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Sammanfattning  

Skolslöjden är ett skolämne som infördes för mer än 50 år sedan i det svenska skolsystemet. Idag är 

samhället annorlunda än hur det var när slöjden infördes, och syftet med den har förändrats sedan dess. 

Denna litteratur- och dokumentstudie undersöker vilka kunskaper och förmågor elever utvecklar genom 

skolslöjden idag samt hur väl dessa överensstämmer med de krav som politiker ställer i de aktuella 

kursplanerna. Detta görs genom att analysera utvald litteratur och jämföra resultatet med en analys av den 

inledande delen av de tre senaste kursplanerna för skolslöjd i grundskolan. Analyserna gjordes genom 

tolkning med hjälp av den hermeneutiska analysmetoden.  

Resultatet visar att elever genom skolslöjden utvecklar olika förmågor och kunskaper som kan vara dem till 

hjälp i dagens samhälle. Exempel på detta är problemlösningsförmåga och praktiskt tänkande. Jämförandet 

mellan forskningsresultat i den valda litteraturen och den inledande delen i kursplanerna ledde fram till 

slutsatsen att de stämmer väl överens och att skolslöjden därför i politisk mening fyller sin uppgift i dagens 

samhälle. 
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1. INLEDNING 

Det finns vissa skillnader i hur jag och min man tar oss an praktiska uppgifter i vardagslivet. 

Detta har fått mig att fundera över om det kan bero på att han hade slöjd när han gick i skolan 

vilket jag inte fick möjlighet att ha eftersom jag har vuxit upp i ett annat land där ämnet slöjd 

inte ingår i undervisningen. Han är oftast inte rädd att ge sig på olika material och lösa olika 

problem även om han inte alltid vet någonting om det i förväg. Jag menar inte att det är 

slöjden som har gjort min man som han är, utan att han, genom slöjden kanske fick några 

verktyg för att tänka vidare och våga göra saker på egen hand. Jag ser även en förändring i 

mig själv efter att ha läst till textilslöjdlärare vid Linköpings universitet i mitt sätt att tänka 

och förhålla mig till olika material. Dessa erfarenheter fick mig att vilja undersöka slöjdens 

betydelse för eleverna och vilka verktyg de får när de studerar slöjd. 

Vi lever i ett samhälle i ständig förändring och Roger Säljö (2008) skriver att: ”Även i 

Sverige har slöjdens berättigande i skolan emellanåt varit ifrågasatt bland utbildningspolitiker 

och andra. Vid något tillfälle har det politiska stödet hängt på en tämligen skör tråd” (s.11).  

Samtidigt i den nya Läroplanen för grundskolan från 2011, är slöjden i samhället en del av 

det centrala innehållet i slöjdundervisningen (Skolverket 2011). Ifrågasättandet av 

skolslöjdens plats i grundskolan från politiskt håll är grunden till att skolslöjdens betydelse för 

eleverna och för samhället undersöks i detta arbete. Avsikten är att andra lärarstudenter och 

lärare genom denna litteratur- och dokumentstudie ska kunna öka sina kunskaper om 

skolslöjdens betydelse för dagens samhälle och elever.  

Skolslöjdundervisningens barndom 

För att kunna förstå varför vi har slöjd i skolan i Sverige är det nödvändigt att gå tillbaka i 

tiden och studera varför och när man började med skolslöjd. Enligt Sven Hartman (1995: 32-

36) hade man slöjd i Sverige i skolan redan i slutet av 1800-talet men den blev obligatorisk 

som skolämne först år 1955. Kajsa Borg (2008) menar att behovet att börja med slöjd kom 

med industrialismen då en stor del av befolkningen från landsbygden flyttade in till 

storstäderna för att arbeta på de olika fabrikerna. Det skedde stora förändringar i Sverige på 

alla sätt under den perioden, bland annat byggdes järnvägar och vägar stenlades vilket gav 

många nya arbeten (Hartman, 1995). Föräldrarna var då tvungna att arbeta mycket och många 

barn blev utan vårdnad och omsorg (Borg, 2008). Borg (2008) beskriver också att: 

”Situationen i Stockholms skolor var problematisk med stora klasser fyllda med fattiga, 
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smutsiga och hungriga barn”(s. 51). Vidare skriver Borg (2008) att: ”Under samma tidsperiod 

ökade överklassens och den växande medelklassens intresse för hemslöjd och hembygd i 

samband med nationalromantiska strömningar inom konst, musik och arkitektur” (s. 51). Att 

införa slöjd i skolan var enligt Borg och Lars Lindström (2008) då inte bara ett sätt att ta 

tillvara på den svenska kulturen utan det skulle även komma att lösa problemet som då fanns i 

samhället med att bönderna och andra människor utan utbildningstradition tyckte att skolan 

var alltför teoretiskt och de ville ha praktiska ämnen. Det ansågs också att slöjden var bra för 

elevernas individuella utveckling och därför infördes ämnet i skolan (Borg, 2008).  Dagens 

samhälle är givetvis annorlunda än det var då och det som kommer att undersökas i den här 

studien är vad elever idag får ut av skolslöjden och hur de i sin tur påverkar samhället.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet för denna litteratur- och dokumentstudie är att med hjälp av forskning och kursplaner 

kunna ge en inblick i slöjdens inverkan på elever och samhället. Vad har skolslöjden för 

inflytande på elever, vad kan eleverna lära i slöjden som kan hjälpa dem i dagens samhälle 

samt vad som av samhället förväntas att slöjdämnet ska ge eleverna. Detta undersöks genom 

följande frågeställningar:   

 Vilka förmågor och kunskaper kan eleverna utveckla genom att studera slöjd i 

grundskolan?  

 Vad förväntar sig politiker att slöjdämnet ska bidra med för att eleverna ska 

utvecklas till goda samhällsmedborgare?  

Begreppsförklaring 

Här nedan kommer de begrepp som används i denna studie att närmare förklaras. 

Skolslöjden 

Skolslöjd är ett begrepp som används i denna studie och med det avses: obligatoriskt ämne i 

den svenska grundskolan. Det innefattar trä- och metallslöjd samt textilslöjd.  

Elever  

Med elever avses i arbetet elever från årskurs 3-9 i svenska grundskolan.  

Samhället 

Med samhället menas i detta arbete kulturer och miljöer som finns utanför skolan.  
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Slöjdprocessen 

I denna studie kommer begreppet slöjdprocessen att användas vilket innebär: elevens sätt att 

arbeta i slöjden där de börjar med en idé, forsätter med planering och därefter genomförande 

och avslutar med utvärdering (Borg, 2001). Det är en del av processen att börja om eller gå 

tillbaka några steg i processen om man till exempel har gjort fel eller om man hittar problem 

av olika slag på vägen (Borg, 2001).  

Disposition 

Efter arbetets inledande kapitel, med inledning, syfte, frågeställning och begrepp, följer ett 

metodkapitel där arbetens arbetsgång beskrivs. Där presenteras först litteratursökningen, följt 

av urval av litteraturen i relation till frågeställningen samt urval av styrdokument. Sedan 

presenteras metodlitteratur följt av ett avsnitt om vilken analysprocess som har använts och 

efter detta kritiseras källorna. Efter metoden kommer kapitel 3 där litteraturgenomgången 

presenteras. Här redovisas de böcker och artiklar som används i denna studie samt deras 

författare. 

Direkt efter litteraturgenomgången kommer analysen av den utvalda litteraturen och 

styrdokumenten som är uppdelad i olika rubriker att presenteras. Sedan framställs en 

sammanfattande analys där kopplingen med syftet och frågeställningen samt mellan 

styrdokumenten och litteraturen görs på ett tydligare sätt. Avslutningsvis presenteras 

diskussionen av arbetet där förslag till vidare forskning också tas upp.  
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2. METOD 

Litteratursökning 

Efter att syftet delvis bestämts började litteratursökningen enligt principen, som beskrivs av 

Martyn Descombe (2009), för ett flerstegsurval. Det innebar en litteratursökning främst på 

Linköpings universitetsbibliotek och via utvalda databaser som fanns tillgängliga där. 

Dessutom har litteratur använts som jag har haft som kurslitteratur i tidigare kurser på 

lärarprogrammet på Linköpings universitet. Jag sökte i databaser som är inriktade mot 

pedagogik, träffade även en bibliotekarie som visade mig vilka databaser som var mest 

lämpliga att söka i och som föreslog några böcker. Sökte i Education Resources Information 

Center (ERIC) med sökordet sloyd och i databasen Artikelsök med olika sökord: slöjd och 

slöjd* i samhället. Sökte även i databasen Libris med slöjd, slöjdforskning, Slöjden i 

samhället och slöjd* som sökord. Sökte också på Google med sökord slöjden i samhället och 

hittade en kurs från Umeå universitet som heter Slöjd i samhällsperspektiv, trä och metall. 

Sökte fram kursen på Umeå universitets hemsida och letade efter litteraturlistan som de 

använder i kursen och hittade relevant litteratur för denna studie. Några böcker hittades 

genom att läsa andra böcker som det refererades till.  

