett enkelspårigt tänkande och oförmåga att överföra 

kunskap från ett område till ett annat. Men för att förändra detta så krävs det ett 

radikalt nytänkande i synen på lärande, förståelse och effektiv undervisning, enligt 

Lindström (2002:10). ”Den kunskap som gäller idag i skolan är en kunskap som 

är konstruerad av den akademiska världen och med en förståelse som gynnar 

elevgrupper från studievana hem”, menar Ulf Sivertun (2010-12-08). 

Trans-, multi- eller interdisciplinärt 

Anders Marner (2006) talar om trans-, multi- och interdisciplinära 

organisationsformer och jämför med vården där dessa används i olika vårdteam 

som skulle motsvara skolans arbetslag för en samverkan och integrering mellan 

yrken och ämnen. Han menar att detta sätt att tänka skulle kunna gynna skolan 

(s.9).  

Det transdisciplinära teamet består av generalister som alla skulle kunna ersätta 

varandra, vilket skulle främja en avprofessionalisering av skolan, anser Marner. 

Alla i teamet förväntas kunna lika mycket och det skulle skapa problem med 

omfattande kompetens för samtliga. Exempel skulle vara att alla ämnen anses som 

estetiska eller att alla lärare skulle fungera som svensklärare eller att öva 

matematik i alla ämnen, enligt Marner (s.9f).  

I ett multidisciplinärt arbetslag verkar dessa i samma traditionella form som i 

dagens högstadie- och gymnasieskola, d.v.s. varje lärare arbetar för sig, utan 

kontakt med varandra och någon samordnad undervisning. Rektor är stark ledare 

men arbetslaget är svagt. Har en atomisk karaktär.  

Marner är mer positivt inställd till en interdisciplinär samverkan. Han menar att 

interdisciplinära arbetslag i skolan skulle tillfredställa både lärarens yrkesmål och 

även skolans verksamhetsmål. Den egna säregna kompetensen bevaras samtidigt 

som helheten i form av det övergripande verksamhetsmålet ställs i centrum, d.v.s. 

man anser elevens lärande och kunskapsutveckling som det viktigaste. 

En kulturskola för alla och estetiska läroprocesser 

Marner och Örtegren (2005) menar att en kulturskola för alla skulle kanske kunna 

vara en motpol till ”treämnesskolan” i skoldiskussionen. En kulturskola för alla 

skulle innebära att användandet av estetiska läroprocesser utgör ett bärande inslag 

i skolans profil och att alla ämnen har ett skapande perspektiv (s.148). Med 
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estetiska läroprocesser menar Marner & Örtegren ”ett sätt att erövra kunskap och 

som är av vikt i fler sammanhang än enbart inom estetiska ämnen. Ett vidare 

perspektiv än ämne betonas i betänkandet”, menar dem (2003:79). Detta skulle 

också minska trycket på de estetiska ämnena att vara det enda skapande området 

och skulle ge dessa mer utrymme för analys, reflektion och kritisk granskning. Ett 

bättre samspel och balans skulle kunna uppnås på så sätt. ”I estetiska 

läroprocesser är eleven medskapande snarare än endast en behållare för 

obearbetad information”, menar Marner och Örtegren (s.148).  

Resultatredovisning  

 

Här redovisar jag lärarnas syn på slöjd- och bildämnets utvecklingsmöjligheter 

baserat på svaren av intervjufrågorna som i sin tur är relaterade till tidigare nämnd 

forskningslitteratur. För att bevara anonymiteten har jag valt att nämna samtliga 

lärarna med kodade namn som bildlärarna B1, B2 och B3 samt slöjdlärarna S1, S2 

och S3. (Tabell 2). 

Fingerat namn: Ämnen: Yrkesverksamma år: 

B1 Bild 20 + 

B2 Bild 13 

B3 Bild 18 

S1 Slöjd/Idrott 19 

S2 Slöjd (Textil) (mot gymn.) 17 

S3 Slöjd/ Matematik 11 

 

Tabell 2: Innehåller informanternas fingerade namn, vilka ämnen de undervisar i 

och antal yrkesverksamma år som lärare i ämnet. 

Bildämnets roll idag 

B1 anser att bildens roll är mycket större i samhället idag än den tillåts få i skolan. 

Och att den estetiska profileringen i gymnasiet har minskat anser han kan få 

negativa konsekvenser. Han menar att nuvarande regering inte har insett att 

samhällets och världens arbetsproduktion är kreativitetsbaserad och att de kreativa 

ämnena, som bildämnet, är mycket viktiga. Det är inte bara matematik, engelska 

och svenska som är viktiga då man nu håller på att forma en treämnesskola som 

han tror blir förödande för bildämnet. Det behövs en kraftig uppdatering av 
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bildämnet ur en pedagogiskt, teoretisk och teknisk aspekt. Och där är 

bildlärarutbildningen en stark bidragande faktor som nu inte tillgodoser det 

behovet, menar han.  

