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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka hur ett urval slöjdlärare tar sig an hållbar utveckling 

inom respektive slöjdinriktning i skolan. De frågeställningar jag utgår ifrån behandlar lärarnas 

förhållningsätt till begreppet och traditioner som finns inom respektive slöjdart samt 

förutsättningar utifrån materialen. För att ta reda på detta har jag utgått från en kvalitativ 

metodansats där intervjuer med tre textilslöjdslärare respektive tre trä- och metallslöjslärare 

ingått. Jag har även utfört observationer på en skola inom de båda slöjdarterna, för att få en 

inblick i hur lärare och elever agerar och hanterar materialen ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Studien utgår ifrån teoretiska utgångspunkter som Soujanens teori om slöjd kopplat till fyra 

bärande principer för hållbar utveckling. Björneloos teori om lärarens undervisningssyfte att 

integrera hållbar utveckling i skolan, utifrån tre övergripande innebörder. Även Säljös 

tolkning av lärande inom den sociokulturella teorin berörs. Resultatet visar att slöjdlärarna 

främst försöker uppmärksamma eleverna på materialens ekonomiska värde och utgår från att 

detta är att behandla hållbar utveckling. Lärarna är dåligt insatta i vad läroplan och kursplanen 

tar upp om hållbar utveckling. Slöjdlärarna inom textil har lätt att hitta uppgifter och material 

som går att använda för att jobba med återbruk i skolslöjden. Inom trä- och metallslöjden 

krävs en större arbetsinsatts för att få tag i material för dessa uppgifter. Ingen av slöjdlärarna 

har reparationer eller behandlar frågor om återvinning som fasta moment i 

slöjdundervisningen. Lärarna beslutar själva vilka material de köper in och här tar de ställning 

och gör iakttagelser om mängd, pris och kvalité på materialet. Studien har givit en god inblick 

i hur hållbar utveckling kan förstås och realiseras inom slöjdämnets olika processer. Den 

undervisande slöjdläraren behöver dock kunskap, intresse och ett eget engagemang för att 

lyfta hållbar utveckling i sin undervisning.  

Sökord: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, kulturell hållbarhet, 

sociokulturellt lärande.     
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1. Inledning 

 

Idag lever vi i en global värld där närheten till varandra är tydlig. Miljöfrågor är ett ämne som 

berör alla länder i världen eftersom vi bland annat genom handel, utsläpp och samarbete 

påverkar varandra på gott och ont. I dagens läroplan står det under rubriken skolans uppdrag: 

 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 

kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och 

arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket, 2011a:9). 

 

I undervisningen ska eleverna få en förståelse för hur samhällets funktioner och vårt 

levnadssätt kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Vad kan skolämnet slöjd bidra 

med i detta arbete? 

 

Genom materialkännedom kan man bidra till att som konsument bättre avgöra skillnader i 

kvalité när man köper, sköter eller återanvänder en vara. När man är slöjdkunnig kan man 

klara av att göra, vårda och reparera istället för att bara köpa nytt och slänga (Johansson 

2008:10). Hållbar utveckling har blivit ett för tiden och skapandet viktigt uttryck. Kan detta 

möjligen vara ett modernt uttryck som vi brukar för att stilla vår oro över den miljökris vi hör 

talas om och går det att motivera den materialkonsumtion som slöjden innefattar? Jag undrar 

på vilka sätt det är möjligt att arbeta i slöjden för att lyckas främja en hållbar utveckling. 

 

Materialen textil, trä och metall har alla en traditionell plats i det svenska slöjdämnet. I 

slöjden har materialen en tradition att betraktas som något värdefullt som man inte bör slösa 

med. I kursplanen över ämnet slöjd står det under rubriken syfte:  

 

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och 

hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling (Skolverket, 

2011a:213). 

 

Som student med inriktning mot de båda slöjdarterna har jag själv fått uppleva hur viktigt det 

är att kunna ta tillvara på och återanvända material speciellt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Under min textila utbildning försökte jag hålla nere materialkostnaderna genom återbruk och 

tillvaratagande av gamla tyger. En möjlighet som inte fanns i lika stor utsträckning inom trä- 

och metall slöjden. Idag kan den tekniska produktionen ses som komplicerad, där 

miljöbelastningen av våra livsformer är ett allvarligt hot mot vår framtid. Detta ställer krav på 

att människor ska fungera i demokratiska samhällen och ta ställning i komplicerade frågor. 

Enligt Säljö (2005:14) blir därför bildningsbehoven helt annorlunda och mer påträngande.  
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Eftersom jag själv ska undervisa inom respektive slöjdinriktning, ser jag det som viktigt att få 

en inblick i hur lärare ser och jobbar med detta innehåll. Vad finns det för tankar om hur man 

ska jobba med hållbar utveckling i slöjden och vad bidrar lärarna inom de båda 

slöjdinriktningarna till i det praktiska arbetet inom ämnet slöjd. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av slöjdlärare tar sig an hållbar 

utveckling inom respektive slöjdinriktning i skolan. För att på så sätt öka insikterna om 

Hållbar utveckling i skolan och lyfta fram hur slöjdlärare kan integrera och främja detta i sin 

undervisning.   

 

 Vilket förhållningsätt och uppfattningar har dessa slöjdlärare till hållbar utveckling 

inom respektive slöjdart? 

 

 Vilka traditioner finns inom respektive slöjdinriktning att arbeta med resurshållning, 

återbruk, reparationer och återvinning?  

 

 Hur ser förutsättningarna ut att arbeta med olika material?  

 

 

3. Bakgrund och litteraturstudier 

 

3.1 Hållbar utveckling - En politisk samhällsfråga 

 

Förenta Nationerna (FN) tillsätter 1983 en grupp experter med uppdrag att analysera de 

kritiska utvecklings- och miljöfrågorna i världen. Denna grupp får officiellt namnet The 

World Commission for Environment and Development, men eftersom Gro Harlem 

Brundtland är ordförande för gruppen blir namnet på denna rapport som publiceras 1987 

Brundtlandrapporten (WCED, 1987:43). Kommissionen lägger stor vikt vid 

generationsperspektivet vilket innebär de sammanvävda aspekterna av ekonomiska, sociala 

och ekologiska hållbara utvecklingen samt den globala dimensionen. Bruntlandrapporten gav 
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hållbar utveckling ett internationellt genomslag, samtidigt som man där även formulerade 

definitionen av hållbar utveckling som lyder:  

 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nuvarande generationers behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Andersson & Jagers, 

2008:16). 

 

Under en ny miljö och utvecklings konferens i Rio de Janeiro 1992 samlade FN världens 

ledare. Här utarbetades Agenda 21, som är en detaljerad handlingsplan för hållbar utveckling 

som kunde appliceras både regionalt, lokalt och nationellt. I denna finns en mängd åtgärder 

som främjar hållbar utveckling. Efter Rio-mötet fick miljöarbetet i Sverige en ny dimension, 

speciellt delaktigheten och betydelsen av lokal förankring kring miljöfrågor. Bland annat 

började man arbeta med Agenda 21 i Sveriges alla kommuner, detta medför att skola, högre 

utbildning och ideella organisationer engageras i olika former av utbildningar (Björneloo, 

2011:20). 

 

United Nations Educational, Scienfific and Cultural Organization (UNESCO) anordnar i 

slutet av 1997 en konferens i Thessaloniki om utbildning för hållbar utveckling. En viktig 

slutsats från denna konferens var att samhällsvetenskapliga och humaniora är viktiga för att 

balansera den tidigare slagsidan åt en rent naturvetenskaplig undervisning runt 

hållbarhetsfrågor. Nu står människans ansvar i centrum, att elever måste lära sig ett kritiskt 

tänkande, att diskutera samhället och framtiden och lära sig att reflektera över sina val (SOU, 

2004: 104:40f).   

 

FN:s millenniedeklaration antas år 2000 av världens stats- och regeringschefer. Här lägger 

man tydligt fram att en global utveckling kräver en helhetssyn kring globala utvecklingsfrågor 

som utbildning, fattigdomsutrotning, jämställdhet, motverka barnadödlighet, bekämpa HIV 

och AIDS samt säkerhetsställande av en miljömässig hållbar utveckling. Här menar man även 

att det är allas angelägenhet att bidra till lösningar på globala utvecklingsfrågor, eftersom vi 

på olika sätt är medansvariga till att de uppkommit (Björneloo, 2011:21).  

 

I Johannesburg hölls 2002 ett nytt FN toppmöte, där det fastställdes att ekonomiska, sociala 

och ekologiska aspekter på all utveckling måste integreras. Här fastställs att nödvändiga 

förutsättningar för en hållbar utveckling är fattigdomsbekämpning hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster samt bevarande av naturresurser för ekonomisk och social utveckling 

(Björneloo, 2011:26). Det läggs även en rekommendation till FN där UNESCO vill att FN ska 

förkunna ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling 2005-2015, den så kallade 

Dekaden. Ett år senare träffas miljöministrarna från USA, Kanada och Europa för ett möte, 

där det enas om fem nyckelprinciper för att lättare få in hållbar utveckling i undervisning.    
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Man tar bland annat upp bland dessa nyckelprinciper kritiskt tänkande och reflektion ska 

uppmuntras, delaktighet och helhetstänkande ska känneteckna undervisningen och detta ska 

behandlas i alla former av utbildning och även vara en del av det livslånga lärandet (SOU, 

2004: 104:41f). 

  

UNESCO ger 2004 en rapport till FN:s generalförsamling vilken innehåller sex kännetecken 

för vad undervisning för hållbar utveckling ska innebära och som ska visas genom att 

undervisningen är: 

 

• ämnesövergripande och holistisk: lärande för hållbar utveckling ska vara integrerad i hela 

läroplanen och inte utgöra ett separat ämne. 

• värdegrundad: det är centralt att de underliggande värderingarna görs uttalad så att 

de kan granskas, debatteras, testas och tillämpas. 

• kritiskt tänkande och problemlösande: skapa tillförsikt när man tar itu med dilemman och 

utmaningar mot en hållbar utveckling. 

• metodpluralism: ord, konst, drama, erfarenhet – varierad pedagogik ska forma 

processerna. 

• deltagande beslutsfattande: de lärande deltar i beslut om hur de ska lära sig. 

• lokalt relevant: utbildningen tar upp såväl lokala som globala problem på det språk som de 

lärande själva använder.(SOU, 2004: 104:42f) 

  

Under toppmötet i Johannesburg lovar den dåvarande svenske statministern Göran Persson att 

genomföra ett internationellt rådslag om lärande för hållbar utveckling. Detta sker i Göteborg 

2004 under rubriken Learning to change our world: International Consultation on Education 

for Sustainable Development (SOU, 2004: 104:43; Björneloo, 2011:27). På rådslaget i 

Göteborg var mottot Tänk till – Tänk om – Tänk nytt. Under rådslaget kommer det fram 

karaktärsdrag för hållbar utveckling som handlar om demokratisk arbetsätt, att lärandet är 

verklighetsbaserat och att elever ska ha en tät kontakt med natur och samhälle, lärande ska 

inriktas mot problemlösning, stimulera ett kritiskt tänkande och handlingsberedskap (SOU 

2004: 104:51f; Björneloo, 2011:30). 

 

I den tyska staden Bonn anordnades en konferens 2009 av UNESCO, för att se vad som 

hittills har åstadkommits under Dekaden för hållbar utveckling. Här lägger man även fram 

riktningen för de återstående åren fram till 2014 (Björneloo, 2011:32f). I halvtidsrapporten 

kunde man konstatera att flera regeringar har reviderat sina läroplaner, inlärningsstrategier 

som ämnesövergripande och tvärvetenskapliga undervisning i skolorna har ändrats. Det har 

startat miljöskolor. Skolorna hade som vanligaste förändring gjort smärre justeringar i den 

befintliga undervisningen för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för hållbar utveckling 

(UNESCO, 2009).  

 

 



9 
 

3.2 Från miljöundervisning till utbildning för hållbar utveckling i Sverige 

 

I boken Miljödidaktik beskrivs den svenska miljöundervisningens utveckling. Från att ha 

handlat om miljöfrågor av en mer teknisk och naturvetenskaplig art, till att numera också 

behandla frågor om förhållningsätt och etik. Detta medför att pedagoger och lärare som 

tidigare inte berörts eller haft något intresse för ämnet påverkas (Sandell m.fl. 2003).  