Urval av litteratur 

I min sökning på Linköpings universitetsbiblioteks hyllor som hade böcker om slöjd och 

slöjdforskning och databaser hittade jag några tidskrifter, artiklar och böcker. Efter att ha läst 

olika titlar, sammanfattningar eller abstracts kunde jag sortera bort det som inte var relevant 

för min frågeställning vilket enligt Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2008) är 

sättet att göra ett första urval av litteraturen som man ska använda när man skriver en 

litteraturstudie. Ett andra urval av litteraturen gjordes efter en djupare läsning av de utvalda 

källorna. Det som främst används i denna litteraturgenomgång är böcker, de flesta böcker är 

artikelsamlingar, samt en tidsskrift eftersom innehållet i böckerna och tidskriften ansågs vara 

relevanta för att svara på frågeställningen i denna studie nämligen Vilka förmågor och 

kunskaper utvecklar elever genom att studera slöjd? och Vad förväntar sig politiker att 

slöjdämnet ska bidra med för att eleverna ska utvecklas till goda samhällsmedborgare?  

Jag har bara använt litterattur som är skriven de sista femton åren. De flesta författarna är 

lärare, slöjdlärare eller forskare inom ämnet och enligt Denscombe (2009) ökar trovärdigheten 

hos källorna om författarna har en relation till ämnet de skriver om. För att bekräfta 
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litteraturens representativitet kontrollerades att dokumenten var typiska för sitt slag. Detta 

gjordes genom att läsa litteraturen och referenser i dessa. Genom att inte acceptera litteraturen 

som den var, utan genom att reflektera över dem, ökas källornas validitet (Denscombe, 2009). 

Nedan följer en närmare genomgång av den utvalda litteraturen till denna studie i kronologisk 

ordning.  

I en av böckerna som används, nämligen World-Wide Sloyd, redigerad av Ulla Suojanen och 

Mia Porko-Hudd, valdes en artikel som heter Slöjd och samhällsförändring skriven av 

Suojanen (2000). Den är skriven i Finland och undersökningarna som nämns i artikeln är 

gjorda där. En anledning till att den valdes är att den tillhör serien Techne-Series som 

grundades för att publicera forskning i de nordiska länderna inom slöjdpedagogik och 

slöjdvetenskap. Serien är uppdelad i A-serien och B-serien, i A-serien finns det främst 

forskningsrapporter och i B-serien finns det dokumentationer som bidrag från slöjdkongresser 

och forskningsöversikter. Boken är utgiven av Nordisk Forum för Forskning och 

Utvecklingsarbete inom forming, håndarbejde och slöjd samt duodji/ sameslöjd (NordFo) och 

tillhör B- serien. Ytterligare anledningar till att den tas upp är att den ger oss ett större 

perspektiv på slöjden i norden och i dagens samhälle samt att den tar upp 

samhällsförändringar och även berör hur dessa påverkar skolslöjden på ett tydligt sätt. 

Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck är en avhandling skriven av Borg (2001) som i första 

hand är tänkt för att reda ut vad skolslöjden har satt för spår i vuxna människors liv. Den berör 

också relevanta fakta för denna litteraturstudie som till exempel vilka kunskaper och förmågor 

elever kan utveckla genom att studera slöjd och slöjden utanför skolan.  

Tidskriften Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr 2-3 2006 tema Sloyd – Tradition in 

transition valdes eftersom den innehåller en relevant artikel för denna studie som heter A 

Practical Mind as an Intellectual Virtue av Ragnar Ohlsson, där han skriver om de olika 

förmågorna som ett praktiskt tänkande utvecklar. 

Ur boken Skolan och den radikala estetiken av Lena Aulin-Gråhamn (2004) valdes att 

analysera kapitel 8 som heter Konstens Arv som är skrivet av Jan Thavenius. Detta valdes 

eftersom där diskuteras samhällsbetydelsen för skolan och estetiken. Till de estetiska ämnena 

räknas även slöjd och därför valdes denna bok.   

En artikel från boken Knowledge, Qualities and Sloyd (Johansson & Porko-Hudd, 2007) 

används i denna litteratur- och dokumentstudie, nämligen How to do a thing into something? 
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Learning sloyd through interactions with artefacts skriven av Mikael Alexandersson (2007). 

Denna artikel är också från Techne Series och tillhör A- serien utgiven av NordFo men 

eftersom författaren är från Sverige skriver han artikeln utifrån den svenska skolslöjden. 

Artikeln valdes i denna litteraturstudie eftersom den behandlar hur man lär sig saker genom 

en artefakt och vilka kunskaper man utvecklar genom slöjden, något som stödjer syftet i detta 

arbete.  

Slöjda för livet är en artikelsamling redigerad av Borg och Lindström (2008) som valdes att ha 

med eftersom den har som syfte att försvara och bekräfta slöjdens position i skolan samt att 

visa hur skolslöjden är eller kan vara delaktig i dagens samhälle och därmed innehåller ett 

flertal relevanta artiklar. Dock valdes inte alla artiklar utan bara de som ansågs mest 

betydelsefulla för denna litteraturstudie. De artiklar som valdes är följande: Inledning av Borg 

och Lindström. Kapitel 1 Den materiella kulturen och vårt kunskapande av Säljö. Del I Slöjd 

som pedagogisk aktivitet – vad är dess syfte? av Borg och Lindström. Kapitel 5 Slöjd för 

flickor och slöjd för gossar av Borg. Kapitel 9 Second hand, customizing och konsten att 

slakta en tröja av Anna- Stina Lindén Ivarsson. Kapitel 10 Informationsteknik – ett redskap i 

slöjden av Inger Dagerfält och Proko-Hudd. Slutligen kapitel 12 Kommunikation i skolans 

slöjdpraktik av Marléne Johnsson. 

Nuläge och framåtblickar (2009) redigerad av Marte S. Gulliksen och Marléne Johansson, är 

också en artikelsamling från Techne Series och tillhör B-serien utgiven av NordFo. I denna 

valdes artikeln Slöjd skriven av Ingrid Bergqvist, Borg, Peter Hasselskog, Bo Hinnerson, Sie 

von Gegerfelt Kronberg och Marcus Samuelsson eftersom den berör kunskaper och förmågor 

som slöjdämnet kan ge eleverna samt diskuterar avsnittet om slöjden i framtiden vilket har 

relevans för denna studie.  

Urval av styrdokument 

För att kunna besvara frågeställningen krävdes ytterligare källor som beskrev hur politiker vill 

att skolslöjden skall vara utformad. De mest relevanta källorna för att fylla upp detta behov 

ansågs vara kursplaner för slöjd från de senaste femton åren, eftersom det i denna studie 

endast använts källor från denna tidsperiod. Dessa ansågs mest relevanta därför att de i 

klartext tar upp de specifika syften och mål som efter politikers givna direktiv formulerats av 

en expertgrupp (Borg, 2001). Kursplanerna inom ämnet slöjd som valdes är följande: 1994 

års läroplan för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] (Utbildningsdepartementet, 1994), 

Kursplaner och betygskriterier [Kursplan 2000] (Skolverket, 2000), Läroplan för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11] (Skolverket, 2011). På grund 

av att den tar upp syftet med skolslöjden enligt politikerna valdes främst den första delen i 

kursplanerna att tas med i dokumentgenomgången och analysen. Mer specifikt valdes i Lpo 

94 inledningen till ämnet, från Kursplan 2000 valdes Ämnets syfte och roll i utbildningen och 

till sist togs i Lgr 11 inledningen samt Syfte med i denna studie. 

Metodlitteratur  

I detta avsnitt presentras vilken metodlitteratur som användes och förklaras varför dessa 

valdes i relation till detta arbete. Böckerna presenteras i kronologisk ordning.  

Boken Narrativ teori och metod skriven av Anna Johansson (2005) valdes att ha med i denna 

studie eftersom den tar upp vad hermeneutik, i stora drag, innebär idag och hur den användes 

tidigare. Hermeneutik är analysmetoden som används i denna studie.  

Nästa bok som valdes att ha med i detta arbete är Tolkning, förståelse, vetande Hermeneutik i 

teori och praktik skriven av Per-Johan Ödman (2007). Denna valdes eftersom den tar upp 

hermeneutikens betydelse och funktion.  

Att göra systematiska litteraturstudier är en bok skriven av Forsberg & Wengström (2008) 

som valdes att ha med eftersom den ger beskrivningar till hur man går till väga när man 

skriver metoden i en litteraturgenomgång. Förutom detta beskriver den även olika 

vetenskapliga teorier som går att använda när man gör en analys, som till exempel den 

hermeneutiska analysmetoden. 

Boken Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

skriven av Denscombe (2009) valdes att ha med i denna studie för att den innehåller olika 

tillvägagångssätt och de största områdena att ta hänsyn till när man skriver ett 

samhällforskningsarbete. Den behandlar validitet, flerstegsurval och andra begrepp och 

metoder som kan användas i en studie som denna. 

Analysprocess 

För att tolka den utvalda litteraturen används i denna studie en hermeneutiskt inspirerad 

analysmetod. Hermeneutik innebär enligt Ödman (2007) att tolka olika texter utifrån olika 

förståelsehorisonter och få dessa förstålelser att förenas med varandra. Hermeneutiken påstår 

att vi aldrig kan se texter utan att relatera dessa till oss själva. Denna analysmetod lämnar 

alltså utrymme till tolkaren att se saker ur sitt eget perspektiv och använda sin förförståelse 
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inom ämnet (Forsberg & Wengström, 2008). I början användes denna metod för att tolka 

Bibeln och juridiska dokument men då sökte man efter absoluta svar, medan man idag mest 

använder metoden för att tolka olika texter och händelser som kan interpreteras på olika sätt, 

man får relativa svar, de är inte längre lika absoluta (Johansson, 2005). Detta val gjordes för 

att ge utrymme för de tolkningar som skulle behöva göras för att besvara frågeställningen, jag 

som läsare har letat efter svar på mina frågor i de texter jag läst. Detta betyder att de utvalda 

delarna av litteraturen inte bara tolkas utifrån kontexten i vilken de är skrivna men också med 

vilka ögon jag själv läser texten. De tolkningar som jag kunnat göra av den utvalda 

litteraturen begränsas och berikas av mina egna erfarenheter, förmågor och sätt att se på den. 