B2 anser att bildämnet är väldigt betydande på grund av informations- och 

medieflödet som finns i radio, tv, reklam o.s.v. Men även för undervisningen i 

konsthistoria och hur man ska jobba med det i framtiden. B3 ser mer uppgivet på 

bildämnets roll i skolan och ser att det mer och mer blir ”överkört” av 

treämnesskolan, men ser personligen att ämnet är viktigt för att eleverna ska 

utveckla sin kreativitet. Den sociala aspekten, såsom att eleverna kan prata med 

varandra och jobba tillsammans under lektionerna mer än möjligtvis inom andra 

ämnen, ser hon som betydande. 

Slöjdämnets roll idag 

S1 tycker att slöjdämnet håller på att marginaliseras och att tendenser finns att 

vilja integrera det i andra ämnen som i temaarbeten och liknande som en 

”hjälpgumma”. Tid har också försvunnit som gjort att det har blivit ett smalare 

ämne. Det kan innebära att man får inrikta sig på antingen trä eller metall för att 

hinna med, anser han. S2 menar att ämnet inte ses så starkt från ledningshåll trots 

att slöjden ändå bildar idérika kreativa konstruktörer för yrkeslivet, menar hon. 

Hon vill lyfta fram att tänket från idé, till genomförande och att knyta ihop allt i 

slutändan är viktigt eftersom det stärker individen. S3 ser slöjden som mycket 

viktig som en motvikt till den teoretiska skola vi har idag och tycker att de 

praktiska ämnena spelar viktig roll i skolan. 

Idealistiska förhoppningar i bild och slöjd 

B1 tror att vi måste gå ifrån den skolform vi har idag som följer industrisamhällets 

synsätt. Med det menar han att eleverna går från lektion till lektion och kanske har 

sju olika ämnen på en dag där det inte verkar finnas någon koppling mellan 

ämnena eller något samarbete. Samtidigt bör vi gå ifrån det förmedlande av 

kunskap vi har haft hittills, problematisera det mer och jobba som lärare mer i en 

handledarroll istället. Annars blir undervisningen bara fragmentiserad och 

meningslös, menar han. Han anser att Asien ligger i bräschen för en bra modell 

och arbetssätt. B2 anser däremot att valmöjligheterna borde vara större i 

grundskolan, såsom på gymnasiet och högskolan. Olika profileringar, kurser och 

mer friskolor möjligtvis. Men han reserverar sig för att en för stor profilering kan 

få skolan att tappa elever också. Han tror på att ha bildämnet som ett valfritt ämne 

som elevens val i en profilering kanske. Jag tolkar det som han eftersträvar mer 
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intresserade elever i bild. B3 skulle vilja se att ämnet fick mer lektionstid än det 

har idag.  

S1 anser att mer tid och bättre ekonomiska förutsättningar i slöjden skulle kunna 

vara idealiskt. Han önskar längre lektionsblock till de äldre eleverna. Men även 

lärares fortbildning skulle gynna ämnet och de egna förutsättningarna, anser han, 

men tillägger att även det är en ekonomisk aspekt som styr. S2 skulle vilja se mer 

ämnesövergripande och tematiska arbeten och involvera mer teori med praktiskt 

handling mer än det är idag. Hon menar:  

Lär sig barnen med alla sinnen, så får man ihop det som en helhet. Borde göra mer 

än det stereotypiska: matten här och slöjden där, vi måste kunna knyta ihop det 

bättre. Det är inte så krångligt egentligen. Vi skulle behöva lyftas och synligöras 

mycket mer än det görs idag.  

S3 efterlyser också mer tid till ämnet och menar att verkligheten utanför är mer 

som de praktiska ämnena än de teoretiska.  

Bildämnet i framtiden 

B1 anser att den kommande läroplanen (Lgr11) är alldeles för detaljstyrd och med 

borttagandet av den lokala arbetsplanen (LAP) hindras då en möjlighet att skapa 

en egen självständigt individuell tolkning av läroplanen. Med denna blir det en 

väldigt tråkig och förlegad undervisning, anser han. Att de vill att man ska göra 

samma saker under samma perioder, kommer att döda all kreativitet, menar han. 

Han ser att den hittills så traditionella skolformen blir ännu mer traditionell med 

kommande kursplan. Han citerar Albert Einstein: ”Man kan inte lösa nya problem 

med gamla metoder – man måste lösa nya problem med nya metoder.” I ett längre 

perspektiv är det svårt att sia om, men han tror, och hänvisar till Manuel Castells, 

att Internet kommer även i fortsättningsvis att förändra världen och skolan, och att 

det kommer att bli väldigt digitaliserat i framtiden. Men det krävs att vi måste 

kunna hantera denna nya teknologi och inte jämställa information med kunskap, 

utan att problematisera den, anser han.  