 

Nu blir det viktigt att se miljöfrågorna ur ett politiskt perspektiv, eftersom det handlar om 

konflikter mellan olika intressen i miljödebatten. Här ser man miljöproblemen som sociala 

konstruktioner där människor utifrån sin egen situation och värdering väljer att betrakta olika 

saker som miljöproblem. Hållbar utveckling har ersatt miljöbegreppet eftersom man nu lägger 

större vikt vid de ekonomiska och sociala perspektiven samtidigt som fokus riktas på de 

demokratiska processerna. Man talar nu om en rekonstruktivistisk undervisning, där eleverna 

får lära sig att förstå och kritiskt granska uppfattningar och utveckla förmågan att lyssna på 

och respektera andras åsikter. I skolan ska alla ämnen genomsyras av hållbar utveckling för 

att på så vis ge olika perspektiv och synvinklar på ämnet (Sandell m.fl. 2003:137f). 

 

En som gjort många studier om hållbar utveckling och undervisning är lektor Inger Björneloo 

vid Göteborgs universitet. I Björneloos rapport Från raka svar till komplexa frågor (2004) var 

syftet att undersöka ett antal studier för att ge en bild av premisser för hur lärande för hållbar 

utveckling framstår. Här konstaterar Björneloo (2004) att lärarnas val av innehåll och metoder 

i arbetet för hållbar utveckling har stor betydelse för elevers lärande. Fokus kring miljö och 

naturvetenskapsundervisning har lagt en bra grund för förståelse och insikter om den 

ekologiska hållbarheten i världen. Björneloo (2004:50) anser att detta måste knytas samman 

med forskning om lärande och undervisning inom fler ämnesdiscipliner som exempelvis 

hushållsvetenskap, språk och slöjd, för att på så vis även belysa lärande kring social och 

ekonomisk hållbar utveckling. 

 

 

3.3 Skolslöjden som hantverk och med pedagogiska syften 

 

Vid 1800-talets början inrättades ett flertal barnhus, fattigskolor och uppfostringsanstalter 

med hantverksutbildningar. De första årtiondena motiverades slöjden ur filantropiska och 

ekonomiska syften. Slöjdundervisningen var då ett viktigt medel för att lära barnen att bidra 

till hemmens försörjningsförmåga och hygieniska standard och för att bevara det traditionella 

slöjdkunnandet. Denna undervisning var inte obligatorisk och utfördes av hantverkare i 

skolor, arbetsstugor och andra sociala inrättningar. Genom försäljning av slöjdalster kunde 

barnen hjälpa till med försörjningen. Via skapandet av bruksföremål och färdigheten att lappa 
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och laga kunde man uppnå sparsamhet, trivsel och hygien i det breda folklagren (Hartman m. 

fl.1995:28ff).  

 

Förutsättningarna för hantverksproduktion och hemslöjdsproduktion ändrades under 

industrialismens intåg i Sverige. De massproducerade produkterna i fabrikerna blev för 

konkurrenskraftiga, mot det egentillverkade. År 1846 avskaffas skråväsendets som tidigare 

hade sett till att hantverksmästarna haft monopol på de olika hantverken och på så sätt även 

varit skyldig att utbilda lärlingar i yrket. För att ta vara på svenskt hantverkskunnande och 

svenska hantverksprodukter bildades 1845 Svenska Slöjdföreningen. Under 1870-talet 

beviljade Riksdagen statsbidrag för att hjälpa upp hemslöjden, och nu framfördes från flera 

håll att hemslöjden inte kunde förbättras om man inte fick slöjundervisning i särskilda 

slöjdskolor eller i folkskolan (Hartman m.fl. 1995:30; Berge, 1992:36f). 

 

När slöjdundervisning infördes i skolan har det enligt Johansson (1987 i Borg 1995:40f) 

funnits tre argument som hörde den tidiga debatten om slöjdundervisning i folkskolan till. 

Dels ekonomiska synpunkter om möjligheten till försörjning och tillverkning och underhåll av 

bruksföremål. Andra synpunkter var av moralisk karaktär där slöjden stod för arbetsamhet, 

tukt, ordning och renlighet. Slutligen fanns det pedagogiska synpunkter där slöjden ansågs 

vara en kontrast till den teoretiska utbildningen, en omväxlande sysselsättning som var bra för 

motoriken och sinnenas utveckling.  

 

Flickslöjden beviljades statsbidrag 1896, detta skedde 15 år efter gosslöjden. Trots att 

flickslöjden hade förekommit i större omfattning än gosslöjden fram till 1900. Flickslöjden 

som skolämne argumenterades i första hand utifrån ekonomiska och moraliska aspekter. En 

viktig tanke var att flickorna skulle lära sig slöjda för att dryga ut den blivande makens 

arbetslön, men även lära sig ta tillvara och att återbruka genom lagning, lappning och 

stoppning. Flickorna skulle lära sig att se efter hemmen och slöjda enkla produkter för 

familjens behov. Produkterna som tillverkades skulle vara praktiska snarare än flärdfulla, 

slöjd skulle inte vara för nöjes skull (Berge, 1992:37).       

 

Gosslöjden som ämne motiverades främst utifrån pedagogiska aspekter det beskrevs som 

karaktärsdanande och skulle förbereda gossarna för kommande yrkesliv. Ämnet stod med sin 

praktiska inriktning i kontrast till den i övrigt teoretiskt dominerade undervisningen. I 

slöjdsalen fordrades kroppsrörelser som skulle bidra till att övrigt skolarbete orkades med. 

Tanken var att gosslöjden i kombination med övrig undervisning bidrog till att skola både 

ande och hand (Hartman m.fl. 1995:115f). Att den manliga slöjden inte motiverades av 

ekonomiska skäl förklaras med att slöjden inte kunde konkurrera med den då ökande 

fabrikstillverkningen (Berge, 1992:36). 
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Folkundervisningskommittén föreslog 1911 att gosslöjden skulle bestå av tre slöjdarter; 

pappslöjd för de yngre, därefter träslöjd, och sedan metallslöjd när kroppskrafterna var 

tillräckliga. Man ifrågasatte i kommittén om målet med allsidig utveckling var förenligt med 

att låta gossarna endast ha träslöjd. Detta lede till att slöjdsalen utrustades med exempelvis en 

ässja och pojkarna fick bekanta sig med ett nytt material och fick utföra arbeten i järn, koppar 

tenn och bleckplåt (Persson 2008:75f).  

 

Både den kvinnliga och manliga slöjdundervisningen präglades fram till 1955 av arbete 

utifrån modellserier. Pojkarna jobbade dock mer självständigt medan flickornas undervisades 

i grupp. Flickorna arbetade vanligen med samma sak, där man försökte att hålla en jämn 

arbetstakt mellan eleverna (Borg, 2008:59). Pojkarnas undervisades däremot i mindre 

grupper, i speciella slöjdsalar. Gosslöjden undervisning krävde även dyrare material och 

utrusning (Hartman m.fl. 1995:118).  

 

Trä- och metallslöjd samt textilslöjd skrivs som två slöjdarter i grundskolans första läroplan 

1955. Denna rubricering av ämnena lever kvar genom läroplanerna 1969 och 1980. 

Obligatorisk slöjdundervisning för både pojkar och flickor i årskurs tre till sex infördes inom 

båda slöjdarterna i samband med 1969 års läroplan. Eleverna kunde själv från 1980 bestämma 

vilken slöjdart de vill jobba med på högstadiet, nu används slöjd i hårda och mjuka material i 

kursplanstexterna.  Från och med 1994 läroplan har ämnets olika materialområden tonats ner 

till föremån för den förenade beteckning slöjd (Borg 2001:14f). 

 

 

3.4 Slöjden ur konsument och miljöperspektiv 

 

Borg (1995) har granskat läroplanstexter för att belysa på vilket sätt slöjdämnet motiveras i 

olika läroplaner. Hon har utgått från fyra läroplaner och här kategoriserat centrala begrepp 

som enligt henne ska ge tydliga utfall av hur läroplanstexter förändrats genom tiderna. En av 

dessa kategorier är Utveckla medvetenhet om konsument- och miljöfrågor, där hon har samlat 

begrepp som kännedom om materialens egenskaper och ekonomiska värde, att vara sparsam 

och aktsam om resurser, resurshållning etc. Här citeras vad Borg (1995) påträffat:   

 

– 62 Att utföra uppgifter som förekommer i det vardagliga livet. 

Undervisningen skall ge kännedom om materialen egenskaper och ekonomiska värde. 

 

– 69 Skall bidra till konsumentfostran (genom att utveckla elevernas känsla för form, färg och 

kvalitet). 

Förmedla kännedom om materialens egenskaper och ekonomiska värde. 
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– 80 Handlingsberedskap i arbetet och vardagsliv. Kunna (bearbeta och) vårda material. Eleven 

skall få förståelse för mänskliga och ekonomiska värden,(---) vårda material, vara sparsam och 

aktsam om resurser. 

Skall ge eleven den handlingsberedskap som alla behöver i arbets- och vardagsliv (för att känna 

glädje och tillfredsällelse i att lösa praktiska uppgifter) (och medverka till jämställdhet). 

 

– 94Ämnet skall ge förutsättningar för båda könen att självständigt klara både traditionellt 

kvinnliga som manliga uppgifter i vardagslivet. 

(ämnet skall ge förutsättningar för------) att göra estetiska, ekonomiska och miljömedvetna 

(bedömningar) vid val av material och (arbetsätt) 

Utveckla medvetenhet om resurshållning vid konsumtion och produktion (Borg 1995:74). 

 

I Skolverkets omfattande Nationella Utvärdering 2003 (NU-03) framgår det att två tredjedelar 

av eleverna upplever att miljö- och resursfrågor behandlas lite eller inte alls. På samma gång 

visar utvärderingen att lärarna läger fokus på slöjdtekniker, redskap och material i 

slöjdundervisningen (Skolverket, 2005:78ff). I slöjdens olika processer där elever utifrån en 

idé startar sitt arbete och sedan med hjälp av material, bearbetning och redskap uppnår en 

färdig produkt finns det stora möjligheter till diskussion, förståelse och handlande utifrån 

miljö- och resurshållningsaspekter enligt Hasselskog och Johansson (2008:20). 

 

Enligt rapporten NU-03 framgår att elevernas bild av slöjden är positiv. Eleverna anser att de 

får ta ansvar och upplever att de har inflyttande. Slöjden ses som ett av de roligare ämnena i 

skolan, men det är också ett ämne som de anser sig ha lite nytta av i sitt kommande yrkesliv. 

Kunskaper från slöjden tycker dock eleverna att de har nytta av på fritiden enligt Skolverket 

(2005:34ff). Att uppfatta slöjdämnet som mer eller mindre gammaldags eller modernt i 

förhållande till nyttan för fritiden, yrket, och samhället är något som Johansson (2008) tar 

upp. Vidare ger hon exempel på vad som kan ses som mer förlegat att svarva en skål, virka en 

mössa och jämför detta med att läsa en dikt eller räkna ett mattetal. Genom slöjdämnet kan 

man bygga in kunskaper i ett föremål, den stora risken är bara att arbetsprocessens kunskaper 

hamnar i skugga av föremålet.  

 

I boken På goda grunder, eller? (1992:94) beskriver Jönsson och Wickenberg slöjdens 

betydelse för hållbar utveckling genom miljötänkande. När slöjden infördes i skolan var det 

stort fokus på produkten, men med tiden har fokus hamnat på slöjdens olika processer. Här 

ifrågasätts hur stor nytta människor har av att kunna slöjda och vilken nytta slöjden kan ha ur 

miljösynpunkt då vi idag handlar de produkter vi är i behov av. Genom att arbeta med det 

materiella, så väl produkt som process kan man vänja sig vid att tänka över det materiella. Det 

är genom materiella insikter i sig som slöjden kan tillföra den moderna människans 

miljömedvetande. 