Det kan beskrivas som en dialog med författaren där denne ersatts med sitt verk och den enda 

kommunikationsvägen som finns att tillgå är genom mina sinnen och tolkningar (Ödman, 

2007).  

Läsningen av litteraturen var fokuserad på frågeställningen nämligen Vilka förmågor och 

kunskaper kan eleverna utveckla genom att studera slöjd i grundskolan? och Vad förväntar 

sig politiker att slöjdämnet ska bidra med för att eleverna ska utvecklas till goda 

samhällsmedborgare? Detta innebar att vissa delar av den valda litteraturen lästes mer 

noggrant än andra. Informationen som samlades in under läsningen analyserades genom att de 

olika texterna först lästes och de olika förmågorna och kunskaperna som nämndes 

antecknades. Här observerades också vad de olika författarna skrev om dessa. En del av detta 

arbete innefattade att samla ihop stoft från den utvalda litteraturen som beskrev vad elever 

utvecklar genom slöjden samt tolka och gruppera ihop dessa i de olika kunskaper och 

förmågor som kunnat identifieras, till exempel så använde inte författarna uteslutande ordet 

problemlösning utan vissa beskrev hur man genom slöjden lär sig att lösa problem. 

Sammanställningen av detta arbete kan ses i Tabell 1 på sida 29. Vad det gäller 

styrdokumenten så lästes dessa och i deras inledande del identifierades de kunskaper och 

förmågor som det ställdes krav på att eleven ska undervisas i. Sammanställningen av dessa 

förmågor och kunskaper återfinns i Tabell 2 på sida 31. När dessa kunskaper och förmågor 

var insamlade så började ett sorteringsarbete utifrån vad de kunde utveckla som är användbart 

i dagens samhälle. Detta arbete ledde till rubriceringen i analyskapitlet som infördes för att 

förenkla arbetet att komma fram till ett resultat. I den här processen fick jag åtskilliga gånger 

gå tillbaka till syftet och frågeställningen för att identifiera de delar av den insamlade 

informationen som bidrog konstruktivt till denna studie. Detta gav en bättre och bättre bild av 

det som litteraturen och kursplanerna ville förmedla och hur väl detta svarade på 
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frågeställningen. Det studerades också hur väl det som skrivits i kursplanerna överensstämde 

med det som sades i de valda författarnas texter. Den slutliga rubriceringen i analyskapitlet 

blev följande: Samhällsförändringar och slöjdundervisning, Skolslöjden i dagens samhälle, 

Vad utvecklar elever genom slöjden?, Slöjd som en hjälp i dagens samhälle samt 

Dokumentanalys. Efter att ha gjort analysen så påbörjades en sammanfattande analys som mer 

direkt analyserar hur väl de insamlade resultaten svarar på frågeställningen och syftet. Detta 

görs också under en rubricering som är enligt följande: Förmågor och kunskaper i 

litteraturen, Förmågor och kunskaper i kursplanerna, Kursplanerna vs litteraturen och 

slutligen Kunskaper och förmågor i dagens samhälle. Detta gjordes för att enklare kunna 

analysera sammanhanget inom ett område i taget. Som en direkt följd blev det då enklare att 

hitta resultat och svar på frågeställningen. För att komma fram till dessa rubriker så lades en 

plan upp för hur denna sammanfattande analys skulle gå till och i vilken ordningsföljd den 

skulle ske, när denna ordningsföljd var bestämd infördes rubriceringen som en hjälp i 

avgränsningen av analysen och en ledning för att komma fram till resultatet. Anledningen till 

detta var att få en logisk struktur på den sammanfattande analysen. Under rubriken Kunskaper 

och förmågor i dagens samhälle finns det ytterligare en uppdelning som överensstämmer med 

den valda litteraturens beskrivningar på hur samhället förändras idag. Denna uppdelning 

gjordes för att enklare kunna analysera vilken plats skolslöjden har i varje område som tas upp 

och på så sätt utreda skolslöjdens plats i dagens samhälle. 

Källkritik 

Forskning inom slöjdämnet är ganska begränsad (Bergqvist m.fl., 2009) och när man söker 

avhandlingar är det ofta samma forskare som nämns och ofta samma böcker som det refereras 

till. Detta är en nackdel eftersom man inte kan göra några större jämförelser. I denna 

litteraturstudie används inte bara avhandlingar och forskningsresultat utan även böcker och de 

flesta böcker är artikelsamlingar samt en tidskrift. All utvald litteratur är skriven av personer 

som är relaterade till slöjden eller skolan på något sätt.  Detta för att öka validiteten i källorna 

som nämns ovan. Litteraturen som används är från de sista femton åren. Vissa underlag har en 

mer tveksam roll i denna litteraturstudie och dessa behandlas nedan. 

Artikeln Slöjd och samhällsförändring (Suojanen, 2000) utgår från forskning gjord i Finland 

och skolslöjden är något annorlunda där i jämförelse med Sverige, slutsatserna dragna utifrån 

detta material kan vara något missvisande på grund av detta. Detta skulle dock kunna ses som 

en fördel om dagens samhälle skulle betyda samhället i en globaliserad värld. Samtidigt var 
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detta den källa som gav mest information om skolslöjden i samhället idag och därför var den 

viktig för denna studie. Det är viktigt att påpeka att denna källa, trots sin nära koppling till 

frågeställningen, är något gammal i sammanhanget. Den håller sig dock inom 

femtonårsgränsen varför den använts men ny litteratur på det här området vore värdefullt för 

studier som denna. 

I denna litteraturstudie refereras till Hiltunen (1998) som refereras i Suojanen (2000) detta 

görs av den anledningen att den riktiga källan är på finska och jag behärskar inte detta språk.  

Även om det finns ganska lite forskning inom Slöjden i samhället och förmågor som elever 

utvecklar genom slöjden, har slöjdforskningen ökat de sista åren (Bergqvist m.fl., 2009). Inom 

en snar framtid kommer förhoppningsvis mer forskning inom detta område att finnas 

tillgänglig så att fler och djupare studier kan göras.  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG   

I detta kapitel kommer författarna till den valda litteraturen att presenteras samt en 

sammanfattning av vad de har skrivit i artikeln eller boken som valdes till denna studie. I 

metodkapitlet nämndes varför litteraturen valdes i relation till denna studie men här kommer 

deras text att sammanfattas mer generellt och i kronologisk ordning. 

Suojanen har skrivit Slöjd och samhällsförändring, artikeln från boken World-Wide Sloyd 

som används i denna litteraturstudie. Denna artikel är delad i två delartiklar. Den första delen 

behandlar med ett historiskt perspektiv slöjden i samhället. Den andra delen behandlar 

förändringar i samhället idag och diskuterar hur dessa förändringar påverkar skolslöjden 

Suojanen är professor i slöjdpedagogik och i slöjdvetenskap och arbetar på Åbo Akademi vid 

institutionen för lärarutbildning (Suojanen, 2000). 

Borg har skrivit avhandlingen Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck år 2001. Syftet med 

arbetet var att se vilka intryck skolslöjden har lämnat kvar hos slöjdelever som idag är vuxna. 

Detta undersöks genom intervju med erfarna lärare inom slöjden och med vuxna människor 

som har varit slöjdelever. Analysen visar att de flesta slöjdelever drar sina slutsatser om ämnet 

slöjd genom sina personliga erfarenheter. Framför allt är deras minnen relaterat till produkter 

som de skapade. I avhandlingen diskuteras även olika delar av slöjden relaterade till resultaten 

från intervjuerna som till exempel slöjdprocessen, teoretisk kunskap i slöjden, slöjdämnets 

möjligheter, kunskaper och förmågor som elever utvecklar i och genom slöjden. Borg arbetar 

som universitetslektor vid Umeå universitet. Hon är docent, fil.dr (Borg & Lindström, 2008).  

A Practical Mind as an Intellectual Virtue av Ohlsson (2006) från Tidskrift för 

lärarutbildning och forskning nr 2-3 2006 . I denna artikel presenteras en förklaring till vad 

det är att ha en intellektuell förmåga. Detta görs genom att som exempel ge ett praktiskt 

tänkande. Författaren väljer att förklara hur man kan ha ett praktiskt tänkande genom att ge ett 

exempel på en bra snickare. För att snickaren ska lyckas på bästa sätt måste han till exempel 

ha tålamod, han måste kunna matematik, kunna planera i förväg och ha bra kunskaper om 

materialet som han arbetar med. Ohlsson är professor i filosofi (Ohlsson, 2011).  

Konstens arv heter kapitlet som Thavenius har skrivit i boken Skolan och den radikala 

estetiken av Aulin-Gråhamn, Magnus Petersson och Thavenius (2004). Det valda kapitlet 

handlar om vilken roll estetiken (där slöjd, musik, bild och drama räknas in) har i dagens 

samhälle. Betydelsen för elever och deras lärande genom estetiken behandlas, synen på 
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bildning genom estetiken bearbetas samt användningen av estetiken i olika sociala 

sammanhang tas upp. Thavenius är professor i litteraturvetenskap (Aulin-Gråhamn, 2004). 