B2 ser ingenting i kursplanerna som skulle direkt hindra utveckling, men tillägger 

att han inte satt sig in så mycket i den nya ännu. Däremot ser han att den 

ekonomiska biten kan hindra utveckling, d.v.s. budgeten för varje ämne. Han tror 

att det kan bli mer inriktningsbetonat i grundskolan där eleven får välja redan där 

vad den vill jobba med i framtiden. Mer möjligheter att fördjupa sig i och 

fokusera på ämnen som är intressanta för just den eleven. Istället för kvantitet av 

många ämnen så satsar man individuellt på kvalitet. Men treämnesskolan kommer 

ha stor betydelse i framtiden, tror han.  
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B3 tolkar den kommande nya kursplanen som att den poängterar mer digital 

bildhantering och bildens roll i samhället. Hon tror att det möjligen kan bidra till 

mer och bättre teknisk utrustning i skolan än vad som finns idag. Men i längre 

tidsperspektiv är hon tveksam att bildämnet kommer vara kvar, dels p.g.a. den 

låga status det har idag och hur den nya gymnasiereformen ser ut. De stora 

gruppstorlekarna hindrar bildämnet att utvecklas också, menar hon. 

Slöjdämnet i framtiden 

S1 ser ingenting i kursplanen som hindrar någon utveckling men ser tiden som 

hindrar då det redan har skurits ner ca 25 procent, menar han. I innehållet tror han 

att hanteringen av handelmaskiner kommer att utökas men tror ändå att basslöjden 

med hammare och spik kommer att finnas kvar. Materialmässigt kan det bli sämre 

och förminska slöjden i materialval men han tror inte det blir några större 

skillnader jämfört med idag. Slöjdlärarutbildningen måste däremot bli mycket 

bättre då det finns dem som inte ens vet vad trä är, menar han. S2 tycker att 

slöjdlärarna måste ta ”ett stort nytt grepp”. Vi kan inte köra i gamla spår som är 

omoderna, utan bör jobba med mer processtänkande, anser hon. Jobba mer åt 

design, en annan profilering på slöjden än vi har idag det är hon övertygad om 

skulle stärka ämnet. Både för att fånga barnen och hänga med i deras utveckling 

också. Hon tror på en radikal förändring och på att öka datoranvändningen i 

slöjden men ändå behålla ämnets ursprung. Även en vidareutbildning för lärare 

för att inte hamna efter elevernas utveckling, anser hon skulle vara nödvändigt. S3 

tycker det inte finns något i gamla kursplanen som hindrar någon utveckling då 

den är så fri och lös i förhållande till den nya som är mycket mer styrd och har 

skarpare betygskriterier. Han tror att datoranvändningen kommer att gå tillbaka 

och att det praktiska att jobba med handverktyg kommer att värdesättas mer redan 

om tio år. Han menar att vi inte kan göra eleverna vuxna innan de är det, utan bör 

anpassa oss mer till deras nivå. 

Ökad digitalisering av bildämnet 

B1 anser att det är oundvikligt att digitalisera bildämnet. Det måste man göra 

samtidigt med att kombinera tekniker, analoga och digitala. Om bildämnet ska ha 

det huvudsakliga ansvaret att behandla digitala bilder så måste det följa med 

utvecklingen. Vi kan inte tacka nej till Internet, menar han. Likaså ser B2 att det är 

ett måste om vi ska få med oss eleverna där de är idag, annars är vi förlorade. Han 

tror också på att det är lättare att motivera en digital del än att behålla det gamla. 

B3 tror att man kan stärka intresset för pojkarna och generellt stärka ämnets status 

i skolan om man får jobba med digitala bilder. Men hon påpekar att datorn ändå 
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bara är ett redskap som inte tänker själv och att grundläggande kunskaper som 

perspektiv, färglära, design o.s.v. måste finnas kvar som komplement. 

Designinrikta slöjden 

S1tror att det skulle bli väldigt roligt med ett designtänk och en designkultur och 

därmed få mer utav eleverna än fokus på ”görandet”. Det skulle få dem mer 

målmedvetna och skulle höja kvalitén på deras arbeten, enligt hans tidigare 

erfarenhet. S2 är lite kluven och undrar om slöjden kan tappa sin kärna med en 

fokusering på design. Samtidigt ser hon att design ändå ligger i tiden. Det finns 

redan i ämnet till viss del idag och innebär att man kan skapa en företagaranda. 

Att jobba ihop med andra ämnen i den riktningen kan vara en fördel, anser hon. S3 

anser att design är en viktig aspekt. Det estetiska och design finns ju runt omkring 

oss idag och läggs mycket värde i. Varan köps ju ofta utifrån designen mer än 

funktionen idag, menar han. 

Holistiskt tänkande 

B1 tycker att vi bör ha ett mer helhetstänkande och att vi inte kan skilja praktiska 

och teoretiska ämnen ifrån varandra. Det är ett förlegat synsätt. Teori i det 

praktiska kan vara att man har en begreppsapparat som skapar ett sammanhang 

runt arbetet, anser han. B2 kan se klara fördelar med ämnesöverskridande arbeten 

och arbetar en hel del så. Men han har upplevt att det kan bli oklarheter över varje 

lärares arbetsfördelning i sådana samarbeten. Även att integrera andra ämnen i 

bilden med en och samma lärare menar han ändå involverar andra ämnen 

automatiskt; att det är svårt att säga att ”vi endast haft bild”.  Oavsett om det sker 

medvetet eller omedvetet för eleven, menar han. B3 berättade att hon samarbetar 

redan ganska mycket med andra ämnen. Men att det finns för lite tid för 

utvärdering av dessa lektioner och samarbeten. Och hon menar att den redan 

sparsamma tid som bilden har idag för det ordinarie bildarbetet försvårar 

samarbeten.  

