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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna uppsats var att jämföra diskurser med nyutbildade slöjdlärares resonemang 

om skolslöjd och hållbar utveckling. Detta gjorde jag genom att utföra en semistrukturerad 

intervjustudie där fem nyutbildade slöjdlärare ingick. Utifrån de ämnen informanterna valde 

att tala om under intervjuerna skapade jag teman, vilka jag sedan undersökte i 

resultatkapitlet. De teman som undersöktes var återbruk, materialhushållning, reparationer, 

teori i slöjd, ämnesövergripande arbete samt skapa versus köpa. Innehållet i några av dessa 

teman föreskrivs i styrdokumenten medan andra inte gör det. Även de tre diskurserna 

miljödiskursen, slöjddiskursen samt skoldiskursen undersöktes i resultatkapitlet. I 

diskussionskapitlet undersökte jag sedan vilka av nämnda diskurser respektive tema kunde 

tänkas tillhöra. Jag föreslog därefter tänkbara orsaker till detta. De diskurser jag använde mig 

av var skoldiskursen, slöjddiskursen samt miljödiskursen. De slutsatser jag drog var att det 

finns sådant som tyder på att skolslöjden genomgår en förändring. Dels tycks skolslöjden 

vara på väg att få teoretiska inslag och dels tycks den gå en mer miljövänlig framtid till 

mötes.  
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Inledning 
  

 

Under mina praktikperioder ute på skolorna har jag lagt märke till att lärare tycks ha 

skiftande miljöperspektiv på slöjden. En av de slöjdlärare jag hade kontakt med poängterade 

ofta vikten av att följa läroplanen, men trots detta bestod hens miljöundervisning främst i att 

förhindra materialslöseri. När jag frågade hen varför hen ansåg det vara så viktigt att 

eleverna inte skulle avverka och kassera mer material än de behövde, blev svaret alltid att det 

kostade pengar för skolan. Någon koppling till läroplanen (där resurshushållning finns 

omnämnd) hörde jag aldrig nämnas.  

 

Den ovan nämnda läraren trodde inte heller på idén med sopsortering i hushållen eftersom 

hen var av den uppfattningen att miljön knappast tog skada av vad hushållen slängde. Inte 

heller trodde hen på klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet. En annan lärare jag 

mötte under praktiken lät eleverna återbruka och diskuterade både FSC-märkt virke och 

resurshushållning med koppling till läroplanen med mig. Denna lärare uttryckte dessutom 

intresse för miljöfrågor samt försökte få eleverna att se kasserade föremål (läs skräp) som 

slöjdmaterial med möjligheter. 

 

Den förstnämnda läraren hade arbetat länge som slöjdlärare medan den sistnämnda endast 

hade arbetat något år. Detta mönster med lärare som arbetat länge och som samtidigt ansåg 

det svårt och/eller ointressant att arbeta med miljöbiten på slöjden återkom under mina 

praktikperioder. Detsamma gjorde mönstret med nyutexaminerade slöjdlärare som tycktes 

insatta och intresserade av att arbeta med miljöaspekten av slöjden. Denna skillnad skulle 

kunna tänkas bero på att vissa lärare har mer tid än andra att planera lektioner och dylikt. 

Med tanke på att det krävs vana av yrket för att få så pass mycket rutin att arbetet flyter på, 

låter det dock inte rimligt att nyutexaminerade lärare skulle ha tid i överflöd. Tvärtom har 

mina praktikhandledare gett mig rådet att “bita mig fast” de första åren som yrkesverksam 

lärare samt att endast introducera få nya idéer under denna tidsperiod. Detta för att minska 

risken för utbrändhet. Att nyutbildade slöjdlärare skulle ha mer tid än sådana som varit 

yrkesverksamma länge, är med andra ord ingen hållbar förklaring. 

 

Att alla slöjdlärare som arbetat länge skulle vara mindre insatta i miljöaspekten av slöjden 

och att alla nyutexaminerade skulle vara mer insatta, skulle dock vara ett löjligt påstående. 