How to do a thing into something? Learning sloyd through interactions with artefacts är en 

artikel skriven av Alexandersson (2007) som används i denna studie och kommer från boken 

Knowledge, Qualities and Sloyd som är redigerad av Johansson och Proko Hudd. Artikeln 

behandlar hur elever lär sig, genom att arbeta med olika artefakter, att slöjda samtidigt som de 

utvecklar många kunskaper som till exempel kunskaper om material och olika tekniker. Den 

diskuterar även inlärning, kunskap och då utifrån kunskapsformen techné vilken är slöjdens 

innersta natur. Författaren ger olika konkreta exemplar om vad techné är och genom dessa 

försöker han visa att slöjd kan bidra till elevernas inlärning och utveckling. Alexandersson är 

professor i pedagogik (Alexandersson, 2011). 

Från boken Slöjda för livet redigerad av Borg och Lindström (2008) har sex texter valts att ha 

med i detta arbete. Inledningen är skriven av Borg och Lindström. Borg är docent och 

presenterades tidigare i texten då boken Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck behandlades, 

Lindström är professor i pedagogik. Inledningen tar på ett korfattat sätt upp slöjdens betydelse 

för elever och slöjdens roll i samhället. Säljö som är professor i pedagogik har skrivit Den 

materiella kulturen och vårt kunskapande som är ett kapitel i boken och som behandlar 

slöjdens position i samhället, slöjdens betydelse för människans kunskapsutveckling samt 

människan i relation till det materiella. Inledningen till Del I i boken som heter Slöjd som 

pedagogisk aktivitet – vad är dess syfte? skriven av Borg och Lindström används från denna 

bok och texten behandlar skolslöjd som ett medel för att utveckla elevernas personlighet. 

Även synen på slöjden i världen och i skolan behandlas. Slöjd för flickor och slöjd för gossar 

är en artikel skriven av Borg, den behandlar framför allt skolslöjdens historia, uppväxt samt 

viktiga kvinnor för slöjden som Hulda Lundin och Anna Hierta Retzius. Nästa text tagen från 

boken heter Second hand, customizing och konsten att slakta en tröja skriven av Lindén 

Ivarsson som är journalist och författare. Texten behandlar dagens inställning till 

andrahandsaffärer, återbruk, mode och vilka möjligheter detta ger. Den behandlar även Do 

Redo som är ett projekt som var tänkt att väcka interesse för handarbete hos unga människor 

samtidigt som det är en protest mot det aktuella konsumtionssamhället. Degerfält som är 

textillärare tillsammans med Porko-Hudd som är ped. dr och i grunden är textillärare och 

slöjdpedagog har skrivit artikeln Informationsteknik- ett redskap i slöjden. Denna artikel 

behandlar som namnet säger användningen av IT i slöjdundervisningen. Den tar till exempel 

upp användningen av filmer, läromedel och elevernas slöjdportfolio på Internet. Texten 
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diskuterar även värdet och kravet av användningen av IT i framtiden. Sista artikeln som 

används från denna bok är skriven av Marléne Johansson som är fil.dr, universitetslektor och 

textillärare och den heter Kommunikation i skolans slöjdpraktik. Texten behandlar främst 

kommunikationsaspekter i skolslöjden. Johanssons avhandling Slöjdpraktik i skolan – hand, 

tanke, och andra medierande redskap (Johansson, 2002) presenteras och diskuteras. Det är 

genom kommunikation som eleverna utvecklar sitt sätt att tänka och lär sig slöjdkunskaperna 

på bästa sätt.   

Texten Slöjd av Bergqvist, Borg, Hasselskog, Hinnerson, von Gegerfelt Kronberg och 

Samuelsson i boken Nuläge och framåtblickar (2009) redigerad av Gulliksen och Johansson 

används i denna studie. Bergqvist är grundskollärare och universitetsadjunkt; Borg har 

presenterats tidigare i texten; Hasselskog är fil.dr, grundskollärare och universitetsadjunkt, 

Hinnerson är fil. mr och trä- och metallslöjdlärare och universitetsadjunkt, von Gegerfelt 

Kronberg är Nordisk lektor, textillärare och doktorand, Samuelsson är fil. dr och trä- och 

metallslöjdslärare och universitetslektor. Texten berör hur skolslöjden ser ut i Sverige idag. 

Den tar upp lärarutbildningen i Sverige, hur forskningen inom slöjden ser ut samt en 

diskussion om hur framtiden ser ut för skolslöjden.  
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4. ANALYS  

Nedan följer analysen av den ovan beskrivna litteraturen. Som nämns under rubriken 

Analysprocess är analysen delad i olika rubriker för att göra det enklare att utföra analysen. 

Detta kapitel avslutas sedan med en dokumentanalys av de använda kursplanerna. 

Samhällsförändringar och slöjdundervisning 

Suojanen (2000) menar att slöjdens position i skolan och i samhället är sammanhängande med 

de förändringar som sker i samhället. Detta stämmer överens med vad Thavenius skriver om 

att allt som händer i samhället har en stor betydelse för skolan (Thavenius, 2004). Även 

Ohlsson (2006) resonerar på detta sätt då han menar att värdet i ett praktiskt tänkande beror på 

hur samhället ser ut. Värdet av skolslöjden sammanvävs då med de samhälliga värderingarna.  

Slöjden i skolan påverkas av samhället och samhället har förändrats på ett speciellt sätt. De 

olika verksamheterna och organisationerna i samhället har gått från att vara organiserade på 

ett hierarkiskt sätt till att vara nätverksorganisationer. Man tar vara på varje arbetares kunskap 

och man vet att varje individ är viktig för att organisationen eller för att verksamheten ska ha 

framgång. Verksamheter och organisationer söker inte längre arbetare i samhället som bara 

kan fokusera på sitt område och inget annat, det vill säga bara arbeta med hjärnan, bara med 

kroppen eller bara kunna hantera en sak. De söker arbetare som kan använda både hjärnan och 

kroppen i sin helhet, de söker självständiga, sakkunniga människor med kapacitet att hantera 

olika problem på ett praktiskt sätt och som samtidigt kan det teoretiska i sitt arbete.  Att kunna 

arbeta i team är en annan förutsättning i dagens samhälle för att lättare få ett arbete och att ta 

ansvar och initiativ för den egna och för andras arbete. Skolslöjden kan hjälpa eleverna att 

förbereda sig för arbetslivet genom att använda både praktiska som teoretiska kunskaper i 

undervisningen (Suojanen, 2000). I skolslöjden samarbetar eleverna genom verbal och icke- 

verbal kommunikation. De frågar varandra och visar varandra hur man gör olika saker. De lär 

sig genom att hjälpa varandra och genom att ta emot hjälp. Även om eleverna arbetar med 

individuella produkter så kan de lösa problem genom interaktion med klasskamrater 

(Johansson, 2008). Suojanen (2000) menar att om man centrerar slöjdundervisningen på 

individen och inte på samarbete förlorar elever förmågan att arbeta i team och detta ger dem 

ingen hjälp i dagens samhälle medans motsatsen gör det.  

En annan stor förändring i samhället är teknologin som utvecklas otroligt fort. Detta gör att 

för att kunna analysera, söka information och vara med i de förändringar som sker måste alla 
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individer i samhället vara teknologiskt kunniga. Det blir också ett problem just nu, till och 

med i de mest teknologiskt utvecklade länderna, eftersom alla människor inte kan använda sig 

av den senaste teknologin. Att använda den moderna tekniken i slöjdundervisningen hjälper 

eleverna att öka eller öva sina teknologiska kunskaper och på så sätt kan man hjälpa dem att 

vara med i denna viktiga del av samhällsförändring. Degerfält & Porko-Hudd (2008) menar 

att användning av IT i undervisningen ska ses som ett komplement till den traditionella 

slöjdundervisningen i skolan. IT kan vara med i skolslöjden på olika sätt till exempel kan man 

använda Internet som inspirationskälla, då eleverna kan söka bilder och se hur andra har gjort 

olika arbeten. Man kan använda sig av databaser eller liknande, där elever kan skriva om sin 

slöjdprocess varje gång de har slöjd i skolan eller hemifrån efter lektionen och lägga upp 

bilder på sina arbeten. En fördel med att ha porfolion online är att föräldrar också har 

möjlighet att se vad eleverna gör i skolslöjden. Det finns olika dataprogram som går att 

använda i undervisning för att elever ska lära på bästa sätt samt filmer om de olika teknikerna. 

Något som också är aktuellt i dagens samhälle är, menar Suojanen (2000), att en stor del av de 

produkter och de varor som finns i samhället idag inte tillverkas i industrierna i västländerna 

utan det sker i andra länder, där det på många olika sätt är billigare. Det blir billigare eftersom 

de inte tänker på arbetarna och miljön på samma sätt som man gör i västländerna. Skolslöjden 

har då en stor möjlighet att ta upp det i undervisningen genom att diskutera med eleverna om 

resurshushållning, om var de olika materialen kommer ifrån, om att återanvända material och 

produkter samt hur bra detta är för miljön och människorna som arbetar i andra länder (Borg 

& Lindström, 2008).  

Globaliseringen är en annan tydlig verklighet i dagens samhälle och Suojanen (2000) menar 

att även om det pågår en globalisering i välden så blir betydelsen för den nationella kulturen 

starkare och starkare. Hon menar vidare att för att klara sig i framtidens internationella värld 

är det nödvändigt att ha förståelse för andra kulturer och en personlig kulturidentitet. Genom 

slöjden kan eleverna få kunskaper om sin egen kultur, hur människor levde förr och hur de 

gjorde olika föremål och detta hjälper dem att forma sin egen identitet. De kan också genom 

slöjden få förståelse för hur andra människor i världen lever idag genom att lära sig olika 

tekniker som inte är aktuella i Sverige men som lever kvar i andra länder. 