S1 ser många fördelar med ämnesövergripande arbeten där slöjden ihop med 

matematik, SO, NO, t.ex. absolut kan fungera. Men han reserverar sig för att 

närkulturen och miljön runt skolan kan försvåra ett samarbete i form av 

utomhusundervisning, om det inte finns skolskog eller närliggande naturområden 

t.ex. S2 tror att ett ökat helhetstänkande och mer av ämnesövergripande arbeten 

skulle vi ”må vi gott av” och vinna mycket på, för tillsammans är vi starkare, 

anser hon. Utvecklingen går åt det hållet och skulle fånga eleverna på bättre sätt, 

menar hon. Men det måste avsättas tid för planering ihop och att alla lärare är 

positiva till det.  
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S3 är också tydligt positiv till ett helhetstänkande och mer samarbeten, men tror 

inte att det är nödvändigt att tydligt upplysa eleverna över samarbetet. Men att 

man möjligen kan göra dem uppmärksamma på t.ex. plötsligt uppkomna 

matematiska uträkningar i slöjden. 

Kunst og håndverk 

B1 kan se att den traditionella synen på bild- och slöjdämnet skulle försvåra en 

hopslagning. Men ur en kreativitetsaspekt och ett aktuellt perspektiv så är dessa 

ämnen utmärkta för samarbete, menar han och påpekar att de redan har en ”Bild- 

och slöjdprofil i samarbete” sen flera år tillbaka på skolan som har visat sig 

fungera väl. Men han vill lyfta fram att dess olikheter inte bör utplånas som att 

slöjden har maskiner, tekniker och kunskaper som inte finns i bild, och tvärtom. 

B2 ser denna modell bara som en profilering utöver ordinarie lektionstid, ett 

tillvalsämne. Han ser att det absolut går att kombinera ämnena delvis men att det 

ändå finns skillnader mellan dessa. B3 kan se det som en möjlighet men att det 

finns en risk att ämnena i sig försvagas. Hon kan se det dock som en profilering, 

ett tredje ämne.  

S1 tror att en sådan hopslagning kan fungera bra på sikt och förstärka ämnena då 

dem pekar på flera gemensamma områden och jobbar med design och 

tillverkning. Till en början kan det bli oklarheter vad för ämne det är och vem som 

ska frågas om det är fler än en lärare, men att det skulle lösa sig på ett år eller två. 

S2 ser problemet i nuvarande lärarkompetenser om det ska ligga på en och samma 

lärare och tror det kräver långa utbildningar för bra kompetenser i båda ämnena. 

Vid ett samarbete kan hon se mer fördelar då det är så mycket gemensamt. Men 

tror att det kan försvaga ämnena på sikt då tid troligen kommer att försvinna och 

att djupet i vartdera ämnet inte nås på samma sätt. S3 ser att det är stora risker 

med att slå ihop praktiska ämnen då målet kan bli att minska den praktiska tiden. 

Han ser hellre att de förblir separerade men att slå ihop slöjd och matematik för 

tidigare åldrar eller på andra sätt slå ihop med teoretiska ämnen tror han mer på.  
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Analys av resultat 
 

Här konkretiserar jag ner resultatredovisningen i gemensamma nämnare till ett 

talande slutresultat och kopplar ihop med vad forskningen och litteraturen på 

dessa områden kommit fram till. 

Bildämnets möjligheter i framtidens skola 

Gemensamt för bildlärarna är att de tycker att bildämnet har en betydande roll 

som ett kreativt ämne som utvecklar elevernas kreativitet. Med dagens omfattande 

informations- och medieflöde så fyller det funktionen att undervisa och anpassa 

eleverna till samhällets kreativitetsbaserade produktion. Enligt Bendroth 

(1998:123) menar Vygotskij att ”kreativiteten är livsnödvändig för att människan 

ska kunna anpassa sig till framtiden, till förändringar i tillvaron”. Florida (2006) 

anser om skolan ska förbereda för framtiden och det kreativa samhället så måste 

kreativitet få ett utökat utrymme i skolan. Men i skolvärlden uppfattas den idag 

kunna bli överkörd av treämnesskolans dominans.  

Till den kommande Lgr2011 finns det både misstro och tilltro. En lärare tror att 

den kommer att döda kreativiteten med dess styrning och göra skolan ännu mer 

traditionell än den redan är. Och det är det som Florida är inne på; att skolan 

fortfarande är kvar i industrialismen och ”den kreativa klassen” är idag större än 

den traditionella arbetarklassen (2006). En annan lärare hoppas att införandet av 

den nya läroplanen kan hjälpa att skapa bättre tekniska resurser till skolan men är 

ändå skeptisk att bildämnet kommer överleva på lång sikt.  