 

Vidare menar Jönsson och Wickenberg (1992:94) att det blir mer och mer uppenbart att det 

inte är produkter som behövs i utvecklingen av en förbättring av miljö, utan kompetensen och 
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kunskaperna. I Sverige har vi även ett uppdrag att lära eleverna utveckla sin förmåga att tänka 

och reflektera. Detta kallar Jönsson och Wickenberg (1992:64) för elevernas femte rättighet. 

Här menar författarna att det blir viktigt att eleverna får uppleva naturen och på så sätt få en 

djupare inblick i varför man vill skydda den. När man i skolan arbetar för att utveckla elevens 

femte rättighet ligger miljöinlärning och ökad förståelse för de ekologiska sambanden väl till. 

 

 

3.5 Slöjdmaterialen och lärandemiljö 

 

I dagens samhälle kan man anföra många praktiska och jordnära motiv till varför slöjden kan 

ses som en viktig miljö för lärande enligt Säljö (2008). Genom att bearbeta material får man 

erfarenheter och lär känna materialets egenskaper. På så vis kan slöjden på ett bra sätt bidra 

till att minska vårt främlingskap inför den materiella världen. Något som vi gjort stora 

förluster i de senaste decennierna. Föremålen omkring oss har genom den nya tekniken 

alltifrån bilen till köksredskapen blivit så avancerade att vi inte själva klarar av att åtgärda 

felen som uppkommer. Att klara av att vårda, reparera och modifiera föremål gör att 

människors kontroll ökar över sin egen omvärld vilket bidrar till en känsla av trygghet. Detta 

kan ses som viktigt, nyttigt och produktivt enligt Säljö (2008:13). 

 

Metall, textil och trä är de material som i bokstavsordning skrivs fram i dagens läroplan Lgr 

11 i ämnet slöjd. Detta för att slöjdande alltid innefattar någon form av materialhantering eller 

bearbetning och dessa material är sådana vi kommer i kontakt med i vår vardag. Val av 

material utgör en viktig del av arbetsprocessen i ett slöjarbete, elever ska lära sig urskilja olika 

materials användningsområden och deras egenskaper. Även materialens 

kombinationsmöjligheter skrivs fram i kursplanen. Nyproducerade och återanvända material 

och materialkombinationer ska också ingå i slöjdundervisningen. Det går dock inte att utläsa 

vilka andra material som ska föras in i slöjdundervisningen senare år. Här anser 

kursplaneskrivarna att på lokal nivå ska detta beslutas och då får läraren utgå från lokala 

förutsättningar, traditioner och tillgång till redskap och lokaler (Skolverket, 2011b:11). 

 

 

3.5.1 Textil 

 

Det finns en mängd olika material som består av textilfibrer, dessa brukar ofta delas in i två 

huvudsakliga grupper, naturfibrer och konstfibrer. Naturfibern kommer både från djur 

exempelvis ull och silke, men även från växter som bomull, lin och hampa. Konstfibrer 

omfattar ett rent syntetiskt material exempelvis polyester, polyamid och akryl, men även 
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cellulosafibrer som rayon, viskos, lyocell. Till konstfibrerna hör även mineralfibrer som glas- 

och metallfibrer (Zeander, 2007:7). 

 

Om man följer en textilprodukts livscykel, omfattar den oftast av en lång rad av diverse 

processer. Först ska råmaterialet odlas och skördas sedan vidare för en rad av olika 

beredningsprocesser och transporter. Vidare går textilprodukten till försäljning, användning 

och återanvändning eller avfall. Beroende på vilken textilfiber som används har de olika 

stegen bidragit till olika typer av miljöpåverkningar. I textilindustrin pågår även en 

omfattande resurskonsumtion där det förbrukas stora mängder vatten, energi och kemikalier 

vilket i sin tur leder till stora mängder avfall (Zeander, 2007:22). 

 

De sociala förhållandena är också ett problem inom textilindustrin. Ofta jobbar de anställda 

långa arbetspass och har dåligt betalt. Brister i arbetsmiljön gör att de arbetande utsätts för 

onödiga risker. Miljöproblemen i textilproduktionen leder även till att marker förstörs och 

människor kan på så sätt inte använda sitt land till försörjning längre (Zeander 2007:27). 

 

Under de senaste åren har det hänt mycket inom textilindustrin. Konsumenterna har blivit 

medvetna om den höga användningen av bekämpningsmedel och kemikalieanvändning i 

textilindustrin och även arbetarnas utsatthet har lyfts genom artiklar, temanummer och tv-

program på temat. Detta har bidragit till en efterfrågan och utbud av miljömässigt och etiskt 

ansvarsfull producerad textil och kläder ökat enligt Zeander (2007:4).   

 

 

3.5.2 Trä och metall 

 

En viktig aspekt är att vi omger oss av produkter tillverkade i olika träslag i vår vardag. 

Därför måste vi ta ansvar för att kommande generationer skall ha samma möjlighet att 

använda skogens resurser. Naturen är viktig att skydda och här fyller träden en viktig del i 

vårt ekosystem eftersom de tar upp koldioxid. När man hugger ner skog i snabbare takt än vad 

den nya skogen hinner växa upp, blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären ökar vilket 

med tiden bidrar till att växthuseffekten ökar. Detta är inget problem i en skog som brukats på 

ett hållbart sätt eller är helt orörd eftersom det tillkommer nya träd i takt som andra avverkas 

eller dör (Världsnaturfonden, u.åa). 

 

Enligt världsnaturfonden är den illegala skogsskövlingens utbredning stor och förekommer 

framför allt i stora delar av Sydamerika, Asien och Afrika. 80 procent av allt virke som 

exporteras från dessa delar av världen bedömer världsnaturfonden kommer från illegalt 

skövlad skog. Dessa ödeläggelser leder även till samhällsekonomiska och sociala 

konsekvenser, där byar och samhällen blir berövade på sina naturtillgångar. Oansvariga 
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skövlingar leder även till förlorade skatteintäkter för länder vilket betyder att 

samhällsutvecklingen hämmas. Även livsmiljöer för många arter förstörs vilket leder till 

utrotning av arter kan bli resultatet av för stor skogsavverkning (Världsnaturfonden, u.åb). 

 

I Sverige uppgick skogsavverkningen 2009 till drygt 80 miljoner skogskubikmeter enligt 

skogsstyrelsens uppskattning. Trots detta kan man se att tillväxten av skog är drygt 100 

miljoner skogskubikmeter i Sverige varje år. Pappersmassaindustrin tar 40 procent av virket 

till sin tillverkning. Resterande virke går till sågverken, där träden sågas till brädor och plank. 

De överflödiga biprodukterna som flis, sågspån och bark går även de att använda. Sågspånet 

blir bland annat byggskivor eller pellets. Barken tas till vara genom att förbrännas till energi i 

mindre värmepannor eller stora värmeverk (Skogsvårdstyrelsen, u.å). 

 

Metaller har en viktig plats i människans historia, redan de första mänskliga civilisationerna 

utnyttjade metaller utvunna ur mineraler i berggrunden. Idag är malmbrytning och 

metallutvinning en viktig del i den tekniska och industriella utvecklingen. I Sverige finns en 

lång tradition av gruvbrytning och metallutvinning. En viktig grund i Sveriges industriella och 

ekonomiska välfärd ligger i utvinning av järn och andra metaller (Johansson, 2012). 

 

När en bergart innehåller en sådan koncentration av metaller att den är ekonomisk brytvärd 

kallas det för malm. I jordskorpan förekommer normalt mycket små mängder av de flesta 

metaller med undantag från järn och aluminium. När malm ska brytas så utför gruv- och 

prospekteringsföretag undersökningar, där man systematiskt provborrar efter fyndigheter. 

Efter detta utförs eventuella provbrytningar och slutligen brytning i dagbrott och 

underjordsgruvor om det visar sig lönsamt. Senare förädlas malmen till metaller eller som 

legeringar tillsammans med andra metaller (Johansson, 2012). 

 

Att utvinna metaller innebär en stor påfrestning på miljön. I ett mänskligt tidsperspektiv är de 

flesta geologiska naturresurser inte förnyelsebara. Att hushålla med dessa resurser och 

återvinna metaller är därför av stor vikt (Johansson, 2012). 

 

 

3.6 Slöjden som samhällsuppdrag i nuvarande läroplan 

 

I dagens kursplan (Lgr11) finns det i ämnet slöjd ett kunskapsområde som heter Slöjden i 

samhället, här har man valt att fokusera på slöjdföremålen och slöjdverksamheten ur ett 

samhällsperspektiv. För att undvika att elevernas skapande i olika material uppfattas som 

något privat eller individuellt har kursplaneskrivarna önskat betona de samhälliga aspekterna 
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av slöjdverksamheten. I detta kunskapsområde vill man förtydliga slöjdens betydelse för 

företeelser utanför skolan (Skolverket, 2011b:17f). 

 

Det handlar om att se samhällsanknytningarna i närmiljön för det yngsta. Till att sätta in 

slöjdverksamheten i ett större sammanhang där man ser på slöjdens betydelse historiskt fram 

till idag. Slutligen ligger huvudfokus i de senare årskurserna på nutiden vad som är 

banbrytande och modernt genom exempelvis konst och utformning av de offentliga miljöerna 

(Skolverket, 2011b:17f). 

 

Under kunskapsområdet slöjden i samhället ingår även mötet med olika materials ursprung 

och deras miljöpåverkan. Kursplaneskrivarna vill här belysa hur man med hjälp av ämnet 

slöjd kan bidra med både kunskap om miljömedvetet förhållningsätt samt olika sätt att ta till 

vara och återbruka material, vilket är viktiga faktorer för ett hållbart samhälle (Skolverket, 

2011b:18). 

 

I årskurs 1–3 utvecklar eleverna kunskaper om: 

 

Några slöjmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag (Skolverket, 2011a:214). 

 

Vilket ska bidra till att eleverna i årskurs 4–6 ska kunna utveckla kunskaper om: 

 

Resurshållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material (Skolverket, 

2011a:215). 

 

Vidare ska eleverna i årskurs 7–9 få en breddad materialkunskap genom att utveckla 

kunskaper om: 

 

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Skolverket, 

2011a:216). 

 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 står det att eleven ska: 

 
Utifrån syftet med slöjdarbete och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger 

enkla motiveringar till sina val (Skolverket, 2011a:217). 

 

Ordet enkla har sedermera bytts ut mot utvecklade i kunskapskravet C och välutvecklade i 

betyget A. 

 

I kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 står det: 

 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt 

och ger enkla motiveringar till sina val (Skolverket 2011a:217).  

 

Även här har man bytt ut ordet enkla mot utvecklade respektive välutvecklade för betyget C 

och A. 
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Kursplanen visar därigenom hur slöjdundervisningen har tydliga kopplingar till en hållbar 

utveckling. Genom slöjden i samhället ska eleverna se kopplingar mellan resursfrågor, 

samhällsfrågor och utvecklingsfrågor. Tanken är att undervisningen ska syfta till att utveckla 

en förmåga att reflektera och handla lokalt som globalt med den framtida generationens behov 

i beaktande (Skolverket, 2011b:18). 

4. Metod 
 

 

Syftet med denna studie är som redan framkommit att undersöka hur ett urval slöjdlärare 

tillämpar hållbar utveckling inom respektive slöjdinriktning i skolan. För att uppnå detta syfte 

har jag valt att utgå ifrån en kvalitativ metodansats. 

 

 

4.1 Kvalitativ metodansats – observationer och intervjuer  

 

Jag har valt att använda en observationsmetod som är inriktad på kritiska händelser, ”critical 

incidents”. Detta är en bra metod om man vill observera hur elever och lärare agerar och 

reagerar vid specifika förutbestämda händelser. Detta betyder att utifrån de frågeställningar 

man har definierar skeenden som man skall observera och för ner det man ser i ett protokoll 

(Johansson och Svedner, 2006:58). Jag har till min observation av kritiska händelser upprättat 

en manual (se bilaga 1). 