Personligt intresse styrs inte enbart av vilken läroplan man studerat under. Fortbildning och 

eget kunskapssökande kan dessutom öka kunskapen inom olika områden. Dessutom finns 

det ingenting som säger att en person som utbildades under exempelvis Lgr 69, skulle vara 

mindre insatt i miljöfrågor än någon nyutexaminerad lärare.  
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Att jag sett denna skillnad under mina praktikperioder fick mig dock att börja fundera över 

om nyutexaminerade slöjdlärare i allmänhet har ett personligt intresse för miljöfrågor och 

hur detta i så fall kan tänkas visa sig i deras klassrum. Går med andra ord slöjden en mer 

miljövänlig framtid till mötes? I skrivande stund är Lgr 11 den nyaste läroplanen.  Det är 

också anledningen till att jag uteslutande valt informanter ur den här gruppen till arbetet. För 

att bättre kunna förstå den data intervjuerna nedan alstrat, behöver först en närmare 

granskning av den aktuella läroplanen göras. 

 

 

I styrdokumenten 

Redan på de första sidorna i Lgr 11 kan man läsa om miljöperspektiv och hållbar utveckling. 

Det är skolans mål och uppdrag att varje enskild elev får kunskap och personligt 

engagemang när det kommer till miljöfrågor (Skolverket 2011a). Går man vidare till 

kursplanen för slöjd finner man formuleringar som att elever ska motivera sitt val av 

“tillvägagångssätt” i skolslöjdandet utifrån “miljöaspekter”. Detta är även ett av kriterierna i 

kunskapskraven för årskurs 6 respektive 9 (Skolverket 2011a, s. 219-220). I Kommentar-

material till kursplanen i slöjd står följande: “När det gäller arbetet för ett hållbart samhälle 

kan slöjden bidra med både kunskap om ett miljömedvetet förhållningssätt samt om olika 

sätt att ta till vara och återbruka.”(Skolverket 2011b, s. 18) Slöjden kan alltså bidra med 

kunskap om ett miljömedvetet förhållningssätt. Vad innebär då detta? 

 

Skolverket förespråkar en progression i det miljöinriktade slöjdarbetet. Från årskurs 1-3 ska 

eleverna utveckla kunskap om olika materials ursprung. I årskurs 4-6 ska fokusen ligga på 

resurshushållning och i detta räknar Skolverket in sparsamhet vid användandet av material, 

reparationer och återbruk. Årskurs 7-9 ska sedan lära sig hållbarhetsperspektiv angående 

materialproduktion. I det ingår produktion, transport samt hur detta påverkar människan och 

miljön. Tanken är att eleverna ska utveckla “ kunskaper om våra vanligaste material”. Detta, 

menar Skolverket, underlättar utvecklandet av ett mer hållbart samhälle där Jordens resurser 

används med eftertanke. Målsättningen är att eleverna utvecklar en förmåga att reflektera 

och agera hållbart både på lokal som global nivå (Skolverket 2011b, s.18). 
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Syfte 

Syftet med det här arbetet är att jämföra diskurser med nyutbildade slöjdlärares resonemang 

om slöjd och hållbar utveckling. 

 

 

Frågeställningar  

Något som kännetecknar forskningsfrågor, enligt Stensmo (2002, s. 24), är att de inte har 

något “givet svar”; de är “äkta” frågor. Stensmo menar vidare att mindre omfattande studier, 

av det slag som examensarbeten är, inte bör ha fler än tre forskningsfrågor (Stensmo 2002, s. 

25). Frågorna rörande hållbar utveckling och slöjd kan göras många, men i linje med 

Stensmos rekommendation väljer jag att reducera mitt syfte till endast tre frågor, vilka 

fokuserar tre olika aspekter av syftet. 
 

 

 Vilka teman framträder när nyutbildade slöjdlärare diskuterar hållbar utveckling i 

slöjdundervisningen? 

 

 Hur relaterar dessa teman till styrdokumentens formuleringar kring hållbar 

utveckling och miljöaspekter i läraruppdraget? 