Marner & Örtegren (2005) talar om en inåtsträvande och en utåtsträvande tendens 

i diskussioner om bildämnet. Samtliga bildlärare verkar ha en mer eller mindre 

tendens av utåtsträvande tolkar jag det som, då de anser att ökad digitalisering i 

bildämnet är ett måste och kommer medföra övervägande fördelar och kan stärka 

ämnet. Men lärarna menar ändå att det bör behållas en del av det traditionella 

området då det är grundläggande även i digital bildhantering och skapande. 

Vincent Van Gogh uttryckte sig ”Det finns lagar för jämvikt och balans, för ljus 

och skugga och perspektiv. Man måste känna till dem för att kunna teckna. Utan 

den kunskapen förblir arbetet ett tröstlöst tragglande som ingenting ger” (Gardner, 

1994:180). Perspektivhanteringen är samtidigt värdefullt i övning av den spatiala 

förmågan som Gardner ser det (s.162).  

Det som skulle kunna hindra utveckling är de ekonomiska möjligheterna och 

ämnets timplan i skolan som redan idag är otillräcklig och det är samtliga lärarna 
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stort sett eniga om. Den nya gymnasiereformen och treämnesskolan ses också som 

tendenser som kan underminera bildämnet i framtiden.  

Idealet ter sig lite olika mellan lärarna då en lärare anser att en helhetssyn på 

lärande skulle vara eftersträvansvärt. Att vi inte borde ha den segregation av 

ämnena som det är idag och att ställa praktiska och teoretiska ämnen mot 

varandra. De andra två ser också fördelar i ämnesövergripande arbeten om tiden 

utökas för planering och utvärdering. En lärare lyfter fram som ideal att bildämnet 

skulle vara ett valfritt ämne liknande i gymnasiet. Jag tolkar hans svar att han vill 

ha mer intresserade elever under lektionerna. Den tredje bildläraren ser att mer tid 

i ämnet skulle vara tillräckligt för att uppfylla idealet. 

Slöjdämnets möjligheter i framtidens skola 

Samtliga tre slöjdlärare ser idag att ämnet är i en hotande situation mer eller 

mindre delvis p.g.a. den nedskurna tiden genom åren. Slöjdens timmar har ju 

minskat i undervisningsvolym i samband med varje läroplansreform efter Lgr62 

(Borg, 2001:99) och var även starkt hotad inför 1994-års läroplan till att bli ett 

frivilligt ämne, enligt Hartman, m.fl. (1995). Därför kan ämnet även framöver 

drabbas av ytterligare nedskärningar i tid och ekonomi, menar lärarna. För att 

stärka ämnet är de ganska eniga att mer tid skulle behövas. Slöjden har en viktig 

funktion som motvikt till den teoretiska övervikten men också i sig självt som ett 

kreativt ämne som bildar idérika konstruktörer på arbetsmarknaden, anser de. Med 

tanke på att design har blivit allt viktigare inom näringsliv och samhälle krävs det 

en ökad uppmärksamhet på design i skolan också, menar Marner och Örtegren 

(2003; 2005).  

Att förändra slöjden till att arbeta mer åt processtänk och design tycker en av dem 

skulle kunna stärka ämnet. Alla är eniga om att en designinriktad slöjd skulle ge 

positiva effekter och stärka ämnet, men vill samtidigt behålla kärnan i ämnet, som 

t.ex. handarbetet. Sjögren (1985:105) försvarar handverktygens betydelse:  

Att utveckla motoriken genom arbete med material och verktyg, att träna 

rymduppfattning genom tredimensionella laborativa övningar och utveckla 

kreativitet och skapande förmåga – det är målområden som inte är bundna till 

någon viss tidsperiod – det är generella verksamheter även i framtiden!   

Och Marner anser just att slöjdämnet bör anpassas till samhällets behov av 

kunskaper där design och kreativitet efterfrågas inom flertal branscher och 

områden, och lyfter fram att designprocessen är mer betydelsefull än slöjd-

processen ur detta perspektiv. Designprocessen är bredare än den jämförbara 
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slöjdprocessen då den är mer kommunikativ och mer anpassad till samhällets 

behov (2005). Och designprocessen är det som stärkts i Lgr 2011, enligt min 

tolkning. Jag tror att en tydligare designaspekt skulle stärka slöjden i form av mer 

teoretisering som, enligt Borg (2008:200), har varit svag hittills. 

Idealet vore mera tid och bättre ekonomi med mer fortbildning av lärarna men 

också att (slöjd)lärarutbildningarna skulle avsevärt kunna förbättras tycker en 

lärare. Alla tre har dock gemensamt att en helhetssyn över undervisning och att 

involvera mer praktiska och teoretiska ämnen skulle vara det idealiska. Filosofen 

Ludwig Wittgenstein uttryckte sig, enligt Alerby, m.fl. (2006:101) som följande i 

en liknelse av helhetssynen i undervisningen:  

Som när vi väver en väv och lägger tråd till tråd. Vävens styrka ligger inte i att 

någon viss tråd löper längs hela vävens längd, utan i det att många trådar griper in i 

varandra. 