 

För att få en inblick i lärarens syn på undervisning och förhållningsätt så har jag använt 

kvalitativ intervju som metod. I intervjun kan man som forskare få en djupgående men smal 

information, i motsats till enkäten som ger en bred men ytlig information Johansson och 

Svedner (2006:42f). Ett av syftena med den kvalitativa intervjun är att man kan få den 

intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. I den kvalitativa intervjun är därför 

frågeområdena bestämda men svaren utformar den fortsatta intervjun (Johansson och 

Svedner, 2006:43). I en kvalitativ intervju ställer man enkla och raka frågor och utifrån dessa 

får man innehållsrika och komplexa svar. Detta är därför en bra metod där man efter utförda 

intervjuer sitter med ett otroligt rikt material, där man kan finna många intressanta åsikter, 

skeenden och mönster (Trost 2010:25). Till mina intervjuer har jag därför upprättat 

frågeområden, med underfrågor (se bilaga 2), som är viktiga för att besvara 

frågeställningarna. Frågorna har varit en hjälp för att under intervjuerna inte hamna utanför 

ämnet eller gå för djup ner i enstaka frågor. 
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4.2 Urval 

 

Observationer har utförts på textil- respektive trä- och metallslöjden. De medverkande 

eleverna har gått i årskurs sju respektive åtta inom samma skola. 

 

Jag har gjort intervjuer med sex verksamma slöjdlärare. Lärarna jobbar på tre olika skolor och 

till studien har det valts ut en textillslöjdslärare och en trä- metallslöjdslärare på vardera skola. 

Jag har via e-post och telefon kommit i kontakt med lärarna. Jag har valt skolor där jag haft 

möjlighet att få en lärare från respektive slöjdinriktning att medverka, för att få en så bred 

information som möjligt. Jag har även valt informanter som har mer en tio år som verksamma 

lärare, eftersom jag ser det som viktigt att informanterna har några års erfarenhet inom sitt 

ämne. Alla textilslöjdslärare är kvinnor och trä- metallslöjdslärarna är män. Detta beror på att 

de ovanstående kraven om antal år inom yrket och två lärare från samma skola prioriteras 

högre. Genus har spelat en väsentlig roll i slöjdämnets historia och det ska påpekas att de 

flesta textillärarna är kvinnor och trä- och metallslöjdslärarna är män. I förhållande till det 

undersökta ämnet kommer genus inte att behandlas ytterligare i denna studie. Jag hade 

hoppats att få med lärare från en skola med en speciell certifiering för miljöarbete, men den 

lärare jag kom i kontakt med tackade nej på grund av tidsbrist. 

 

4.3 Procedur 

 

Observationerna har ägt rum under åtta åttiominuters lektioner, två tillfällen i en årskurs sjua 

inom vardera slöjdinriktning och två tillfällen i en årskurs åtta inom vardera slöjdinriktning. 

Jag har inför det första besöket introducerat vem jag är och syftet med min undersökning. 

Slöjdsalar har ofta en hög ljudnivå och eleverna och lärare är i behov att röra sig inom salarna 

för att hämta material och verktyg. Jag har därför under själva observationerna rört mig i 

slöjdsalen eftersom det är själva händelsen som stått i centrum för mig. Observationen har 

nertecknats med penna i det tidigare nämnda protokollet. 

 

Intervjuerna har genomförts på respektive slöjdlärares skola, denna har här fått bestämma en 

lugn plats där den känner sig bekväm. Arbetsrum, slöjdsalar och grupprum är utrymmen som 

nyttjats för utförande av intervjuerna med lärarna. Intervjuerna har tagit mellan 30 och 45 

minuter att genomföra. Alla intervjuer har spelats in på ett fickminne och transkriberats i sin 

helhet. Inspelningarna kommer att raderas efter att studien avslutas. 
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4.4 Databearbetning 

 

Utifrån mina frågeställningar analyserades transkriptionerna av mina intervjuer. Jag ritade upp 

ett rutmönster vilket beskrivs av Trost (2010), där varje slöjdlärare representerade en 

horisontell kolumn vardera. I de vertikala kolumnerna skrev jag upp frågorna och det jag 

ansåg som viktigast ur lärarnas svar på vardera fråga. På så vis fick jag en överskådlig och 

god uppfattning om intervjuerna. Här tog jag hjälp av olika färgpennor och kopplade olika 

färger till vilken frågeställning som svaret hörde ihop med. Denna metod beskrivs av Trost 

(2010) och ger en illustrativ och överskådlig bild. På detta sätt kunde jag sammanfatta 

intervjuerna och även ta ut citat som belyser och svarar på mina frågeställningar.  

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta medför att jag 

skickat ut en blankett till de vårdnadshavare vars barn under arton år, ingått som elever i 

observationerna. I blanketten (bilaga 3) informerar jag om studiens syfte och frågar om 

samtycke från eleverna och deras föräldrar. I blanketten framgår det vem jag är, att 

respondenterna kommer att vara anonyma, materialet endast är till för denna undersökning, 

samt vårdnadshavarens möjlighet att kontakta mig för vidare frågor om studien.  

 

Innan intervjuerna har informanterna i förväg delgivits rapportens syfte och friviligt fått 

bestämma om de önskat delta. Detta har skett genom ett E-postmeddelande (se bilaga 4).  

Informanterna har med hänsyn till kravet på konfidentielitet tilldelats fingerade namn. Jag har 

upplyst alla respondenter om att de kunnat avbryta undersökningen när de själv önskar. 

 

Inför denna studie är det även värt att nämna min egen förförståelse. Att som forskare gå in 

och undersöka sitt eget område kan vara problematiskt. I takt med att jag fördjupat mig i 

begreppet hållbar utveckling har min förståelse hur det kan användas i slöjdundervisningen 

ökat. Under mina observationer och interjuver har jag försökt att inte påverka informanterna 

med mina egna tankar. Detta för att få en rättvisare bild av hur mina informanters tankar kring 

det undersökta ämnet ser ut.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel kommer tre utgångspunkter för studien att presenteras: hållbar utveckling och 

slöjd, att jobba med hållbar utveckling i skolan, samt lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

5.1 Hållbar utveckling och slöjd 

 

Ulla Suojanen är professor i slöjdpedagogik på Åbo Akademi, hon har forskat på ämnet slöjd 

som en del av hållbar utveckling (Suojanen, 1997). Hon menar att slöjden har ett stort ansvar 

när det kommer till att utbilda konsumenter som har ett kritiskt och ansvarfullt 

förhållningssätt till konsumtion i allmänhet. En viktig egenskap ur miljösynpunkt är att kunna 

planlägga, tillverka, sköta, reparera och förnya, istället för att bara slita och slänga produkter. 

När man tillverkar något har denna produkts livscykel en väsentlig påverkan på miljöns 

välstånd (Suojanen 1997:75). En kommitté inom utbildningsdepartementet hade till uppdrag 

att kartlägga och analysera hur utbildningssystem på alla nivåer arbetar med ekonomisk, 

socialt, och miljömässig hållbar utveckling. Enligt kommittén är den bärande principen för 

hållbar utveckling att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är 

integrerade med varandra, vilket betyder att det är varandras förutsättningar och stöd (SOU, 

2004:104:33). I slöjdsammanhang kan man även lägga in en fjärde dimension, nämligen den 

kulturella hållbarheten enligt Suojanen (1997). 

 

 

5.1.1 Den ekologiska hållbarheten 

 

Att värna om ekosystemets tjänster och återhämtningsförmåga handlar den ekologiska 

hållbarheten. Detta är en viktig förutsättning för en social välfärd och ekonomisk utveckling 

(SOU, 2004:104:33). När varor och tjänster produceras, så utnyttjas ständigt naturens resurser 

och belastar den med avfall. Att känna till en produkts livscykel blir viktigt för att på så vis ta 

reda på produktens miljöeffekter. Människan kan bli medveten om påverkan på naturens 

välstånd genom att välja miljövänliga material, redskap, och arbetssätt i slöjden (Suojanen, 

1997:78).  
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5.1.2 Den ekonomiska hållbarheten  

 

En viktig förutsättning för ett lands utveckling är ekonomisk tillväxt. Om välståndet inte 

fördelas rättvist och att det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet till exempel hälsa, 

utbildning med mera eller om miljön försämras så kan inte ett land uppnå en hållbar 

ekonomisk utveckling (SOU, 2004:104:33). Effektiv produktion med få restprodukter, 

återvinning av material och en rationalitet i formgivningen är ekonomiska aspekter i 

slöjdarbeten (Suojanen, 1997:78). 

 

 

5.1.3 Den sociala hållbarheten 

 

Den sociala hållbarheten handlar om att tillgångar, inflytande och makt fördelas på ett rättvist, 

jämlikt och jämställt sätt, detta innebär att alla människor får tillgång till social service och att 

individen känner sig delaktig och trygg (SOU, 2004:104:33). Mellan industriländerna och 

utvecklingsländerna är den materiella konsumtionen mycket ojämnt fördelad. En köpkraftig 

minoritet handlar varor som tillverkats av en stor del av jordens naturresurser. Att vi lär oss 

att konsumera efter ett basbehov blir viktigt för att upprätthålla den sociala hållbarheten. Det 

är även viktigt att på lokal nivå utveckla goda arbetsförhållanden och arbetsklimat (Suojanen, 

1997:77f).  

 

  

5.1.4 Den kulturella hållbara utvecklingen 

 

Folkets egen kulturtradition bygger på den kulturella hållbara utvecklingen. En viktig del i 

denna är att den kan bevaras genom att förmedlas från generation till en annan. I dagens 

moderna samhälle är det bra att känna till sin egen kultur för att klara den kulturella 

hållbarheten ur ett internationellt perspektiv (Suojanen, 1997:77). 

 

 

5.2 Att jobba med hållbar utveckling i skolan 

 

Björneloo (2011) har placerat in lärarens syfte med undervisning för hållbar utveckling i tre 

övergripande innebörder.  
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Den första kallas ett etiskt projekt där man riktar fokus mot att ta ett visst ansvar för världen. 

Att använda etik som medel i undervisningen anser Björneloo (2011:14) innebär att arbetet i 

skolorna präglas av medvetenhet och perspektiv på hållbarhetsfrågor.  

 

Den andra innebörden är ett slags kulturbygge där lärarna genom att bygga broar mellan 

kulturer vill få eleverna att förstå och delta i dessa kulturer. Björneloo (2011:15) hävdar att 

kultur kan ses som människors sätt att leva. Genom språk, traditioner, religion och estetiskt 

skapande, kan dessa sätt att leva manifisteras. Skolan kan ses både som en kulturbärare och 

kulturskapare. I upprättandet av en viss världsbild har vanor och rutiner en viktig roll och det 

är i det dagliga livets som kulturen formas. Genom att göra nya erfarenheter och genom att 

ifrågasätta dominerande föreställningar kan människor omforma kulturen (Björneloo, 

2011:15).  

 

Individens hållbara utveckling där självkänsla, hälsa och gemenskap med andra människor 

ingår, kan ses som den tredje innerbörden enligt Björneloo (2011:15). När eleverna är med på 

noterna, engagerade och nyfikna på vad som ska läras så stärks deras tillit och självkänsla. I 

förlängningen kan detta vara betydelsefullt för elevernas handlingskompetens (Björneloo, 

2011:15).           

 

 

5.3 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

I dag ska miljöproblem ses som sociala konstruktioner, utifrån vår egen situation och 

värdering väljer vi att se olika på miljöproblem (Sandell m.fl. 2003:137f). Lärande handlar 

om det som individer tar med sig från sociala situationer och använder i framtiden, vilket har 

varit viktigt för hur vårt samhälle utvecklats menar Säljö (2005). Det sociokulturella 

perspektivet inriktas på hur individer och grupper skapar och utnyttjar fysiska och kognitiva 

tillgångar. Kommunikation och interaktion är viktigt eftersom man genom dessa kan skapa 

sociokulturella resurser mellan individer och föra detta vidare genom generationer. Det är 

därför enligt Säljö (2005:22f) viktigt att titta på tre olika men samverkande företeelser för att 

studera vad som kallas lärande i ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Den första punkten kallar Säljö (2005:22f) för utveckling och användning av intellektuella 

redskap. Språket är en viktig förutsättning för att vi ska kunna beskriva och kategorisera nya 

erfarenheter och upplevelser. Här menar Säljö (2005 s.34f) att språklig utveckling är en 

förutsättning för att vi ska kunna ta till oss information och lagra kunskaper. Genom språket 

får vi en möjlighet att kunna beskriva begrepp som färg och form, men även möjlighet att 

kategorisera in objekt och på så sätt lära oss hur man ska förhålla sig till dem i olika 
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situationer. Detta är en viktig förutsättning för att människor ska kunna ta till sig och bevara 

kunskap och information.  