Skolslöjden i dagens samhälle  

Eftersom stora förändringar har skett i samhället bör även skolslöjden förändras, så att det inte 

längre handlar om att eleverna ska lära sig de olika teknikerna, som till exempel hur man 
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virkar eller stickar på ett perfekt sätt, utan fokuset borde ligga på elevernas process när denne 

konstruerar en produkt eller när de lär sig nya tekniker (Suojanen, 2000).  Suojanen (2000) 

beskriver detta med följande ord:  

Samhällets behov av bred sakkunnighet kräver av slöjdundervisningen att eleverna förmår att strukturera sitt 

slöjande som en helhetsverksamhet. I slöjden borde tyngdpunkten från behärskande av enstaka tekniker 

förflyttas till helhetsuppfattning av formgivnings- och tillverkningsprocesser (s.83).  

Som ett stöd till det som Suojanen säger menar Bergqvist m.fl.  (2009) att i dagens samhälle 

är undervisningen baserad på slöjdprocessen och inte bara på att lära elever olika tekniker 

som de måste kunna perfekt. Genom att använda slöjdprocessen i undervisningen förbereds 

eleverna för det framtida samhället (Suojanen, 2000).  

Idag kan man se en ekonomisk risk för skolslöjden, det finns inte så mycket pengar i skolan 

för undervisningsmaterial. Denna risk kan också innebära nya möjligheter genom en 

uppmuntran av ungdomarnas intresse för återbruk (Bergqvist m.fl., 2009).  En fördel för 

skolslöjden i dagens samhälle är att man fortfarande kan se slöjden utanför skolan. Det finns 

olika verksamheter som anordnar kurser där man slöjdar eller gör saker som liknar 

aktiviteterna i slöjden. Till exempel anordnar Hemslöjden kurser för ungdomar som är 

intresserade av att arbeta med händerna, Bildningsförbunden anordnar kurser inom slöjdens 

olika områden, man får sticka, virka, väva, trycka tyg och så vidare och olika 

hantverksprodukter säljs på marknader och mässor (Borg, 2001).  

Lindén Ivarsson (2008) menar att återbruk och andrahandsbutiker är mode idag, men för bara 

trettio år sedan var det inte så utan då var det bara fattiga människor som köpte saker där, men 

idag kan man vara stolt om man fyndar något fint från en andrahandsbutik. Många kreativa 

personer i modebranschen som till exempel Ann-Sofie Back och Bea Szenfeld har lanserat 

kollektioner med andrahandstema. Unga människor går till secondhandbutiker och köper 

gamla kläder av hög kvalitet som ofta är välsydda. De är inte rädda att göra om plagget till 

något nytt men för att kunna bevara plagget måste de kunna ta hand om det också. Detta är en 

uppgift för textilslöjdläraren där de kan lära eleverna hur man behandlar olika material. 

Att slöjden finns utanför skolan blir ett stöd för slöjdundervisningen och en komplettering. I 

dagens samhälle finns det även ett stort intresse för att ge saker ett personligt uttryck genom 

att bygga saker själv och renovera gamla saker (Borg, 2001). Detta tillsammans med det stora 

intresse som ungdomar visar för utbudet av varor i andrahandsaffärer och att de intresserar sig 

för återbruk ger skolslöjden stora möjligheter eftersom de då kan arbeta med material som 
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inte kostar så mycket. Diskussioner om miljö, som är så viktiga i dagens samhälle, kan tas upp 

och eleverna får en bra möjlighet att uttrycka sig själva samt att vara kreativa genom 

produkten som de kan skapa (Bergqvist m. fl., 2009). De får möjlighet att kommunicera med 

andra på ett sätt som hjälper dem att växa (Borg, 2001).  

Säljö (2008) menar att kunskaperna som eleverna får från slöjden som till exempel att arbeta 

med olika material, med olika verktyg, att skapa konstföremål eller användbara produkter är 

nödvändiga för samhället och individens utveckling. Säljö menar vidare att det inte är en 

utveckling som man ser på en gång utan att det tar tid. Säljö (2008) säger det på följande sätt: 

      I ett längre tidsperspektiv är människans förmåga att bearbeta fysiska material och att omvandla dem till 

artefakter – nyttoprylar, konstföremål, verktyg och så vidare- helt central för vår kunskapsutveckling. Detta 

gäller både för individen och för samhället i sin helhet (s. 12). 

Lärandet i skapandet är en viktig del av framtiden och det är något som slöjden verkligen kan 

bidra med till samhället (Säljö, 2008). 

Vad utvecklar elever genom slöjden? 

Genom slöjden utvecklar elever det som Borg (2001, s. 141) kallar för ” olika kvaliteter”. 

Dessa kvaliteter är delade i två grupper dels slöjdkunskaper och erfarenheter och dels allt som 

är relaterat till skapandet av en specifik produkt det vill säga resultatet från handarbetet i 

slöjden. Det finns också två typer av lärande nämligen det som eleverna får direkt från slöjden 

och det som eleverna får på ett indirekt sätt. Borg kallar det för ”direkta objekt” (s. 142) och 

”indirekta objekt” (s.142). Med det första menas det som eleverna lär sig som är relaterat till 

material, verktyg och produkt. Med det andra menas förmågor som man utvecklar under 

tiden, som till exempel problemlösning och kreativitet.  Alla dessa indirekta kunskaper som 

elever utvecklar ger eleven möjlighet att uttrycka sig själv och på det sättet kan han eller hon 

kommunicera med andra. 

Förutom praktiska kunskaper utvecklar elever genom slöjden olika förmågor enligt Borg och 

Lindström (2008, s. 31): ”Den svenska slöjden är unik genom att man i ämnet lyfter fram 

personlighetsutvecklande grundsatser som skapande, självständighet, uppbyggande av 

självkänsla och tilltro till den egna förmågan”. Detta stämmer överens med Bergqvist m.fl. 

(2009) som menar att genom skolslöjden ska elever kunna öka sina kunskaper och förmågor 

genom att lära sig hur man använder olika verktyg samt genom att lära sig att välja rätt 

material och tekniker till de olika produkterna som de skall tillverka. Eleverna kan genom 
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slöjden träna på andra förmågor som att lösa olika problem under tiden de arbetar, ta ansvar 

för olika beslut som de fattar, tålamod, bedömning av det egna arbetet och få ett förstärkt 

självförtroende. 

Elever som studerar slöjd får möjlighet att skapa nya saker, de får vårda och laga olika 

material. De får då kunskaper om hur olika material fungerar, materialens egenskaper och de 

får möjlighet att lära sig hantera olika maskiner och verktyg (Borg & Lindström, 2008; Säljö, 

2008 ). Säljö (2008) menar att genom att kunna laga saker själv eller kunna göra om saker, 

genom att man har kunskaper om olika material och dess egenskaper kan eleverna känna 

känslan av trygghet vilket är viktigt för oss människor. Detta stärks av Lindén Ivarsson (2008) 

som menar att genom att skapa något själv känner man mycket glädje och tillfredställelse 

inombords. 

Eleverna utvecklar dessutom sin fantasi, sin kreativitet, de får en ökad 

problemlösningsförmåga och lär sig att uppfylla mål (Borg & Lindström, 2008). Enligt Borg 

& Lindström (2008, s. 7) får de en ”allsidig bildning omfattande huvud, hjärta och hand”. 

Detta stämmer också överens med det som Säljö anser, nämligen att eleverna genom slöjden 

utvecklas på ett mångsidigt sätt, det vill säga i sin helhet (Säljö, 2008). 

När vi får möjlighet att använda våra känslor och våra hjärnor, för att lära oss någonting eller 

för att arbeta med någonting, blir kunskapen verklig och användbar. Alexandersson menar att 

slöjden är ett ämne som elever verkligen tycker om att ha i skolan och detta kan bero på att 

eleverna får möjlighet att lära sig saker genom att använda både sina teoretiska och praktiska 

kunskaper (2007). Det är mycket givande för elever att få undervisning där de kan använda 

sig utav båda dessa kunskaper. Det är genom att experimentera och få använda alla sinnen 

som vi människor lär oss saker på bästa sätt.  Kroppen har ett bra minne det vill säga att den 

kommer ihåg hur man gör saker lättare om den får experimentera (Alexandersson, 2007). 

Borg (2001) anser också att kunskap och erfarenhet är sammanknutna med varandra. Det är 

genom att experimentera och uppleva som man får erfarenhet och i sin tur är det genom 

erfarenhet som man ökar sitt kunnande.  

Genom att studera slöjd utvecklar elever praktiska kunskaper, vilket nämnts tidigare, men de 

utvecklar också ett praktiskt tänkande. Att ha ett praktiskt tänkande betyder inte att man inte 

kan tänka intellektuellt utan man behöver ett intellektuellt tänkande för att kunna lösa olika 

praktiska problem som uppstår under tiden man arbetar (Ohlsson, 2006). Genom slöjden ökar 

eleverna dessutom sin koncentrationsförmåga. När man med händerna skapar något personligt 
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ska man vara fokuserad. Detta kräver inte bara koncentration utan också mod, för att våga 

uttrycka sig och visa en del av sig själv inför andra människor (Borg, 2001).  

Johansson (2008) menar att de olika verktyg och maskiner som eleverna använder sig av i 

slöjden, fungerar som ett stöd för deras kunskapsbildning. Det är genom dessa redskap som 

eleverna får möjlighet att lära sig nya saker genom att ta del av äldre traditioner och andra 

kulturer. Varje redskap som eleverna använder i slöjden bär på människans tidigare traditioner 

och kultur, eftersom andra människor i andra tider har använt likadana redskap och människor 

i andra delar av världen använder samma redskap som eleverna använder i skolslöjden idag. 