Bild och slöjd som ett gemensamt ämne 

Fem av sex av bild- och slöjdlärarna kan se att det är möjligt med en hopslagning 

innehållsmässigt, men tre av dessa fem ser problem eller faror i sådan 

sammanslagning. Det skulle kräva en omfattande kompetens med en lång 

utbildning bakom, menade en av dessa lärare. Kan fungera som en profilering, 

som ett tredje ämne, menar två av bildlärarna. En bildlärare och en slöjdlärare ser 

positivt på en sådan hopslagning. Norges modell Kunst og håndverk som frågan 

om detta grundade sig på, har haft lång tid på sig att utvecklas och förändras sedan 

1960-talet då det formades till ett hopslaget ämne av bild och slöjd. Så problemet 

med utbildning och kompetensen bland lärarna för ett sådant hybridämne, har nog 

löst sig efter tidens gång då lärarutbildningarna har kunnat anpassa sig efter 

behovet, som jag ser det.  

Tiden, som de flesta av både bild- och slöjdlärarna tror skulle bli neddraget vid en 

hopslagning, har inte skett i Norge efter alla dessa år. Lektionstiden på 2 timmar 

är fortfarande oförändrad, enligt vad som kunde utläsas av Nielsens artikel (2008). 

Tvärtom så har ämnets stärkts de senaste tio åren. Hur mycket av de två ämnenas 

kärnor, egenheter som finns kvar, som också lärarna i studien är oroliga för, 

framkommer inte heller av Nielsen. Men jag får intrycket av att ämnet Kunst og 

håndverk är mer anpassat till det (norska) samhällets behov idag än vad slöjd och 

bildämnena är i den svenska skolan. 
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Diskussion och slutsatser 

 

Som en slutlig konklusion så ser jag utifrån lärarnas och forskningslitteraturen att 

bildämnet måste ta steget in den digitala världen för att stärka sig skolan. De 

digitala medierna och nätkulturen blir bara större och större och våra barn finner 

det i sin uppväxt naturligt med multimediala mobiler som har kamera, 

musikspelare, minidator, Internetsurfning och diverse applikationer, s.k. ”appar”. 

Om bildämnet ska följa med samhällsutvecklingen och göra sig en plats i 

framtidens skola så är det ett måste att utveckla sig mot en ökad digitalisering. 

Utveckling handlar ofta om ekonomiska resurser och uppdateringar av hård och 

mjukvara i skolorna kräver ju att det finns pengar för detta. Hur stor del som kan 

digitaliseras och vad som bör lämnas s.k. analogt lämnar jag osagt. Men 

tillsvidare så kan det digitala och analoga löpa parallellt, som en del skolor jobbar 

redan idag. En potentiell risk som jag kan se är att tid för reflektion och analys blir 

lidande då allt i den moderna multimedievärlden och nätkulturen tycks ska ske så 

snabbt. T.ex. är en genomsnittlig ”annonstitt” på nätet är 0,5 sekunder (Ekström & 

Sandberg, 2010:174). Om en liknande hastighet överförs till skolan kan det 

möjligen försvåra eftertänksamma bildanalyser och även öka 

koncentrationssvårigheter i slöjden men det kan samtidigt vara extra viktigt att 

just bildämnet uppmärksammar och motarbetar en sådan eventuell utveckling.   

Både forskningen och lärarna tycks vara eniga att en ökad designfokusering i 

slöjden skulle både stärka ämnet och göra slöjden bättre anpassat till vad 

samhället efterfrågar. Designprocessen som framträder mer i den nya Lgr11, men 

benämns som ”arbetsprocess”, hjälper till att lyfta fram den aspekten i slöjd-

ämnet. Jag finner den som en mer komplex process än slöjdprocessen då den har 

en mer kreativ kärna av problemlösning. Och design skulle bidra till att få in den 

teoretiska aspekten mer i form av begreppsbildning runt det estetiska i design, 

samtidigt med studier av design, analys av förebilder, stilar och genrer, anser jag. 

Vi kan då komma ifrån den ateoretisering som Borg (2008:200) hävdar kan ha 

bidragit till försvagningen av slöjdämnet. Båda ämnena skulle kunna utveckla 

kreativa individer som i fokusering på skapandet och problemlösning skulle bli 

betydelsefulla kunskaper i det framtida samhället.  

Men samtidigt så bör vi släppa den förlegade segregation av skolans alla ämnen 

som bara ser delarna i den stora helhet som kunskaperna och undervisningen 

består av. De så länge åtskilda s.k. teoretiska och praktiska ämnena är inte 

varandras motsatser utan är varandras förutsättningar, och det hoppas jag ha belyst 

i denna relativt korta uppsats. Att sätta ihop slöjd och bild i ett gemensamt ämne 
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som Norge har gjort kan vara en lösning, men en sådan omställning tar givetvis 

tid. Det krävs en bättre lärarutbildning, fortbildning av nu verksamma lärare och 

en helt ny kursplan för att nämna några förutsättningar som ska uppfyllas. Utöver 

det krävs även en omställning under något årtionde.  