 

Att dela med sig av sina egna erfarenheter till andra är också en viktig möjlighet som språket 

fyller. En individ med nyanserat språkbruk, har lättare att uttrycka sig och på så sätt lättare att 

bli förstådd. Detta medför att vi kan se vårt lärande inte bara begränsat till den egna 

erfarenheten och synen att se på världen, utan även få tillgång till andras åsikter. Att byta och 

låna information mellan varandra leder till att vi hela tiden formulerar, ifrågasätter och 

förmedlar kunskap mellan varandra. Kommunikativa processer blir därför en central del i det 

sociokulturella perspektivet på mänskligt lärande och utveckling. Kommunikation och språk 

är på så sätt viktigt när vi skaffar oss en insikt för vår värld och hur vi väljer att behandla den 

menar Säljö (2005:34ff). 

 

Utveckling och användning av fysiska redskap eller verktyg är nästa punkt för att studera 

lärande i sociokulturellt perspektiv. I dagens moderna samhälle ställs höga krav på att vi ska 

kunna ha kontroll över en stor mängd information. Det är därför viktigt med olika typer av 

fysiska hjälpmedel för att klara våra vardagsuppgifter eller för att kunna exempelvis lösa 

problem. När vi har ett samspel med någon typ av teknik allt från blyertspennan till en dator, 

kan vi få kontroll över en stor mängd information och lagra den tills det att vi är i behov av 

den. Samspel med de fysiska redskapen som vi omger oss med i vår vardag är viktigt för att vi 

ska förstå hur människor lär och bemästrar nya situationer enligt Säljö (2005:74ff).  

 

I allmänhet är mänskliga handlingar en kombination av intellektuella och manuella 

verksamheter. Den som ska utföra en praktisk handling måste börja med att skaffa sig 

information bland annat genom att läsa instruktioner, söka i böcker eller på internet. Ta hjälp 

av någon som har relevanta kunskaper eller erfarenheter är en annan möjlighet. När den 

praktiska handlingen senare genomförs så blir det viktigt att tänka igenom vad som görs, 

ifrågasätta om det är rätt och diskutera lösningar och problem med andra. Fysiska liksom 

intellektuella språkliga redskapen förmedlar verkligheten till människor i deras vardagsliv på 

ett integrerat sätt i det sociokulturella perspektivet. Det skulle bli tämligen ointressant att 

studera människors lärande om man valde att inte titta på dessa redskaps betydelser. Inom det 

sociokulturella tänkandet är principen att lärande förmedlas, medieras med både fysiska och 

intellektuella redskap mycket centralt. Vårt tänkande är starkt påverkat av vår kultur och de 

redskap som förekommer i det samhälle vi lever i, detta är vad mediering innebär. Vi behöver 

dock inte känna till hur ett verktyg är uppbyggt för att använda oss av det, exempelvis datorn 

är något de flesta idag använder men inte har en aning om hur den tekniskt är uppbyggt. För 

att lära och utvecklas i vår tid handlar det i stor utsträckning om att utnyttja kognitiva resurser 

förenade i verktyg som information, procedurer och rutiner. Det är dock inte bara med hjälp 
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av teknik och verktyg som mediering sker, utan det allra viktigaste medierande resurserna 

finns i vårt språk (Säljö, 2005:76ff).    

 

Den tredje punkten handlar om kommunikation och på vilka sätt människan har utvecklat 

former för samarbete i olika kollektiva verksamheter. Situation och samband har en stor del i 

det mänskliga lärandet. I sociala sammanhang lär vi oss fungera och agera. Vi socialiseras 

under vår uppväxt in i regler för kommunikation och på så sätt förmågor, färdigheter och 

kunskaper som gör att vi kan fungera och kommunicera med andra. Samspel med andra är 

därför viktigt när människor utvecklar sina kommunikativa förmågor. I samtal med varandra 

tar vi med sätt att resonera och tolka vår omvärld och använder detta i framtida situationer. 

Det finns ett tydligt socialt ursprung i våra tankar, idéer men även vårt sätt att hantera 

vardagliga situationer. Vi som individer är på så sätt intimt ihopkopplade med vår omgivning 

(Säljö, 2005:104ff).  

 

En av kärnpunkterna i det sociokulturella perspektivet är att förstå hur tänkande, 

kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter. Att man kan se kopplingen 

mellan sammanhang och individuella handlingar. Detta medför att individen skaffar sig en 

komplicerad insikt i regler och när dessa är lämpliga att följa. I verksamheter med långa 

kommunikativa traditioner, kan det ibland vara svårt att ändra mönstren, det befäst och 

uppfattas som det enda möjliga i verksamheten. Det är därför viktigt för en individ att veta i 

vilken situation och med vilka förutsättningar som en handling ska utföras. Vi socialiseras in i 

olika uppgifter som delar av olika sociala praktiker eller verksamheter. Genom appropriering 

kan man tillägna ett intellektuellt redskap eller lära sig behärska ett fysiskt redskap i vissa 

syften eller i vissa situationer på ett produktivt sätt. Detta blir viktigt för att ge individen en 

repertoar av möjliga sätt att förstå och handla (Säljö, 2005 s.104ff). 

 

 

5.4 Sammanställning av teoretiska utgångspunkter 

 

Soujanen (1997) beskriver på ett tydligt sätt hur man i slöjdundervisningen kan arbeta med 

det enligt henne bärande principerna för hållbar utveckling nämligen ekologiskt, ekonomiskt, 

socialt, och kulturellt. Vid tillverkning av produkter påverkas miljöns välstånd, genom 

slöjdens olika processer där en produkt skapas är det påtagligt hur man kan göra elever 

medvetna om dessa bärande principer. Genom slöjden kan man även se kopplingar till 

rapporten SOU 2004:104 sätt att uppmärksamma och se kopplingar på hur en hållbar 

utveckling ska uppnås. Är då dessa principer något som mina informanter kommer att beröra? 

Har de gjort liknade kopplingar i sin undervisning? 
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Enligt Björneloo (2011) tar lärare som behandlar hållbar utveckling i skolan ofta 

utgångspunkt i etik, kulturbyggen eller genom att stärka individens hållbara utveckling. Är 

detta även något som mina informanter lägger fokus på i min studie? 

 

När man studerar lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är språket och interaktion mellan 

människor viktigt enligt Säljö (2005). Fysiska redskap är viktiga för att vi ska kunna knyta 

kunskaper till ett föremål. I denna studie kan man se slöjdmaterialen som fysiska redskap som 

innefattar i sin hantering olika sätt att lyfta hållbar utveckling. Att se kopplingar mellan 

sammanhang och individuella handlingar är även en del i det sociokulturella lärandet. I samtal 

mellan varandra tar man med sig sätt att resonera och tolka omvärlden för att bruka detta i 

framtida situationer. Varför utför man vissa handlingar? På grund av detta blir det intressant 

att observera lärare och elever när de handskas med materialen i olika situationer.  

6. Resultat 

 

 

6.1 Observation 

 

Genom att observera ”kritiska händelser” där eleverna väljer, tar ut och kasserar material har 

jag studerat hur lärare agerar och elever hanterar material för att främja en hållbar utveckling. 

 

I textilslöjdssalen sitter eleverna utmed två långbord som är placerade i mitten av salen. 

Längst ner i salen finns ett rum med tre skåp fyllda med en stor variation av olika tyger. Här 

finns även en rullvagn rågad med spillbitar. Efter ena långsidan av salen finns skåp där 

garner, vadd, och verktyg förvaras. Här finns även lärarens förråd av lagermaterial som är 

låst. Längst fram finns ett strykbord och en kateder där papper, sytråd, tunnare garner och 

sytillbehör som exempelvis blixtlås och knappar förvaras. Här finns även en sopkorg för 

kassering av material. 

 

På trä- och metallslöjden sitter eleverna vid en arbetsbänk fördelade på grupper om fyra. 

Längst ner i salen finns de golvfasta maskinerna, i anslutning till bandsågen finns en låda för 

spillbitar. I ena hörnet finns ett rum för metallarbeten, vilket inte användes under mina 

observationer. Målarrummet ligger i anslutning till detta och här finns skåp med saker för 

olika typer av ytbehandlingar. Här finns även en stor sopkorg och en vask. Det finns även 

material i olika skivformer och furuvirke uppsågat i olika dimensioner i det andra hörnet av 

denna vägg. Efter den andra väggen finns det lite grövre och mer blandat material på hyllor 

här finns även handverktyg uppdelat i tre skåp. Längst fram finns en kateder och i anslutning 
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till den står två skåp fyllda av skruvar, spik m.m. Här framme finns även en mindre sophink. 

Läraren har även tillgång till ett förråd en bit bort där grövre virke förvaras. 

 

I båda salarna har eleverna i årskurs sju jobbat med sin första fasta uppgift för terminen. Detta 

innebär att några elever jobbar vidare med denna, har påbörjat eller ska påbörja egenvalda 

uppgifter. I årskurs åtta har eleverna på textilslöjden tre fasta uppgifter för terminen, de får 

själva avgöra i vilken ordning de vill jobba med dessa uppgifter. Här är det därför mycket 

blandade uppgifter på gång mellan eleverna. På trä- och metallslöjden har alla elever startat 

med en gemensam uppgift. Några elever är klara med denna uppgift och ska börja eller har 

börjat med en uppgift som eleven valt själv. 

 

6.2.1 Val av material 

 

Eleverna frågar i lika stor utsträckning läraren om hjälp vid val av material inom de båda 

slöjdinriktningarna. Diskussionerna handlar om vilken funktion materialen ska fylla i den 

tänkta produkten. Eleverna på textilslöjden blir efter samtalen med läraren skickade till 

skåpen för att finna ett lämpligt material. I textillslöjden finns mer varierat material att välja 

emellan exempelvis i grovlek, kvalité och färg. Eleverna i textilslöjden hämtade alltid 

material ur skåpen. Samtidigt som eleverna på träslöjden alltid blev guidade av läraren fram 

till det mest lämpade materialet. Eleverna på träslöjden tog material ur spillådan om det 

behövde komplettera sin slöjdprodukt med mindre bitar.  

 

 

 

6.2.2 Uttag av material 

 

Inom båda slöjdinriktningarna får eleverna uppmaningar om att använda materialet till andra 

delar av sina produkter om de misslyckas, eller tar ut för små bitar. Om man inte hittar 

användningsområden så går bitarna till spillådorna. Inom båda slöjdarterna är eleverna bra på 

att lägga tillbaka material som de inte förbrukat i skåpen och på hyllorna. I textilslöjden vill 

läraren alltid titta hur eleverna lagt ut sina mönsterdelar innan de får klippa i tyget, mindre 

delar tar eleverna ut utan att fråga. På trä och metallslöjden så har eleverna blivit tilldelade av 

läraren material och försöker ur dessa ta ut de delar de är i behov av. 
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6.2.3 Kassering av material 

 

Eleverna har i båda salarna bra uppfattning om vilka bitar som ska slängas och vilka som ska 

läggas i spillådorna. Mindre material som nålar, knappar, spikar och sandpapper som hamnat 

på golvet har en tendens att ses som skräp. Textilslöjdsläraren uppmanar sina elever under en 

del lektioner att titta igenom det som sopas ihop, för att ta igen dylika ting. På trä- och 

metallslöjden har dessa en tendens att hamna i spånet och sugs upp vid städnig. Ingen 

återvinning av exempelvis papper, mindre metallskräp eller plast förekommer i någon av 

salarna utan allt slängs i samma tunna. Under mina observationer såg jag elever som tröttnat 

på sina slöjdprodukter och trots att de inte var färdigställda önskade sluta med dessa. Lärarna 

uppmanade då eleverna att lägga bort föremålen för att fortsätta med dem senare. 

 

 

6.2 Intervjuerna  

 

I redovisningen av intervjuerna har textilslöjdslärarna tilldelats namnen Agnes, Britt och 

Clara. Trä- och metallslöjdslärarna har fått namnen Anton, Bengt och Conny. 