Eleverna växer inte bara genom att göra en specifik sak utan även genom materialen som de 

använder.  

Slöjd som en hjälp i dagens samhälle 

Genom att vara delaktig och reflektera i varje del av slöjdprocessen utvecklas eleverna i sitt 

sätt att tänka självständigt samtidigt som de kan se en helhet i tänkandet och handlingen vilket 

de kommer att behöva i arbetslivet i dagens samhälle (Suojanen, 2000).  Borg och Lindström 

anser att eleverna genom slöjdprocessen får möjlighet att förstå hur deras arbete kommer att 

se ut. De måste tänka i förväg och sedan lösa de problemen som uppstår på vägen och de får 

möjlighet att misslyckas och lära sig av sina misstag (Borg & Lindström 2008). Borg och 

Lindström (2008) anser att: ”När eleverna i slöjd gestaltar sina idéer, tvingas de ofta att 

överskrida egna gränser, att utmana invanda synsätt och att se nya möjligheter. Detta är 

förmågor som efterfrågas i ett föränderligt samhälle ”( s. 9). Suojanen (2000) menar att 

dagens samhälle är väldigt osäkert, eftersom man inte vet hur det kommer att se ut i framtiden 

och det är svårt att veta vilka val man ska göra, eftersom olika verksamheter tar olika vägar. 

Hon menar vidare att slöjden är en process som präglas av kreativitet och där misslyckanden 

är tillåtna och genom ämnet slöjd ges eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och 

kunskaper som kan vara en tillgång i en oförutsägbar framtid. 

Hiltunen har i sin avhandling, baserad på en enkätundersökning, kommit fram till att många 

arbetslösa människor kunde dra nytta av kunskaper de har fått genom slöjden. Genom att 

slöjda kunde de ägna tid åt det och känna tillfredställelse och glädje i sina vardagliga liv 

(Hiltunen, 1998 refererat i Suojanen, 2000). Suojanen (2000) belyser att slöjden i skolan har 

en stor betydelse för eleverna när de blir äldre då de kan hitta fritidssysselsättning i vad de har 

lärt sig vilket kan öka deras självkänsla och ge dem högre livskvalitet.  
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Frågan om miljö och hur den omhändertas är aktuellt i dagens samhälle därför är det viktigt 

att eleverna i slöjden görs medvetna om hur olika material, tekniker och maskiner påverkar 

miljön (Suojanen, 2000). Borg och Lindström (2008) menar att man i slöjdundervisningen 

kan tala om olika miljöfrågor eftersom det finns många tillfällen till detta.   

Enligt Borg och Lindström (2008) kan eleverna genom slöjden också förstå hur människor 

arbetade och levde tidigare i Sverige eller hur de arbetar i andra länder. De får kunskaper om 

gamla traditioner och på det sättet bevarar de sin egen kultur. Enligt Suojanen (2000) är dessa 

kunskaper nödvändiga för att klara sig i ett mångkulturellt samhälle och i världen. 

Säljö (2008) menar att genom att studera slöjd utvecklas människan i sin helhet, vilket är bra i 

dagens materiella kultur. Det handlar inte bara om att man får öva det praktiska utan också att 

man får vara med i en process som kräver tänkande och som ger möjlighet till 

kommunikation. 

Dokumentanalys 

Här nedan analyseras de använda kursplanerna i den kronologiska ordning i vilken de 

publicerats. Denna analys har gjorts med ett hermeneutiskt tolkningssätt därför tas endast de 

mest klart framträdande förmågorna och kunskaperna upp. För att förhindra att samma 

förmågor och kunskaper upprepas åtskilliga gånger kommer endast Lpo 94 att behandlas 

omfattande, sedan kommer ändringarna med avseende på densamma i de resterande 

kursplanerna att presenteras. 

Enligt Lpo 94 ska slöjdämnet utveckla eleven i sitt skapande och i sin manuella och 

kommunikativa förmåga. Det ska även utveckla elevens problemlösningsförmåga, 

ansvarstagande och självkänsla. Här lyfts även fram att eleven självständigt ska klara 

traditionella arbetsuppgifter, såväl kvinnliga som manliga. Det ska öka elevens förmåga att i 

olika förutsättningar bedöma vilka material och arbetssätt som ska användas. Det tas även upp 

en omfattande mängd kunskaper som slöjden ska ge eleverna. De ska lära sig olika tekniker 

inom slöjd, få kunskaper om olika hantverksyrken, färg och form, material, redskap och 

maskiner samt kunskaper om arbetsmiljö. Det påpekas även att kunskaper om resurshållning, 

attitydpåverkan och grupptryck i olika valsituationer ska läras ut. Eleverna ska även lära sig 

om kvinnliga och manliga slöjdtraditioner och levnadsbetingelser, vardagshistoria samt 

kännedom om andra kulturer. Grundläggande kunskaper om estetik, ekonomi och miljö för att 

möjliggöra ställningstagande inom slöjd med dessa aspekter i åtanke. 
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I Kursplan 2000 har kraven på slöjdämnet förändrats något i jämförelse med Lpo 94. Här 

framställs, förutom förmågorna i Lpo94, kreativitet och nyfikenhet. Nytt är också att 

kunskaper inom säkerhetsfrågor ska läras ut. Mer fokus på funktion och hållbarhet införs. Det 

som har tagits bort är i stort sett formuleringen manligt och kvinnligt. 

Lgr 11 innehåller mest kunskaper och förmågor som antingen nämnts i Lpo 94 eller Kursplan 

2000. Ett par undantag är dock att förståelse för design införts och att det inte längre nämns 

någonting om jämställdhet. Ordet slöjdprocess har också bytts ut mot arbetsprocess. Trots 

detta så förtydligar Lgr 11 syftet med slöjd gentemot de andra kursplanerna och tillägger att 

förmågorna som utvecklas är betydelsefulla för samhällens utveckling.  
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5. SAMMANFATTANDE ANALYS  

Syftet för denna litteraturstudie är att med hjälp av forskning kunna ge en inblick i slöjdens 

inverkan på elever och samhället. Vad har skolslöjden för inflytande på elever, vad kan 

eleverna få som kan hjälpa dem i dagens samhälle samt vad kan de genom sina förvärvade 

kunskaper i slöjd bidra med till samhället. Detta undersöks genom följande frågeställningar: 

Vilka förmågor och kunskaper kan eleverna utveckla genom att studera slöjd i grundskolan? 

och Vad förväntar sig politiker att slöjdämnet ska bidra med för att eleverna ska utvecklas till 

goda samhällsmedborgare?  

För att förenkla den sammanfattande analysen samt göra den mer över skådlig så har den 

delats in i fyra underrubriker. 

Förmågor och kunskaper i litteraturen 

Borg (2001) delar på begreppen förmågor och kunskaper genom att säga att förmågor är 

”indirekta objekt” (s.142), med andra ord det som slöjden ger eleverna men som man inte kan 

se på ett direkt sätt. Hon menar vidare att kunskaper är ”direkta objekt”(s.142) som går att 

provas, det vill säga att man kan bedöma om eleverna har lärt sig en viss sak eller inte. Andra 

författare som Bergqvist m.fl. (2009), Borg och Lindström (2008), Säljö (2008) har inga 

speciella namn för att beskriva begreppen förmågor eller kunskaper men de beskriver hur 

elever utvecklar förmågor och kunskaper genom skolslöjden på olika sätt. 

Borg och Lindström (2008) och Säljö (2008) är överens om att eleven genom skolslöjden 

utvecklas i sin helhet. Alexandersson (2007) menar att i slöjden kan eleverna använda alla 

sinnen vilket gör att de lär sig nya saker lättare. De får erfarenheter på olika områden vilket 

sedan utvecklas till kunskap (Borg, 2001; Alexandersson, 2007). Ohlsson (2006) menar att 

genom att arbeta med praktiska saker får man ett praktiskt tänkande som är en förmåga som 

hjälper individen att kunna lösa problem på ett klokt sätt.   

Alla författare är enade om att skolslöjden är bra för eleverna eftersom de där får utveckla 

förmågor och kunskaper. Kunskaperna som de utvecklar är relaterade till föremålet eller 

produkten som de arbetar med, det vill säga vilket material den är gjord av, teknikerna som 

används för att göra produkten, vilka verktyg och maskiner som används för att göra den. Om 

produkten eller teknikerna är relaterade till traditioner eller kulturen får de även kunskaper om 

detta. Borg (2008) menar att eleverna genom slöjden dessutom får möjlighet att lära sig saker 

om miljön eftersom man arbetar med olika material som kommer från naturen och man kan på 
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ett naturligt sätt ta upp olika aktuella miljöproblem i slöjdundervisningen. Dessa kunskaper 

menar Lindstöm och Borg (2008) är kunskaper som kommer att följa eleverna under hela 

deras liv.  