Ökad tid och större ekonomiska resurser efterfrågas av lärarna. Men om man 

vänder på det och krasst ställer kravet att ämnena ska göra sig värdiga dessa, så 

om slöjden stärks med design t.ex. och bilden med ökad digitalisering, i mån av 

befintliga resurser, så kan det möjligen medföra att mer tid tillförs i framtiden. Då 

kan möjligtvis de ekonomiska resurserna också utökas om det visar sig vara 

välbehövliga ämnen i skolan. Som jag nämnde i inledningen så får vi ställa oss 

frågan om samhället ska anpassa sig till vad skolan levererar eller bör skolan 

anpassa sig till samhällets efterfrågan? Skolan har ett ansvar och bör uppfylla det i 

bästa mån. 

Faktorer som kan bromsa en utveckling 

Ekonomiska budgetar och begränsad lektionstid är faktorer som försvårar en 

utveckling enligt lärarna. Hur framtida kursplaner utformas är en annan faktor. 

Utöver det kan lärarnas bristande tid hindra att det samtalas och rådgörs 

sinsemellan för att utveckla ämnet mot något håll. Det råder ett ensamklimat 

bland slöjd- och bildlärare. Det kan bidra med en stagnation, menar Borg (2001). 

Åsén (2006:118) menar att:  

… det är omöjligt att nollställa en institution och starta om som om aktörerna i den 

inte har någon historia. De olika planer, föreställningar och tankemönster som varit 

förhärskande vid olika tidpunkter ligger istället kvar som lager på lager i 

verksamheten och påverkar den. Gamla och nya idéer existerar sida vid sida och 

nya saker som tillkommer praktiseras i förhållande till det som redan fanns där 

sedan tidigare. Detta gör att nytt innehåll eller nya inslag som tillförts senare har 

ganska svårt att få genomslag i skolan. Ämnet fylls alltså på med nytt möjligt 

innehåll samtidigt som ett äldre sätt att se på ämnena lever kvar, vilket leder till 

urvalsproblem och stoffträngsel. 

Framtidens tänkande 

En vision som pekar mot framtidens behov kan vara de fem tänkanden som 

Gardner (2007:72ff) vill framhäva som viktiga för framtiden som jag nämnde i 

inledningen: det disciplinära, det syntetiserade, det kreativa, det respekterande 

och det etiska tänkandet.  
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Det disciplinära tänkandet, menar han, går ut på bemästrandet av en eller flera 

discipliner – konst, hantverk, professioner eller vetenskapliga verksamheter. Han 

menar att vi måste utbilda oss vidare då disciplinerna själva förändras. Vi kan inte 

vila på en tidigare uppnådd sakkunskap. Det kopplar jag till lärarutbildningen och 

fortbildningen av lärare.  

Det syntetiserade tänkandet innebär utsållandet av information från en lång rad 

källor, att avgöra vad som är viktigt och sammanfatta detta till något meningsfullt 

för en själv och andra. Det krävs i det informationstäta samhället vi lever idag och 

som utökas successivt. En viktig egenskap inte minst för lärare t. ex, menar han, 

men också för elever till att hantera all information som vräker över lättpåverkade 

ungdomar, anser jag.  

Det kreativa tänkandet bryter ny mark. Samhället uppskattar dem som försöker 

hitta nya idéer och arbetssätt och speciellt de kreatörer vilkas innovationer faktiskt 

förändrat medmänniskors sätt att tänka och arbeta, menar Gardner. Stark vilja och 

passion för att ta chanser och våga sig in i det okända styr en kreativ person, 

menar han.  

Det respekterande tänkandet där det välkomnas kontakter med olika människor 

och grupper. En medborgare som har det tänket friar hellre än fäller, visar tillit 

och försöker skapa relationer och undviker fördomsfulla omdömen. Det är 

värdefullt i en tid där vi kan ha personlig kontakt med tusentals andra människor 

via digitala medier och resor.  

Slutligen det etiska tänkandet som Gardner förklarar t.ex. som att ställa sig frågor 

som: Vilken sorts person/medborgare/ yrkesutövare vill jag vara? Och tänka sig 

själv i ett större sammanhang: Hur skulle världen se ut om alla betedde sig som 

jag gör/om alla inom mitt yrke hade samma inställning? 

Jag tycker mig se att vi går mot ett liberalare samhälle och framtid som ställer 

högre krav på den enskilde individen. Vi ska själva ta ansvar för vår tillvaro i 

större utsträckning än tidigare. Gardners fem tankesätt, som han menar kommer 

att värdesättas i framtiden, lägger mer ansvar på den enskilde. Och jag ser också 

att dessa tänkanden och kunskaper blir mer och mer värdefulla då vi enskilt allt 

oftare ska bedöma och ta beslut som kan vara avgörande för såväl vår egen 

tillvaro och framtid såväl som andras. Ett mer kritiskt förhållningssätt till sin 

tillvaro och sina behov förutsätter också att skolan tillhandahåller relevanta och 

användbara kunskaper för den enskilde samhällsmedborgaren. Nuvarande 

regering och utbildningsminister Björklunds otydliga ställning till skolans 

framtida roll förvirrar dock. Han skriver i debattartikeln (2011-01-20) att kunskap, 
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vetenskap och kreativitet måste stå i fokus under detta decennium, samtidigt som 

han framhäver ett icke-kreativt synsätt på undervisning med ett reproduktivt och 

traditionellt förmedlande av ”befintliga kunskaper” istället för ett kritiskt 

förhållningssätt som han menar ska vara förbehållet endast akademin. Det är ett 

bakåtsträvande som inte hör hemma i ett kreativt och framgångrikt samhälle, kan 

jag tycka.  