Begynnelsebokstaven är densamma för de lärare som jobbar inom samma skola och har lagts 

till i alfabetisk ordning beroende på när intervjuerna ägt rum. Lärarna med namn på A och C 

arbetar i årskurserna 3–9, och lärarna med bokstaven B arbetar på en skola med årskurserna 

7–9. Resultatet redovisas utifrån studiens tre frågeställningar som gäller slöjdlärarnas 

förhållningsätt till hållbar utveckling, traditioner inom de båda slöjdarterna samt 

förutsättningar utifrån materialen. 

 

 

6.2.1 Slöjdlärarnas förhållningsätt till hållbar utveckling 

 

Vilket förhållningsätt och uppfattningar har dessa slöjdlärare till hållbar utveckling inom 

respektive slöjdart? 

 

I intervjuerna med de sex slöjdlärarna fram kommer att de tolkar begreppet hållbar utveckling 

i slöjden med att eleverna får en förståelse för materialens värde. Både textilslöjdslärarna och 

trä- och metallslöjdslärarna använde sig av ord som ”vara rädd om”, ”inte slösa”, ”ta tillvara”, 

”vårda” och ”ekonomiska värden” när det beskrev hållbar utveckling i slöjden. Alla 

textillärare beskrev även vikten av att eleverna får en förståelse för hur materialen tillverkas 

och vilken betydelse detta har på vår miljö. Två av de textila informanterna Agnes och Britt 

beskrev hur negativa effekter av textilindustrin var viktigt för att eleverna skulle inse vikten 
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med att inte slösa med materialen. Bengt beskrev hur viktigt det var att eleverna får uppleva 

skogen, och på så sätt få en inblick i vad den har att ge.  

 

Alla textilslöjdslärare framhöll att de jobbade med hållbar utveckling och då genom uppgifter 

som återbruk, återvinning av restmaterial och resurshållning. Britt beskrev att när nya 

läroplanen Lgr 11 kom så var hållbar utveckling kopplat till slöjden ett nytt begrepp för henne 

men att hon anser att hon alltid jobbat med det då återvunna material och tillvaratagande av 

tyger alltid ingått som en del i hennes verksamhet. Även Anton har reflekterat över att 

begreppet hållbar utveckling står inskrivet i nya läroplanen och erkänner att han inte har riktig 

kontroll på vad begreppet innefattar. När nya läroplaner kommer så gäller det att matcha in 

det egna arbetssättet med den nya läroplanen enligt Anton.  

 

När man har ett uppbyggt system som jag har då gäller det eller… snarare behövs det flera år 

för att införliva det som står i den nya läroplanen”(Anton). 

 

Bengt och Conny tyckte båda att de arbetade med hållbar utveckling eftersom de 

uppmärksammar elever på materialen och hur det ska ta ut material med så lite svinn som 

möjligt. 

 

Ingen av slöjdlärarna är insatta i vad läroplanen säger om ämnet hållbar utveckling. Agnes, 

Britt och Anton nämner alla att det står om ett miljöperspektiv, men kan inte utveckla vidare 

vad miljöperspektivet innefattar i förhållande till deras arbete. 

 

I kursplanen över ämnet slöjd har Agnes, Bengt, Clara och Conny alla en uppfattning om att 

ordet Hållbar Utveckling står inskrivet men säger att de inte riktigt kan beskriva vad uttrycket 

innefattar. På olika sätt kom det fram att man inte kan lägga för stor vikt vid ett uttryck i sin 

undervisning, utan att slöjden handlar om så mycket som ska läras ut.   

 

Ett tematiskt arbete över hållbar utveckling på de olika skolorna har inte förekommit. Agnes 

och Anton har på sin skola haft en uppfinnartävling på högstadiet där eleverna uppmanas 

jobba med återvunnet material i sina uppgifter, men huvudsyftet med denna tävling var inte 

att behandla området hållbar utveckling. Britt och Bengt har ett projekt i årskurs åtta där 

eleverna får göra pallar. Stomen görs på trä- och metallslöjden, sitsen tillverkas av mattrasor 

på textilslöjden. Det är enligt alla intervjuade brist på tid och engagemang som påverkar att 

det är så få genomgående arbeten om hållbar utveckling på skolorna. 

 

Alla slöjdlärare medger att de är svårt att se om elever lägger in medvetna miljöaspekter i 

valen när det arbetar med sina slöjdarbeten. Alla tar upp att diskussioner med eleverna är 

viktiga och detta genomförs på olika vis. Att integrera slöjdundervisningen och miljöfrågor 
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genom att prata med eleverna om materialen används av alla slöjdlärare på varierat vis. Agnes 

och Anton har infört en loggbok i slöjden där eleverna ska skriva hur de tänkte vid val av 

material till sina uppgifter. De har även infört en skrivuppgift i slöjden där eleverna får 

fördjupa sig i en teknik eller material inom slöjden.  Här menar Agnes att hon ser det som ett 

stort plus om eleven lägger in miljötankar i sina arbeten.    

 

Britt beskriver att det handlar om ett progressionsarbete att jobba med miljöfrågor och att hon 

ibland känner att det blir svårt när hon möter eleverna första gången i sjuan. Hon måste därför 

börja med att ta reda på elevers förkunskaper och utgå ifrån detta när hur hon lägger upp sitt 

fortsatta arbete. Hon tycker dock att det är bäst med gemensamma genomgångar när hon tar 

upp material och tillverkningsprocesser med eleverna. 

 

Vid uttag av material nämner Agnes, Bengt, Clara och Conny som det bästa tillfället att 

diskutera miljöfrågor kopplade till materialet. 

 

6.2.2 Traditioner inom de båda slöjdinriktningarna 

 

Vilka traditioner finns det inom respektive slöjdinriktning att arbeta med resurshållning, 

återbruk, reparationer och återvinning? 

 

Resurshållning är något som alla de intervjuade slöjdlärarna jobbat och jobbar med. Alla 

textilslöjdslärare berättade att det var viktigt att eleverna lär sig resurshållning och att ta ut 

material på ett resurssnålt sätt. Britt framhöll även att hon länge jobbat med att elever får 

kostnadsberäkna när det syr kläder för att få en uppfattning av att material kostar pengar. 

Anton och Bengt talade båda om att elever får en uppfattning om att materialen ska räcka till 

alla och därför måste tänka resurssnålt när de tar ut sina bitar.  

 

Alla textillärare framhöll att de jobbat med återbruk länge i textilslöjden. Uppgifter i form av 

lappteknik, barnkläder och garnmonster är några exempel som textillärarna nämner där 

tillvara tagande av materialet varit möjligt. Textillärarna använder sig av återbruk i alla 

årskurser men det är framför allt i högstadiet som uppgifterna ligger som fasta moment. 

 

Jo jag har nog jämt jobbat med återbruk i någon form, det har ju alltid funnits spillbitar(Clara). 

 

Agnes berättade att hon jobbat med någon form av återbruk under hela sin verksamma tid, 

men att uppgifternas karaktär ändrats under årens lopp. Idag jobbar hon i större utsträckning 

med något kallat Doredo man gör om en produkt till något nytt, en trend som hon beskriver 

som något modernt som lockar eleverna. 
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Det gäller att alltid ha ögonen öppna ibland ser jag saker och tänker det där… det där skulle 

passa att göra i slöjden, då blir det något som är populärt att göra just nu också… de brukar 

elever uppskatta (Agnes). 

 

Ingen av trä- och metallslöjdslärarna hade återbruk som en fast uppgift, utom Bengt som tog 

upp den gemensamma pallen där sisten gjordes i mattrasor på textilen. Bengt tog även upp att 

han tidigare utformat en uppgift där eleverna gjort spegelramar i restbitar från klickgolv, då 

han kommit över en mängd av detta material från en bekant. 

 

Ingen av lärarna har reparation eller lagning av produkter som en fast uppgift i slöjden. Alla 

textilslöjdlärarna beskrev dock att elever brukar ta med sig kläder och inredningsdetaljer 

hemifrån för att laga på textilslöjden. Agnes beskrev detta som något negativt, eftersom hon 

ansåg att föräldrarna ibland lade lite för stort förtroende till vad deras barn klarar av.   

 

Ja då slutar det med att jag sitter där och försöker laga kuddfodralet eller blusen eller vad det nu 

kan vara (Agnes). 

 

Britt och Clara beskrev att de uppskattade när elever har med sig saker som ska lagas 

eftersom det då tycker att de lyckas med att visa eleverna vad slöjd och slöjdens verktyg kan 

bidra till. Bland annat beskrev Britt hur en elev tagit med en kofta som hon köpt billigt 

eftersom det släppt några maskor, nu fick hon lära eleven hur man kan fånga upp maskor och 

på så sätt få till den trasiga koftan. 

 

Anton berättade att skolan har som policy att elever som har sönder saker på skolan ska i 

första hand försöka laga dessa och om detta inte är möjligt blir eleven betalningsskyldig. 

Detta leder till att några elever fått laga stolar och pallar på trä- och metall slöjden. Anton 

tycker att detta är en bra lösning eftersom elever får en uppfattning om att saker går att laga 

och han får en möjlighet att visa hur detta går till. Han nämner även att det annars är svårt att 

hitta trasiga projekt som elever skulle kunna jobba med i skolan. Bengt beskriver att elever 

ibland måste reparera sina slöjdföremål om det går sönder. Som exempel beskriver han en 

elev vars svepask gått sönder och hur eleven lyckas laga den genom att tillföra metallplåt som 

dekoration.  

 

Alla slöjdlärare som jag intervjuade har så kallade spillådor i sina lektionssalar, där elever kan 

lägga restbitar som är för stora att slänga men för små att lägga/ställa tillbaka i 

materialförråden. På textilslöjden slängs material rester i soporna som töms av städet och 

skickas iväg till förbränning. Clara beskrev hur hon till en början sparat på även de minsta 

bitarna som fyllning till de yngre barnens slöjdföremål, men att brist på förvaring inte gjort 

detta möjligt. 
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Till en början sparade jag på allt, det var saker över allt, men sen… ja jag bestämde mig för att 

röja upp… då blev det så alla rester rensades bort, det blev för fullt helt enkelt”(Clara). 

 

Att diskutera återvinning av restprodukterna i slöjden är inte vanligt förekommande.  

Textilslöjdlärarna går igenom spillådorna ibland för att rensa ur sådant de tror inte kommer 

till användning. Anton och Bengt brukar dela ut spillbitar som ved till kollegor och Conny 

låter vaktmästaren ta hand om och tömma spillådan av metall och trä. På Britt och Bengts 

skola samlas skrivpapper in i speciella lådor vilka sedan samlas upp och återvinns.    

 

 

6.2.3 Materialens olika förutsättningar 

 

Hur ser förutsättningarna ut att arbeta med olika material? 

Det är slöjdlärarna som själva bestämmer vilka material som ska köpas in efter en budget som 

skolan lagt fram och beroende på var skolan har uppköpningsrätt av materialen. Britt och 

Bengt bestämmer sina inköp i samråd med slöjdlärarkollegor på sin skola. Elever får inte vara 

med vid inköpen men Agnes säger att hon ibland brukar fråga eleverna om det saknar något 

material. För Agnes och Britt handlar inköpen om att få ett stort och varierat utbud billigt så 

eleverna har en mängd olika material att välja bland. för Anton är även ett stort utbud viktigt 

men han lägger fram att köpa ett billigt virke i olika dimensioner är bättre så eleverna har 

mycket att välja bland. Även Bengt och Conny lägger fram att få en stor mängd material för 

pengarna, men det framhåller även att ett varierat utbud är bra så eleverna kan känna skillnad 

på olika materials egenskaper. 

 

Alla textilslöjdslärare känner till att det finns ekologiska och rättvisemärkta tyger och garner, 

men de anser att dessa är för dyra att köpa in till skolslöjden. Trä- och metallslöjdslärarna 

känner inte till om det finns någon märkning för trä och metall som producerats på ett bra sätt, 

men alla tar upp hur mer exotiska träslag försvunnit i samband med att skövlingen av 

regnskogen uppmärksammas. Även färgerna är något som de beskriver har förändrats idag 

används enbart vattenbaserade färger, eftersom det är ett bättre miljövänligt alternativ.   