 

 Hur kan de teman slöjdlärarna uppehåller sig vid positioneras i större diskurser 

rörande miljö, skola och slöjd? 
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Litteraturgenomgång 
 

 

Här följer nu en kort översikt över slöjd, livsstil och hållbar utveckling ur ett historiskt 

perspektiv. Därefter följer tidigare forskning. Jag kommer dock att inleda med att definiera 

vad som menas med hållbar utveckling respektive slöjd i den här uppsatsen. I Statens 

offentliga utredningar 2004 kan man läsa följande definition av hållbar utveckling: “hållbar 

utveckling handlar om att värna givna resurser.“ Det hållbara samhället är demokratiskt där 

medborgare “oavsett kön, socioekonomisk och etnisk eller kulturell tillhörighet” är 

engagerade samt har samma möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. “Samhället 

formas inom ramen för vad miljön och människors hälsa tål” (SOU 2004, s. 10). I det här 

arbetet kommer jag begränsa mig till miljöaspekten av hållbar utveckling. När det kommer 

till definitionen av slöjd skriver Hasselskog (2010) att slöjd exempelvis kan “avse 

slöjdarbete i hemmen (husbehovsslöjd, hemslöjd), yrkesmässigt slöjdande (hantverk), 

konstnärligt slöjdande (konsthantverk, konstslöjd) eller syfta på skolämnet slöjd.” 

(Hasselskog 2010, s. 26). I detta arbete menas med slöjd just skolslöjd om inget annat anges.  

 

 

Skolslöjdens framväxt 

I Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap går det 

att läsa om den så kallade husbehovsslöjden, slöjden som utfördes i bland annat 

bondehemmen. I det gamla bondesamhället skapades det mesta av vad man behövde i mat- 

och klädväg i det egna hushållet. Produkter skapades, återbrukades, lappades och lagades. 

Barnen fick tidigt följa med och delta i de vuxnas arbete och lärde sig därigenom de 

färdigheter de behövde besitta för att klara sig i livet. På så sätt förmedlades kulturella och 

hantverksmässiga kunskaper från en generation till en annan. Under senare delen av 1800-

talet kom detta traderade sätt att leva och lära ur balans. Industrialismen med sina 

masstillverkade produkter kom att slå hårt mot husbehovsslöjden (Johansson 2002, s. 8).  

 

Lars Lindström (2008) beskriver i Slöjda för livet hur begärliga fabrikernas massproducerade 

produkter torde ha upplevdes av människor under andra delen av 1800-talet. Kvalité och pris 

var inte det viktiga, utan snarare att få ta del av detta nya. Att det massproducerade sågs som 

något modernt och därmed attraktivt att äga, påverkade dock husbehovsslöjden. Detta 

eftersom allt färre ägnade sig åt eget produktskapande när de kunde köpa vad de behövde 

(Lindström 2008, s. 33). Per Hartman (2008) skriver att möbelarkitekten och pedagogen Carl 

Malmsten var kritisk mot de massproducerade produkter som kom från fabrikerna. Malmsten 

menade nämligen att de ofta både var för dyra och saknade själ. Förutom att kvalitén på 

produkterna inte sällan var av diskutabel karaktär kunde de dessutom fördärva en hemtrevlig 

atmosfär, då de placerades hemma hos konsumenten, menade Malmsten (Hartman 2008, s. 

67). 

https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marl%C3%A9ne+Johansson%22
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Olika parter i samhället oroade sig för att den hantverkskunnighet -och skicklighet som fanns 

hos befolkningen skulle gå förlorad. För att förhindra detta hot, stred man bland annat för att 

införa slöjd i den ordinarie skolundervisningen. Lindström (2008) anser dock att den kritik 

denna strävan mötte var berättigad. Detta eftersom den slöjd som förespråkarna ville införa 

på skolorna var husbehovsslöjd utan vidare pedagogiska inslag. Under 1800-talets senare del 

grundades speciella slöjdskolor. En av dessa var slöjdskolan på Nääs.  

 

Slöjdskolan på Nääs hade tydligt pedagogiska ambitioner. Bland annat skapade 

föreståndaren Otto Salomon ett skolanpassat sätt att arbeta på, där slöjduppgifterna hade en 

tydlig progression. Uppgifternas svårighetsgrad skulle öka med elevens tilltagande 

färdigheter och mognad. Salomon var av den meningen att slöjden skulle fungera 

uppfostrande (Lindström 2008, s. 33-34). Ungefär samtidigt utarbetade Hulda Lundin, 

grundaren av Hulda Lundins Slöjdseminarium, metoder för pedagogisk skolslöjd. Dock lade 

hon även stor vikt vid att eleverna (flickorna) skulle lära sig reparationer samt annan 

”nyttoslöjd”. Dessa metoder spreds bland annat genom hennes böcker. Lundin och Salomon 

skulle båda få stor betydelse för textil- respektive träslöjdens utveckling som skolämnen. 