Ansats till vidare forskning 

Jag skulle vilja se djupare forskning och studier på hur det holistiska tänket kan 

konkret praktiseras i undervisningen. I hur stor omsträckning används bild-

redigeringsprogram såsom t.ex. Photoshop i bildundervisningen? Vad kommer 

forskningsprojektet ”Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i 

skärmkulturen – bild, musik och svenska under påverkan”, under ledning av Per-

Olov Erixon (2010-11-22), att visa för resultat? Hur ser möjligheterna för slöjden 

som vetenskap i Sverige nu när Kajsa Borg, som enda docent i slöjd, har avgått? 
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Bilaga 1- Kontaktbrev till informanter 

Hej, (namn) 

Jag heter Dan Nilsson och är snart examinerande lärarstudent på Umeå 

Universitet. Mina inriktningar är bild- och slöjdämnet (trä/metall) och liksom 

övriga estetiska ämnens roll och ”nytta” i skolan ifrågasätts de och granskas 

kritiskt ofta i samhällsdebatter och inom skolorna, enligt mina uppfattningar. T.ex. 

i den kommande nya gymnasiereformen (GY2011) är den estetiska verksamheten 

borttaget som obligatoriskt ämne. I mitt pågående examensarbete belyser jag olika 

utvecklingsmöjligheter utifrån olika forskningsteorier för dessa ämnen. Och i 

detta arbete ser jag som intressant att inkludera hur yrkesverksamma lärare inom 

bild och slöjd ser på utvecklingsmöjligheter av sitt ämne för att det ska även 

fortsättningsvis vara ett självklart skolämne i framtidens skola.  

Och för att få en bred syn från lärare så har jag valt att intervjua ett antal 

yrkesverksamma lärare inom dessa ämnen bland Umeås skolor. Detta är frivilligt 

att ställa upp på och informanten kan avböja eller avbryta påbörjad intervju när 

som helst, men jag tror och hoppas att vi alla bild- och/eller slöjdlärare har ett 

gemensamt intresse att ha kvar dessa ämnen i skolan som en viktig del av 

kunskapssynen och hoppas på ett deltagande. Därför skulle jag vara väldigt 

tacksam om Du ställer upp på denna intervju för att få Din syn på detta. 

Intervjun tar endast 15-20 min och spelas in digitalt under intervjun så en avskild 

plats för detta skulle vara en fördel för en ostörd intervju. Anonymitet 

garanteras! Detta inspelade material är endast för att bearbetas av mig 

personligen för att få ut slutligen ett resultat av lärarnas syn och idéer på detta 

område. Alla uppgifter och data i form av transkriptioner och inspelat material 

kommer självklart att raderas och slängas efter detta arbete. Inga namn eller 

kopplingar till skolor kommer att kunna tydas utifrån de slutliga uppgifterna. 

Jag hoppas att Du ställer upp på denna korta intervju och bifogar mina frågor som 

jag kommer att ställa under intervjun så att du kan förbereda dig om vad som 

kommer att frågas. Vänligen lämna ett kort svar så snart som möjligt, oavsett ditt 

svar.  

Tack på förhand.  

M.v.h. /  Dan Nilsson 

 



 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

1. Hur ser du på bildämnet/slöjdämnets roll i dagens skola? 

 

2. Upplever du något med nuvarande kursplan som hindrar en utveckling av 

ämnet och varför? 

 

3. Hur skulle du idealiskt vilja se ditt ämne utvecklas i grundskolan för att 

möta framtidens skola och samhällsutveckling? 

 

4. Vad ser du som realistiskt hur bilden/slöjden ser ut i grundskolan om ca 30 

år? 

 

5. Vad ser du för faktorer som skulle kunna begränsa den idealiska 

utvecklingen? 

 

6. Hur ser du på att integrera s.k. praktiska och teoretiska ämnen som är 

relevanta med varandra i ämnesöverskridande undervisning i mycket 

större utsträckning? 

  

7. Slöjd: Hur ser du på en strävan mot ett ökat designperspektiv i slöjden för 

att stärka ämnet? 

  Alternativt: 

Bild: Hur ser du på att utöka det digitala bildskapandet för att stärka 

bildämnet? 

  

8. I Norge har dem bild- och slöjdämnet hopslaget som heter ”Konst och 

Hantverk”.  

Hur ser du på denna modell i den framtida svenska grundskolan? 