 

Textilslöjdslärarna har lätt att hitta material till återbruksprodukter genom kollegor, föräldrar 

och bekanta kan de få tillgång till diverse olika textilprodukter. Trä- och metallslöjdslärarna 

har svårare att hitta material som kan användas som återbruk. Bengt beskriver att han ofta blir 

erbjuden nersågade träd, men att detta kräver en stor arbetsinsats från honom för att ta reda på 

och transportera virket till skolan. Det händer att han blir erbjuden material som det tidigare 

nämnda klickgolvet då tar han gärna emot och försöker utforma uppgifter utifrån materialet. 
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Anton tar även han upp arbetsbördan som ett problem i att använda återbruks material. Han 

beskriver hur han kommit över en mängd träpallar att använda som material. Pallarna krävde 

en stor arbetsinsats för att få ut något användbart material ur och det behövdes även stora 

förvaringsutrymmen som han inte hade tillgång till. Conny tar upp att det tar tid som han inte 

har om man ska ”jaga efter” material. 

 

Agnes brukar försöka föra in nya material i slöjden, bland annat har hon smält ihop plastpåsar 

med eleverna för att få till ett nytt material. Internet nämner hon som en viktig källa till att 

hitta inspiration till vad man kan använda som nya material inom slöjden. Både Britt och 

Clara tar upp att material och tekniker kommer och går som modeflugor i textilslöjden. Nya 

material anser det därför som något förs in hela tiden men att det inte behöver vara 

nyproducerade för att fylla detta. Anton tar upp att priset på kopparplåtar ökat kraftigt så att 

han nu måste leta andra alternativa plåtar att använda i slöjden, detta är dock något han själv 

reflekterat över och inget han diskuterar med eleverna. Även Bengt och Conny försöker hitta 

nya material att föra in i slöjden. De andra kollegorna på slöjden ser Bengt som en bra 

inspirationskälla, som bland annat hittat en ny typ av emaljeringspulver. 

 

 

6.3 Sammanfattande resultat 

 

Slöjdlärarna försöker främst uppmärksamma eleverna på materialens ekonomiska värde och 

anser sig genom detta behandla hållbar utveckling i slöjdämnet. Textilslöjdslärarna inkluderar 

även tillverkning av textilier och kopplar detta till negativa påverkan av miljön. Slöjdlärarna 

är dåligt insatta i vad läroplan och kursplanen tar upp om ämnet hållbar utveckling och inga 

tematiska arbeten om hållbar utveckling förekommer på skolorna. Textilslöjdslärarna har lätt 

att hitta material och uppgifter som berör återbruk av textilier. Trä och metallslöjdslärarna 

kräver en större arbetsinsats, genom tillvaratagande av material som de erbjuds. Ingen av 

slöjdlärarna har reparation och lagning eller behandlar frågor om återvinning som fasta 

moment i sin undervisning. Lärarna beslutar själva vilka material som ska köpas in och här 

gör det själva iakttagelser om mängd, pris och kvalité.      
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7. Diskussion och slutsatser 
 

 

7.1 Lärarnas arbete med hållbar utveckling i slöjdsalarna 

 

Ingen av slöjdlärarna nämner att hållbar utveckling handlar om ekonomiska, ekologiska och 

sociala faktorer som samverkar vilket enligt SOU (2004: 104), Suojanen (1997) är de 

grundläggande principerna för att förstå hur en Hållbar utveckling ska kunna realiseras. Trots 

detta så nämner slöjdlärarna i olika utsträckning de olika aspekterna enskilt. De ekonomiska 

aspekterna tar alla slöjdlärare upp, att eleverna får en uppfattning om att materialen kostar 

pengar och på grund av detta bör de inte slösa med materialen. Vilket stämmer bra överens 

med Suojanens (1997) sätt att se den ekonomiska hållbarheten det vill säga, få restprodukter 

och att ta till vara genom att återvinna material. Under mina observationer så framhävde även 

lärarna att elever som tagit ut för små delar av materialet skulle försöka hitta nya 

användningsområden där det kunde få användning för bitarna i sina produkter.  

 

Alla textilslöjdslärare nämner även de ekologiska aspekterna och hur textilproduktionen 

påverkar vår miljö. Två av textillärarna nämner även de negativa effekter som textilindustrin 

kan ge vilket kan kopplas till den sociala hållbarheten. Här tar man upp att eleverna lär sig att 

inte slösa om de får en uppfattning om hur tillverkningen går till, vilket kan kopplas till 

Björneloo (2011) sätt att använda sig av en etisk innebörd för att lära ut om hållbar 

utveckling.  

 

En trä- och metallslöjdslärare nämner att eleverna får uppleva skogen vilket kan kopplas till 

den ekologiska hållbarheten, men lägger inte in några aspekter i form av skogsskövling eller 

naturvård som en del i undervisningen. Enligt Jönsson och Wickenberg (1992) så är naturen 

en bra utgångspunkt att lära om hållbar utveckling. Eftersom elever som har möjlighet att 

uppleva naturen även känner ett behov av att skydda den.   

 

Studien visar även att ingen av lärarna direkt kan säga vad läroplanen lägger fram om hållbar 

utveckling men de anser att de jobbar med det, utifrån tidigare nämnda vinklar. Ingen av 

skolorna har ett samarbete kring ämnet hållbar utveckling trots att det lyfts fram att begreppet 

ska genomsyra hela verksamheten och inte behandlas som ett separat ämne enligt SOU (2004: 

104), Björneloo (2011). 

 

Sandell m.fl. (2003) tar upp att pedagoger och lärare som tidigare inte berörts eller haft något 

intresse för miljöundervisning idag påverkas eftersom hållbar utveckling ska genomsyra hela 
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den pedagogiska verksamheten. Enligt studiens resultat är slöjdlärarna dåligt insatta i hur 

begreppet hållbar utveckling kan ge sig uttryck i deras ämne. Detta trots att slöjden genom sitt 

arbete att bearbeta material till en produkt kan ge en god överblick över hur en hållbar 

utveckling kan realiseras. 

 

 I studien kommer det även fram att arbetsbördan kan ses som en viktig faktor i slöjdlärarnas 

arbete. Textilslöjdlärarna har lätt att hitta uppgifter och material som går att utnyttja för att 

jobba med återbruk inom slöjden, medan trä- och metallärarna menar att det kräver en stor 

arbetsinsatts och förvaringsmöjligheter som de anser varken finns tid eller plats för. Här har 

intresset och engagemanget hos läraren en stor betydelse. En textillärare nämner att hon 

försöker att hitta nya moderna uppgifter som gör att eleverna känner ett intresse för att jobba 

med återbruk på nya sätt.  

 

 

7.2 Traditionens makt i slöjdens arbete mot en hållbar utveckling 

 

Slöjden har en lång tradition att jobba med konsument och miljöfrågor och detta har varit ett 

av flera motiv som hållits fram som en viktig del genom olika läroplanerna (Borg 1995). I 

verksamheter med långa kommunikativa traditioner, kan det ibland vara svårt att ändra 

mönstren, det befästs och uppfattas som det enda möjliga i verksamheten enligt Säljö (2005). 

Enligt studiens resultat är så fallet med hållbar utveckling i slöjden. Lärarna berättar om 

resurshållning och textilslöjdlärarna tar upp återbruk och kopplar ihop något som det alltid 

jobbat med till det nya begreppet utan att vara insatta i vad det innefattar.  

 

 Det kom som exempel fram att ingen av slöjdlärarna har reparation och lagning eller 

återvinning som obligatoriska uppgifter. Vilket enligt Suojanen (1997) är viktiga delar för att 

elever ska få en förståelse för en produkts livscykel och att naturens tillgångar är begränsade. 

Att se skolan och då slöjden som en kulturbärare och kulturskapare som Björneloo (2011) 

beskriver tror jag blir viktigt för att man ska få in hållbar utveckling som en naturlig del i 

slöjundervisningen. En av mina informanter beskrev att det skulle ta tid att få in det nya 

begreppet i dennes redan uppbyggda system. Om man vågar ifrågasätta varför man lägger in 

en uppgift eller bestämd typ av produkt i sin undervisning, är det viktigt att veta vad ur 

styrdokumenten som stödjer detta. På detta sätt kan man skapa en slöjundervisning som har 

en kultur där produkten fyller en funktion som eleverna har användning för och kan se nyttan 

med.   

 

Hur de olika lärarna såg arbetet med reparationer tycker jag var intressant eftersom det visar 

hur olika man kan se på ett moment inom slöjden. En textilslöjdslärare var negativt inställd 
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eftersom hon ansåg att eleverna inte hade kunskapen att fixa det som skulle lagas. På så vis 

hävdade hon att föräldrarna bara utnyttjade slöjden, som en plats där de kan få sina trasiga 

saker fixade. De två andra textillärarna såg det som att de lyckats föra fram vilken nytta man 

kan ha av slöjden. Ett gott exempel där eleven på ett konkret sätt får se nyttan med att kunna 

reparera, är när man lagar stolen som man haft sönder. Eleven får en chans att laga stolen och 

slipper på så vis även att betala skadestånd. Här går det även att koppla till Björneloo (2011) 

att jobba med etik och värderingar för att lära ut om hållbar utveckling. Den kulturella 

hållbara utvecklingen är något som Suojanen (1997) beskriver som en viktig aspekt för att 

förverkliga en hållbar utveckling i slöjden. I det svenska slöjdämnet finns det en historisk 

kultur av att reparera och laga föremål, det skulle vara bra om slöjdlärare kunde koppla till 

detta och lyfta fram varför det är bra att kunna laga och vårda sina saker. Mediering beskriver 

Säljö (2005) är att vår kultur och de redskap som förekommer i det samhälle vi lever i 

påverkar vårt tänkande. Om elever får bra exempel på hur man kan reparera och underhålla, 

så blir det ett möjligt alternativ i deras liv.   

 

Återvinning av skräpet som blir över efter arbetet i slöjden är även intressant. Enligt studien 

så diskuterar ingen av lärarna detta med sina elever. Det utförs inga större insatser på skolorna 

förutom pappersinsamling på en av skolorna. Soujanen (1997) beskriver hur 

tillverkningsprocesser belastar och utnyttjar resurser vilket kan kopplas till alla aspekter inom 

hållbar utveckling. Detta är något som man måste lyfta inom slöjden för att få en förståelse 

över materialens påverkan i olika led. Under observationerna så insåg jag hur mindre delar 

klassas som skräp för det hamnat på golvet. Här blir det därför viktigt att eleverna får upp 

ögonen för att även de små sakerna kostar pengar och har belastat jorden vid sin tillverkning.   

 

7.3 Materialens betydelse 

 

I slöjdens olika arbetsprocesser finns det en stor potential att lära ut om hållbar utveckling 

vilket Suojanen (1997) påvisar. I materialhanteringen och slöjdens olika processer så ställs 

elever inför en mängd av beslut och flera av dessa kan kopplas till aspekter om miljö- och 

resurshållning enligt Hasselskog och Johansson (2008). Säljö (2005) beskriver att fysiska 

liksom intellektuellt språkliga redskap förmedlar verkligheten till människor på ett integrerat 

sätt. I slöjden pågår ständigt en kombination av intellektuell och manuell verksamhet och 

materialen kan ses som fysiska redskap som vilar på en mängd av fakta som kan vara viktig 

för att få en förståelse om en hållbar utveckling. Att bygga in kunskaper i ett föremål är något 

som Johansson (2008) håller fram som styrkan i slöjdämnet. Själva föremålet får bara inte 

överskugga arbetsprocessen. Språket nämner Säljö (2005) som den viktigaste delen i vårt sätt 

att sprida kunskap. Diskussion om miljö- och resurshållning under elevernas praktiska arbeten 

blir därför viktigt.  
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Flera av mina informanter nämner just uttag av material som ett bra tillfälle att behandla 

frågor kopplade till miljö i studien. Under mina observationer av elevers val av material så 

märkte jag att samtalen mellan elev och lärare handlade om vilken funktion materialet skulle 

fylla. Detta konstaterar även Skolverkets nationella utvärdering (Skolverket 2005) nämligen 

att slöjdlärare lägger fokus på slöjdtekniker, redskap och material i sin undervisning och att 

miljö- och resursfrågor har en risk att överskuggas. Det kommer även fram att lärarna har 

svårt att se om eleverna lägger in medvetna miljöaspekter i sina pågående arbeten. Detta har 

man löst på en skola med att eleverna skriver i loggböcker och här ska nämna hur det tänkte 

vid val av material.    