Förmågorna utvecklas hos eleverna under tiden som de arbetar i hela slöjdprocessen. De 

behöver använda sin fantasi och kreativitet för att skapa en ny eller bestämd produkt (Borg & 

Lindstöm, 2008; Bergqvist m.fl., 2009). De tränar på att jobba självständigt och lösa olika 

problem som uppstår när de arbetar (Borg & Lindström, 2008). De behöver koncentrera sig 

för att göra arbetet samtidigt som de måste ha tålamod för att göra det klart (Borg, 2001). De 

övar på att bedöma hur arbetet går samt bedömer sin egen process och lär sig ta eget ansvar 

(Bergqvist m.fl., 2009). När de är klara med en produkt eller när de löser olika problem ökar 

deras självkänsla (Bergqvist m.fl., 2009; Borg & Lindström, 2008). Elevernas trygghetskänsla 

ökar när de har lärt sig många nya saker och när de kan laga saker själva, de får också 

möjlighet att praktisera och utveckla sin kommunikationsförmåga (Säljö, 2008).  

Både kunskaperna och förmågorna som utvecklas genom slöjden är användbara i elevens 

vardagliga liv. Nedan följer en tabell Tabell 1 som tydligt visar vilka förmågor och kunskaper 

som skolslöjden, enligt denna litteratur- och dokumentstudie, kan utveckla. 

Tabell 1 Förmågor och kunskaper som elever utvecklar genom skolslöjden. 

Förmågor Kunskaper 

Fantasi 

Tålamod 

Trygghet 

Skapande 

Kreativitet 

Självständighet 

Problemlösning 

Ökad självkänsla 

Ökad koncentrationsförmåga 

Ökad bedömningsförmåga 

Praktiskt tänkande 

Ansvarstagande 

Kommunikation 

Om verktyg och redskap 

Om miljö 

Om material 

Om olika tekniker 

Om maskinhantering 

Om kultur och tradition 

Om resurshushållning 
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Tabellen ovan visar alla förmågor och kunskaper som jag hittat i den valda litteraturen. Detta 

innebär inte att alla författare är eniga om eller nämner samtliga av dem i deras texter, ej 

heller att dessa vore de enda som utvecklas genom slöjd. Författarna har alla olika synvinklar 

och belyser därför olika förmågor och kunskaper, till exempel så är det Ohlsson (2006) som 

främst tar upp att slöjdandet ger ett praktiskt tänkande men han tar inte upp kunskaper om 

exempelvis kultur och tradition. Ett annat exempel är Säljö (2008) som inte heller tar upp alla 

förmågorna och kunskaperna men han säger att människan utvecklas i sin helhet och tar 

specifikt upp att bland annat problemlösningsförmåga och trygghetskänsla utvecklas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa kunskaper och förmågor som eleverna utvecklar kan 

hjälpa dem under hela deras liv. 

Förmågor och kunskaper i kursplanerna 

Kursplanerna är skrivna för att förklara och förmedla politikers krav på slöjdämnet i skolan 

(Borg 2001). Genom att dessa krav uppfylls i utbildningen förväntar sig politiker att elever 

ska utvecklas och bidra till samhällets utveckling (Lgr 11). Det är en anledning till dessa 

kursplaners existens. Som nämns i dokumentanalysen ovan så skiljer sig de tre kursplanerna 

åt på en del områden. Dock finns det vissa kunskaper och förmågor som stannar kvar i alla tre 

av dem. Det skulle kunna tolkas som att dessa enligt politiker är de kärnegenskaper som 

elever bör utveckla genom skolslöjd (Borg, 2001). Dock ska här tilläggas att det nog finns fler 

faktorer som spelar in vid kravsättningen på utbildningen. Här kan inräknas exempelvis 

ideologi och olika expertgruppers formuleringar som gör att vissa kunskaper och förmågor 

belyses i en viss kursplan medans de är anonyma i en annan. I Tabell 2 sammanfattas de 

kunskaper och förmågor som återfunnits i de tre kursplanerna.  
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Tabell 2 Förmågor och kunskaper som framträder i kursplanerna 

Förmågor Kunskaper 

Problemlösning 

Skapande 

Kreativitet 

Nyfikenhet 

Ökad Bedömningsförmåga 

Självständighet 

Ökad självkänsla 

Ansvarstagande 

Ställningstagande 

Kommunikation 

Om tekniker 

Om miljö 

Om kultur och tradition 

Om material 

Om resurshushållning 

Om verktyg och redskap 

Om säkerhetsfrågor 

Om arbetsmiljö 

 

 

De förmågor och kunskaper som är understrukna är de som återfinns i alla tre kursplanerna. 

De övriga är de som finns i minst två kursplaner. Detta urval gjordes för att den följande 

analysen inte ska bli alltför spretig utan hålla sig till de mest enhetliga delarna utav de som 

politikerna anser vara viktigt i skolslöjdsundervisningen.  

Kursplanerna vs litteraturen 

Denna jämförelse börjas med noteringen att den utvalda litteraturen nämner samtliga 

förmågor och kunskaper som är oföränderliga i de utvalda kursplanerna. Detta kan ses som en 

verifikation på att skolslöjden faktiskt fyller det syfte som politikerna efterfrågat. Följande så 

ser man en tendens i litteraturen att fokusera på förmågor medans man i kursplanerna har 

övervägande fokuserat på kunskaper. Det nämns till exempel ingenting om fantasi och 

tålamod i kursplanerna vilket det gör i litteraturen, det omvända gäller exempelvis för 

kunskaper om säkerhetsfrågor och arbetsmiljö som anses vara viktiga i kursplanerna men som 

är svåra att hitta i litteraturen. Kursplanerna efterfrågar även undervisning som utvecklar 

elevens förmåga att ta egna ställningstaganden i olika gruppsituationer vilket inte nämns så 

flitigt i den valda litteraturen. Detta skulle kunna tolkas som en central del i skolväsendet som 

helhet men inte skolslöjden i synnerhet, samtidigt som man genom att få ökade 

ämneskunskaper även ökar sin förmåga att ta ställning i frågor som berör slöjd. 
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Kunskaper och förmågor i dagens samhälle 

Eleverna utvecklar olika förmågor och kunskaper genom slöjden och alla dessa är nödvändiga 

i dagens samhälle. Samhället har förändrats drastiskt sedan man började med slöjd i skolan 

och nedan redovisas sex viktiga punkter som beskriver dagens samhälle:  

 Yrkeslivets krav 

 Informationsteknik 

 Miljöfrågor och resurshushållning 

 Internationalisering och mångkultur 

 Osäker framtid  

 Interesse för slöjd utanför skolan 

 

Dessa kommer att behandlas och nedan i form av en sammanfattning för att få en tydligare 

bild av resonemanget och det kommer också tas upp huruvida dessa olika punkter är synliga i 

kursplanerna eller inte. 

Yrkeslivets krav 

Den första punkten är att organisationer och verksamheter som finns i samhället har gått från 

att vara hierarkiskt organiserade till att vara nätverksorganiserade, där man är medveten om 

att alla arbetare är viktiga för att organisationen eller verksamheten ska lyckas. Arbetsgivarna 

i dessa organisationer och verksamheter söker arbetare som är både teoretiska och som kan 

lösa problem på ett praktiskt sätt. De söker arbetare som är självständiga men som samtidigt 

kan samarbeta med andra för ett gemensamt mål (Suojanen, 2000). Alla förmågor som 

eleverna utvecklar i slöjden är då viktiga utgångspunkter för att kunna arbeta dagens yrkesliv 

(Säljö, 2008). I alla de valda kursplanerna som används i denna studie omnämns att eleverna 

ska utveckla färdigheter som hjälper dem att klara uppgifter i det dagliga livet. Detta 

innefattar även färdigheter som efterfrågas från yrkeslivets håll och som därför även politiskt 

sett är något som bör utvecklas genom skolslöjden. 

Informationsteknik  

Den andra viktiga punkten som beskriver dagens samhälle är teknologins utveckling de sista 

åren (Suojanen, 2000). Kunskaper om material, verktyg och maskinhantering kan vara till 

hjälp för elever för att förstå hur olika saker fungerar och inte bara i skolslöjden utan även 

utanför skolan (Säljö, 2008). Användning av IT i slöjdundervisningen är till stor nytta för 

eleverna i dagens digitala samhälle (Suojanen, 2000). Detta får stöd endast av Kursplan 2000 

som i avsnittet Mål att sträva mot nämner att praktiska erfarenheter inom informationsteknik 
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ska ges eleven. Detta finns dock inte med i Lgr 11, vilket kan tolkas som att 

informationsteknik var något nytt vid millennieskiftet men som nu betraktas som en naturlig 

del av undervisningen.   

Miljöfrågor och resurshushållning  

Tredje punkten som är aktuell idag utgörs av produktionen av olika produkter utanför 

västvärlden (Suojanen, 2000). Här kan slöjden bidra med material- och miljökunskaper som 

på ett naturligt sätt är en del av skolslöjden genom att slöjdläraren i undervisning kan 

diskutera till exempel återbruk, de olika materialens ursprung och resurshushållning med 

eleverna (Borg & Lindström, 2008). Ämnet förekommer i alla tre kursplanerna och 

överensstämmer med litteraturen som används i denna studie. 

Internationalisering och mångkultur 

Denna fjärde punkt är en verklighet idag och är positiv på många sätt. Men för att kunna 

förstå andra kulturer måste man kunna förstå var man kommer ifrån, det vill säga sin egen 

kultur. Genom att arbeta med olika äldre tekniker, kan man i slöjden ta upp hur människor 

levde förr i sin egen kultur eller hur människor lever idag i andra kulturer (Suojanen, 2000). 

Eleverna får då inte bara kunskaper om sin tradition och kultur utan också förståelse för hur 

det är på andra platser i världen (Borg & Lindström, 2008). De valda kursplanerna tar alla upp 

att slöjdämnet ska undervisa i slöjdtraditioner och kultur, inte bara inhemsk utan även från 

andra kulturer. 