1877 infördes träslöjd (”gosslöjd”) i folkskolan och 1896 infördes textilslöjd (”flickslöjd”) 

(Borg 2008, s. 51 ff ). 

 

1919 tillkom metallslöjd som slöjdart i skolorna. Denna slöjdart kom att tillfalla gosslöjden. 

Eftersom en progression i undervisningen sågs som önskvärd, och metallslöjd uppfattades 

som svårare än träslöjd, bestämde man att metallslöjd skulle förekomma först under de 

senare årskurserna när barnet hade tillräcklig fysisk styrka för att kunna hantera metallen 

(Persson 2008, s. 75 ff). Lindström (2008) skriver att skolämnet slöjd hade tillkommit som 

en kompromiss mellan två skilda krafter. Dessa bestod av de som ville bevara 

husbehovsslöjdens kulturella, konstnärliga och praktiska värden och de som ville att skolan 

skulle lära elever hantverk inför det stundande arbetslivet. Skolorna tillämpade 

modellserietillverkning i slöjdsalarna, något Malmsten (se ovan) skulle komma att kritisera 

hårt. Han menade att konstnärlig frihet och möjlighet för barnet att själv välja vad det skulle 

skapa var av största vikt.  

 

Under åren från skolslöjdens tillkomst fram till 1920-talet betonades dock de pedagogiska 

aspekterna av slöjden. Kropp och intellekt skulle verka i förening (Holmberg 2009, s. 27).  

Villkoren för flickor och pojkar var dock inte desamma. 1919 års undervisningsplan 

förespråkar exempelvis nyttobetonad modellserietillverkning för flickor och möjlighet till 

fritt skapande för pojkar. Pojkarna hade, till skillnad från flickorna, även möjlighet att välja 

att göra föremål som passade för fritidsaktiviteter (Berge 1992, s. 53).  
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Hartman (2014) menar att nittonhundratalets första två decennier innebar minskande intresse 

bland folkskollärarna (den tidigare mest intresserade gruppen) för att utbilda sig till lärare i 

slöjd. I stället sökte sig många snickare till utbildningen på Nääs. Kanske var det därför stor 

fokus därefter lades på hantverkstekniker i 1920–30-talens (trä)slöjdsalar (Hartman 2014). 

Från 1900-talets mitt och framåt kom sedan skolslöjden gradvis att få en alltmer konstnärlig 

profil (Lindström 2008, s. 38-39). Hedlin (2009) skriver om ett statligt betänkande från 1948 

där förslag till ett nytt, obligatoriskt skolämne framlades. Detta nya ämne skulle heta 

hemkunskap och hemreparationer och skulle bland annat omfatta ”matlagning, 

inköpskunskap, varukunskap, hemvård, bostadskunskap, mindre snickeriarbeten samt 

reparationer av möbler, kläder och böcker” (Hedlin 2009, s. 60). Detta nya ämne skulle alltså 

vara någon slags blandning mellan hemkunskap och slöjd. Förslaget realiserades dock inte.  

 

Trots att slöjdundervisning hade bedrivits i skolorna under lång tid, blev det inte ett 

obligatoriskt ämne förrän 1955 (Johansson 2002, s. 2). Holmberg (2009) menar att 

grundskolereformen 1962 och Lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962) kom att påverka 

slöjden på så sätt att slöjdundervisningens fokus hamnade på elevernas ”självförverkligande 

och personliga utveckling”. Den hantverksmässiga biten försköts med andra ord till 

bakgrunden (Holmberg 2009, s. 28).  

 

Johansson (2002) menar att en förändring som skedde med införandet av Lgr 69 var att 

elever, oavsett kön, fick undervisning i både trä- och metall- samt textilslöjd upp till årskurs 

6. Därefter skulle flickor ha textilslöjd och pojkar trä- och metallslöjd. I och med Lgr 80 fick 

eleverna möjlighet att välja vilken slöjdart de ville arbeta i på högstadiet och i 1994 års 

läroplan omnämns slöjd som ett sammanhållet ämne i styrdokumenten. Ingen uppdelning 

gjordes med andra ord i trä- och metall- respektive textilslöjd i Lpo 94 (Johansson 2002, s. 