 

I studien kommer det även fram att textillärarna har lätt att hitta material till 

återbruksuppgifter och textilslöjdsalen är fylld med en mängd av material. Lärarna framhåller 

även att det är viktigt att köpa in stora mängder material. När jag tittade på elevers uttag av 

material i textilslöjden insåg jag att de alltid gick till materialskåpen för att hämta material 

vare sig det var små eller stora bitar som behövdes. Eleverna kommer in i en sal och ser att 

det finns mycket att tillgå, och utgår därför ifrån att det går bra att ta nytt. Att konsumera efter 

ett basutbud är något som Suojanen (1997) beskriver som viktigt. På trä- och metallslöjden 

finns inte samma mängd material att tillgå och lärarna framhäver att det är viktigt att eleverna 

lär sig att materialet ska räcka till alla, och därför tänker till innan de tar ut sin bit. Även här 

kan man lägga in Björneloos (2011) syn på ett etiskt förhållningsätt.  

 

Alla lärare beslutar på egen hand vilka material som ska köpas in till sin undervisning. Om 

eleverna i de högre årskurserna redan från början fick vara med och bestämma för att tidig få 

en insikt i materialet och ta ställning till de tre aspekterna av hållbar utveckling. En 

textillärare nämner att kostnadsberäkna plagg för att få en insikt i vad materialet kostar, men 

det finns även möjlighet för eleven att ta ställning till de ekologiska och sociala aspekterna till 

sina material i detta tidiga skede. Björneloo (2011) tar upp individens hållbara utveckling, när 

eleverna är med på vad som lärs ut, engagerade och nyfikna stärks deras tillit och självkänsla. 

Enligt rapporten NU-03 så framgick det att eleverna anser att de får ta ansvar och har 

inflyttande i undervisningen på slöjden (Skolverket 2005). Även Soujanen (1997) framhåller 

vikten av att på lokal nivå utveckla goda arbetsförhållanden för att uppnå den sociala 

hållbarheten. Detta kan i förlängningen vara betydelsefullt för elevernas handlingskompetens 

enligt Björneloo (2011). Från min observation är jag därför förvånad över lärarnas reaktion 

när eleverna inte ville fortsätta med sina slöjdföremål. Att de skulle lägga bort dem och 

kanske finna ny lust för dem senare. Det förvånade mig att lärarna inte här diskuterade med 

eleverna att de nu tagit material till något och utifrån det låta eleverna reflektera över att de 

ska slutställa sina projekt istället för att börja med något nytt. Även här kan jag tänka mig att 
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om elever fått vara med och bestämma och köpa in material, så skulle de få en mer personlig 

och engagerad förhållningsätt till sina slöjdföremål. 

  

 En annan intressant aspekt som studien fastslår, är att slöjdlärarnas egna beslut i och med 

materialinköp innebär att de själva reflekterar över materialens olika märkningar, pris och 

kvalité. En trä- och metallslöjdslärare nämner exempelvis att priset på kopparplåt fått honom 

att leta ersättningsmaterial. Detta är dock inget han tar upp med eleverna. Detta bevisar att 

man som slöjdlärare själv lägger en stor tanke bakom vilka material man köper in men 

diskuterar inte med eleverna varför vi har de material vi har i slöjden. En textilslöjdslärare 

nämner internet som en god källa för att hitta nya material och uppgifter till skolslöjden. Även 

här spelar lärarnas engagemang in, men även kanske en brist på kunskap inom ämnet. Pengar 

brukar vara en vanlig orsak som påverkar när man talar om möjligheter inom skolan. Att trä- 

och metallslöjdslärarna har svårare att hitta material, som kräver mer jobb kan vara en orsak. 

Det verkar dock som att de även har svårare att hitta inspiration till nya material och uppgifter 

som innefattar återbruk och tillvaratagande av material. En av mina informanter jobbade med 

en pall där sitsen gjordes av tygtrasor från textilen. I detta arbete tyckte han att det skulle 

räknas in som ett återbruksarbete eftersom slöjden är ett ämne. Kunskaper om vad man kan 

göra och var man kan hitta inspiration till dessa uppgifter tror jag blir viktigt för att även trä- 

och metallslöjden ska få in fler uppgifter där materialet återbrukas.         

    

7.3 Metoddiskussion 

 

I min studie valde jag att kombinera intervjuer med observationer, för att besvara mitt syfte. 

Att intervjua kan ses som en konst, där det gäller att inte påverka den intervjuade med sina 

egna förväntningar och värderingar. Inga förintervjuer gjordes på grund av att tid till detta inte 

fanns, vilket jag i efterhand kan anse som något negativt. Några av mina frågor visade sig nu 

flyta in i varandra under intervjuerna, detta kan ha påverkat bearbetningen av det insamlade 

materialet. Angående urvalet av slöjdlärare kan jag i efterhand anse att det vore intressant att 

kunnat få med någon yngre lärare i min undersökning. Nu blev urvalet en ganska homogen 

grupp som har ungefär lika många år inom ämnet. En yngre respondent skulle möjligtvis ha 

haft en annan utgångspunkt men inte samma erfarenhet av ämnet som mina informanter har. 

Att observera elever och lärare på fler skolor skulle även gett en ytterligare bredd på det 

undersökta ämnet. Urvalet att bara titta på två lärare i mina observationer är litet och därför 

kan inte några allmängiltiga slutsatser dras från dessa. I syftet med denna studie ingick att 

synligöra och skapa insikter om hållbar utveckling och skapande och det tycker jag att mina 

observationer gett.  
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7.4 Fortsatt forskning   

 

Min studie visar att de intervjuade slöjdlärarna inte är fullt insatta i hur hållbar utveckling kan 

ge sig uttryck i ämnet slöjd. Det skulle på grund av detta vara intressant att forska vidare i hur 

man kan öka slöjdlärarnas insikt om hur en hållbar utveckling kan på ett mer medvetet sätt 

användas i skolslöjden. Jag återkommer flera gånger till att hållbar utveckling kan kopplas in 

på ett varierat sätt i olika delar av slöjdens processer därför skulle det även vara intressant att 

ta reda på hur slöjdlärare tänker vid planering av arbetsområden, hur de ser på produktens 

betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. I min studie har inte elevers syn på ämnet berörts, 

därför skulle det också vara intressant att ta reda på vad eleverna anser vara bra metoder för 

att behandla hållbar utveckling inom ämnet slöjd. Hållbar utveckling ska inte ses som ett 

separat ämne utan beröra hela den pedagogiska verksamheten, därför skulle det vara intressant 

att ta reda på vad slöjden kan bidra med i ett stort tematiskt projekt om hållbar utveckling. 

 

7.5 Slutord 

 

I början av detta arbete önskade jag skapa kunskap om och insikt i hur man som lärare kan 

jobba med hållbar utveckling i slöjden. Genom att läsa på om ämnet och fördjupa mig inom 

olika källor har jag uppnått en god insikt i hur man på ett naturligt sätt kan föra in tankar om 

hållbar utveckling i slöjdundervisningen. Genom intervjuer och observationer i slöjdsalarna 

har jag även fått en inblick i hur det kan se ut. Nu gäller det bara att komma till handling. 

Kunskap om ämnet, ett intresse och stort engagemang är slutsatser som jag kommit fram till i 

min studie som viktiga i slöjdlärarens arbete att lyfta hållbar utveckling. Detta är något som 

jag kommer att ta med mig ut på skolorna när jag själv planerar min undervisning.       
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 Observationsblankett   

Observatörens namn:    Datum och tid: 

Lokal:     Närvarande personer: 

 

Lärarens agerande: 

 

Val, uttag, kassering av 

material: 

 

Elevens agerande:   

   

 

  

Bilaga 1 
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Frågor: 

Allmänt 

Hur ser du på begreppet hållbar utveckling i förhållande till textil-/trä- och metallslöjden? 

Har du jobbat/jobbar du med hållbar utveckling i textil-/trä- och metallslöjden? 

Om ja; Hur? Inspiration till dessa uppgifter? Om nej; Varför? 

Vet du vad läroplanen/kursplan säger om hållbar utveckling? 

Finns det något samarbete mellan olika ämnen för att jobba med hållbar utveckling på er 

skola? 

 

Material 

Hur tänker du vid materialinköp? 

Får elever vara med och planera inköpen? 

Är du medveten om märkning av slöjdmaterial, som producerats på ett bra sätt? 

Använder du dig av några nya material i slöjdundervisningen? 

 

Tillvägagångssätt 

Har du arbetat/arbetar du med återbruk? 

Om ja; Hur? Material? Inspiration? Om nej; Varför? 

Har du arbetat/arbetar du med laga/reparera saker i Textil-/trä- och metallslöjden? 

Om ja; Hur? Material?  Om nej; Varför? 

Vad gör du med restprodukterna i textil-/trä- metallslöjden? 

Hur tar du upp förhållningsätt till konsumtion av materialen med eleverna? 

Visar du eleverna hur produktionskedjor kan se ut? (får till tröja eller träd till pall) 

Hur kan du som lärare observera om eleverna gör miljömedvetna val i sina arbeten? 

  

Bilaga 2 
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Information till vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Linda Norberg och studerar till lärare vid Umeå Universitet. Jag håller just nu på att 

skriva mitt examensarbete vars syfte att undersöka hur slöjdlärare tar sig an hållbar 

utveckling inom respektive slöjdinriktning i skolan. 

För att uppnå mitt syfte behöver jag observera ett antal slöjdlektioner som ditt barn 

medverkar vid. För att jag ska kunna genomföra detta behöver jag ert medgivande och 

tillstånd. Vill ni därför vara vänlig och fylla i nedanstående uppgifter om ni medgiver att ert 

barn får delta i denna studie. 

Tillstånd till undersökningen har givits av skolledning och undervisande lärare. Deltagandet 

är helt friviligt och eleverna har när som helst rätt att dra tillbaka sin medverkan i studien. Då 

eleverna ej är myndiga behöver jag vårdnadshavarens skriftliga tillstånd för att kunna 

genomföra observationerna som planerat. Det kommer inte att framgå vem eleverna är i 

undersökningen. 

Jag besvarar gärna eventuella frågor eller om ni bara vill veta mer ingående vad studien 

handlar om.  

Ni kan nå mig genom Tel: 073-XXXXXXX eller via E-post: lino0034@student.umu.se 

Jag uppmanar er att så fort som möjligt fylla i och underteckna svarstalongen och låter era 

barn ta med den vid nästa slöjdlektion. 

Tack på förhand 

Linda 

..................................................................................................................................................... 

Svarstalong angående förfrågan om deltagande i forskningsprojekt 

      Jag har tagit del av informationen och godkänner att mitt barn deltar i studien.  

      Jag har tagit del av informationen men godkänner inte att mitt barn deltar i studien. 

Elevens namn:______________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:_________________________________________________ 

Namn förtydligande:_________________________________________________________ 

Datum och ort:______________________________________________________________ 
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Information till slöjdlärarna 

Hej! 

Jag heter Linda Norberg och studerar till lärare vid Umeå Universitet. Jag har läst mina 

ämnens inriktningar mot slöjden. För tillfället håller jag på att skriva mitt examensarbete 

vars syfte är att undersöka hur slöjdlärare tar sig an hållbar utveckling inom respektive 

slöjdinriktning i skolan. 

För att uppnå mitt syfte behöver jag utföra ett antal intervjuer med verksamma slöjdlärare 

och nu undrar jag om du är intresserad av att ställa upp på att medverka i min studie. 

Du kommer självklart att vara anonym och det du säger kommer inte att gå att koppla till dig 

i rapporten. 

Intervjuerna kommer att ta cirka 40 minuter och jag hoppas du kan avsätta den tiden för 

mig.  

 Har du eventuella frågor eller funderingar så är det bara att höra av sig till mig via: 

 telefon 073-XXXXXXX eller via E-post lino0034@student.umu.se 

Jag hoppas du vill delta och hör av dig till mig så fort som möjligt 

Mvh. Linda   
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