Osäker framtid  

Med den femte punkten, osäker framtid, avses att det är omöjligt att veta hur framtiden 

kommer att se ut och detta ger en viss osäkerhet (Suojanen, 2000). Det är ingen som kan 

garantera att det kommer att bli på ett visst sätt. I skolslöjden och genom slöjdprocessen får 

eleverna möjlighet att lösa olika problem, de måste ta olika beslut under tiden som de arbetar 

och prova sig fram till ett resultat. Detta gör att de utvecklar olika förmågor och färdigheter 

som behövs för att klara sig i en framtid med instabila förhållanden (Suojanen, 2000).  I 

undersökningen som Hiltunen (1998 refererat i Suojanen, 2000) gjorde kunde man konstatera 

att arbetslösa människor hade stor nytta av skolslöjden eftersom de kunde arbeta med något 

hemma som bidrog till att de mådde bättre. Det finns ingen del i kursplanen som i klartext tar 

upp detta ämne, men eftersom en osäker framtid är en del av det vardagliga livet kan detta 
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kopplas till skolslöjdens uppgift att förbereda eleven för densamma. Skolslöjden har då en 

viktig roll att ge eleven ett praktiskt tänkande som hjälper denne att handla i nya situationer. 

Interesse för slöjd utanför skolan 

Den sista punkten, intresse för slöjd utanför skolan, berör en liten del av dagens samhälle men 

som lyfts fram eftersom den har relevans i denna studie. Idag kan man fortfarande hitta 

slöjden utanför skolan, till exempel olika verksamheter som anordnar kurser som är relaterade 

till slöjd på något sätt, som Bildningsförbunden och Hemslöjden (Borg, 2001). Intresset för 

slöjd utanför skolan har vuxit och detta är något positivt för skolslöjden. Ungdomarnas 

intresse för återbruk och renovering är stort och här har slöjdläraren många möjligheter, till 

exempel att lära eleverna hur man omarbetar ett plagg skulle kunna vara ett sätt att ta vara på 

deras intresse (Bergqvist m.fl., 2009; Borg, 2001; Lindén Ivarsson, 2008). Alla kunskaper och 

förmågor som slöjden utvecklar hos eleverna är självklart användbara i denna sista punkt. De 

valda kursplanerna för denna studie tar inte upp kopplingen mellan skolslöjd och slöjden 

utanför skolan. Detta är välförståeligt då en kursplan inte kan behandla vad eleverna ska göra 

då de inte är i skolan, dock så skulle det till exempel kunna nämnas att studiebesök hos och 

kopplingar till slöjdinstitutioner utanför skolan uppmuntras. Detta är dock inte fallet i dessa 

kursplaner.  
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6. DISKUSSION  

I denna diskussion kommer först en presentation av tillvägagångssättet och delar av resultatet 

av analysen samt ett par reflektioner kring dessa. Sedan diskuteras metoden och resultatet och 

till sist ges förslag till fortsatt forskning. 

För att komma fram till resultatet i denna litteratur- och dokumentstudie så har, för det första, 

litteratur och dokument valts ut enligt principen för ett flerstegsurval (Denscombe, 2009). 

Sedan har de viktigaste delarna för just den här studien identifierats, lästs och analyserats med 

mål att hitta svar på den ställda frågeställningen. Efter detta sammanställdes analysen och en 

jämförelse mellan olika texter och dokument gjordes. Det var i det här skedet som ett svar på 

frågeställningen kunde hittas och därigenom också ett resultat. En del av detta resultat var att 

det finns många förmågor och kunskaper som elever utvecklar genom skolslöjden som hjälper 

dem i dagens samhälle, både i politikers och i författarnas ögon (se kapitel 5 från s. 28). Ett 

annat intressant resultat var att många av de kunskaper och förmågor som författarna skrivit 

om att elever utvecklar stämde väl överens med politikernas krav i de utvalda kursplanerna 

(se under rubrik Kursplaner vs litteraturen s. 31). En intressant fråga att behandla är då förstås 

huruvida politiker då kan ifrågasätta skolslöjdens roll i grundskolan då denna tydligt följer 

och uppfyller de krav som politikerna själva ställt upp. Nu är det ju såklart inte samtliga 

politiker eller politiska partier som varit med och sammanställt kraven på utbildningen i de 

olika kursplanerna, och det finns därför säkert många politiker som inte håller med om det 

som står i dessa. Då blir ifrågasättandet av skolslöjden inte ett ifrågasättande ifall den 

uppfyller sitt syfte utan snarare en diskussion om huruvida skolan kan eller inte kan klara sig 

utan de fördelar som skolslöjden för med sig. Att skolslöjden bidrar med förmågor och 

kunskaper som är viktiga i dagens samhälle är ett annat viktigt resultat (se under rubrik 

Kunskaper och förmågor i dagens samhälle s. 32). 

Metoddiskussion 

Även om det har gjorts ett försök att söka och använda litteratur med relevans för denna 

studie är det säkert att det finns mer litteratur som skulle kunnat användas men som inte 

hittades under sökningen. Med mer litteratur hade analysen blivit djupare och med vidare 

perspektiv samtidigt som den hade blivit mer omfattande. Om mer litteratur hade använts 

hade arbetets reliabilitet ökat (Denscombe, 2009). Att använda texter som är skrivna de 

senaste femton åren ger studien en bra bild av skolslöjden i dagens samhälle. Samtidigt hade 

det för en djupare analys varit relevant med fler äldre källor som berör ämnet men då hade 
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syftet och frågeställningarna behövts omformuleras. Denna studie är till viss del en 

litteraturstudie och därför valdes att göras en tolkning av den insamlade litteraturen (Forsberg 

& Wengström, 2008).  Fördelen med tolkningar är att tolkaren ser helheten i en text och har 

därför större möjlighet att senare göra en mer omfattande analys (Forsberg & Wengström, 

2008; Ödman, 2007). Nackdelen med tolkningar är att det finns utrymme för tolkaren att 

förstå texten på ett visst sätt, utifrån ett visst perspektiv, det vill säga att det finns en risk att 

förlora objektiviteten i analysen av texten (Denscombe, 2009). Om egna tolkningar inte 

kunnat göras hade det varit mycket svårt att göra något annat än en sammanställning av de 

texter som hittats. Mycket av det resultat som framkommit ur den här studien har möjliggjorts 

tack vare möjligheten att se texterna i deras omgivning och sammanhang. Att göra andra typer 

av studier som till exempel empiriska undersökningar hade varit intressant eftersom man då 

möjligen hade kommit fram till andra slutsatser, men då hade det inte varit en litteraturstudie 

vilket var avsikten med denna studie.  

Resultatdiskussion 

I denna studie har svar hittats till vilka kunskaper och förmågor elever utvecklar genom 

skolslöjden enligt den valda litteraturen och hur väl detta överensstämmer med de krav som 

ställs i de aktuella kursplanerna (se kapitel 5 från s. 28). Det finns dock ingen forskning som 

specifikt säger hur olika förmågor kan hjälpa eleverna i dagens samhälle. Men självklart kan 

alla förmågor hjälpa eleverna på olika sätt och man kan inte utveckla för många förmågor. 

Det skulle också vara svårt att precis säga hur förmågorna kan hjälpa eleverna eftersom alla 

människor är olika och uppfattar undervisningen på olika sätt. Det vill säga att skolslöjden 

kan hjälpa eleverna att utveckla olika förmågor men det går inte att bedöma om eleverna har 

eller inte har utvecklat sina förmågor. Det finns till exempel ingen maskin som mäter hur 

mycket problemlösning eller kreativitet eleverna har utvecklat en viss dag, utan det är 

förmågor som de bär inom sig och som inte syns (Borg, 2001). Man kan se om eleverna har 

utvecklats i sin helhet och man skulle möjligen kunna se framsteg genom deras arbetsätt. 

Dessa fakta gör dock att resultatet inte går att bevisa i ordets fulla mening. De kunskaper som 

elever inhämtar i slöjden är lätta att pröva och mäta men förmågorna kommer vi inte åt, vi kan 

bara som bäst se effekterna av dem. Valet att endast ta med de kunskaper och förmågor som 

återfinns i minst två av de utvalda kursplanerna kan ha begränsat resultatet i denna studie 

framförallt från de mest aktuella skillnaderna som endast dyker upp i Lgr 11. Dock så är 

litteraturen som valts utspridd under den tidsperiod i vilken de tre kursplanerna är utgivna och 
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det kan därför anses motiverat att på något sätt försöka basera resultatet på något sorts 

”medelvärde” av innehållet i dessa kursplaner. 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning inom området är att göra empiriska studier på vad slöjd 

berikar elever med. Detta till exempel genom att låta observera barns 

problemlösningsförmåga och andra egenskaper som slöjden enligt författarna utvecklar både 

innan och efter de börjat med densamma. Detta vore berikande eftersom det inte finns så 

många aktuella empiriska studier inom det här området, i alla fall inte några som lyckats hittas 

i litteratursökningen. Att studera hur de förmågor och kunskaper som skolslöjden utvecklar 

påverkar hur eleverna lever i samhället vore ett annat ämne som skulle kunna studeras 

närmare. Det kan dock anses svårt att på ett konkret sätt mäta eller observera detta. 

Det skulle även vara intressant att göra andra studier som tar upp elevernas åsikt gällande 

kunskaperna och förmågorna som de utvecklar inom slöjden. Man skulle också kunna 

analysera ytterligare fler samhällsförändringar och hur förmågor och kunskaper som elever 

utvecklar genom slöjden kan hjälpa dem i dessa.  
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