10). Enligt Hasselskog (2010) indikerade dock Skolverkets nationella utvärdering av 

grundskolan 2003 (NU-03) att regeringens styrning av skolan var svag. Detta märktes bland 

annat på att undervisningen i slöjd skiljde sig åt mellan olika skolor och olika slöjdlärare 

(Hasselskog 2010, s. 11). Med Lgr 11 kom bland annat det centrala innehållet, vilket med 

större tydlighet visade vad varje ämne skulle behandla.   

 

Skolslöjden växte alltså bland annat fram ur olika behov. Ett av dessa var behovet att bevara 

existerande hantverksskicklighet i samhället. Andra var behov av att skapa ett skolämne som 

både kunde fostra eleverna samt lära dem nyttoslöjd i form av reparationer och dylikt. 

Eleverna skulle med andra ord ha praktisk nytta av vad de lärde sig inom slöjdämnet. Ett 

annat behov skolslöjden skulle uppfylla var samhällets behov av att fostra flickor och pojkar 

till separata uppgifter i livet. Med tiden kom slöjden att få andra åtaganden. Estetiska 

aspekter skulle få större accentuering i slöjdämnet och elevers självförverkligande skulle 

tillmötesgås. Med tiden blev slöjd ett obligatoriskt skolämne och så småningom försvann 

https://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marl%C3%A9ne+Johansson%22
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även tudelningen av slöjden i styrdokumenten. Statens styrning av skolan var dock svag, 

något som ändrades i och med 2011 års läroplan. 

 

 

Människan och miljön  

 

En kort historisk översikt 

Som nämndes ovan ägnade man sig åt både återbruk och reparationsarbeten i bondehemmen 

under 1800-talet. Detta berodde troligen inte på att man ville skona miljön. Förmodligen var 

det av ekonomiska skäl man valde att skapa och återanvända produkter i stället för att köpa 

nya. Man hör ibland påståendet att människor förr behandlade naturen med större omsorg 

och respekt än vi gör idag. Kanske var så fallet i stort.  En del kan dock sägas om det 

påståendet. Bland annat kan man fråga sig vad som menas med “förr” och vilka ordet “vi” 

syftar på. Om man med “förr” syftar på människor som levde före industrialiseringen, kan 

miljökatastrofer som de på Påskön och Grönland (där bland annat omfattande skogsskövling 

ägde rum), nämnas. Båda orsakades nämligen av mänsklig rovdrift (Diamond 2005). Om 

man med ordet “vi” menar majoriteten av människorna i industriländer, kan nog många hålla 

med om att dessa “vi” belastar naturen, bland annat genom att köpa petroleumprodukter samt 

använda fordon som drivs av fossilt bränsle.  

 

Det bör dock nämnas att människor förr inte hade samma “möjligheter” att belasta naturen 

som de som lever nu. De som ägnade sig åt miljöförstöring i ovanstående exempel, levde 

därför troligen mer miljövänligt till vardags än de flesta som skulle titulera sig som 

miljövänner i dag. Det fanns nämligen varken sådant som petroleumplaster eller maskiner 

och fordon drivna av fossila bränslen. Detta kan jämföras med 2013 då endast 37 % av alla 

plastförpackningar i Sverige återvanns (www.sopor.nu).  

 

För att återgå till det gamla bondesamhället ägnade man sig, som tidigare nämnts, både åt 

egen tillverkning av produkter, reparationer och återbruk. När fabrikernas massproduktion 

startade uppfattade de nya konsumenterna de masstillverkade produkterna som en ytterst 

modern företeelse. Pris och kvalité spelade inte lika stor roll som förmånen att få äga de 

fabrikstillverkade varorna (Lindström 2008, s. 33). Med industrialiseringen bröts 

hemslöjdstraditionen. Kanske ledde massproduktionen av produkter, och allmänhetens syn 

på dessa, till utvecklandet av den konsumtionspräglade mentalitet som i media ofta beskrivs 

som problematisk ur hållbarhetssynpunkt. Denna konsumtionspräglade livsstil är känd som 

”slit-och-släng-kulturen”.  

 

Slit-och släng-kulturen kännetecknas, som sagt, av en konsumtionspräglad kultur där inköp 

av nya produkter ständigt krävs av individen för att den ska uppfattas som “modern” (och 

därmed normal) av omgivningen. Slit-och-släng-mentaliteten hade troligen funnits ett bra tag 
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då formgivaren och möbelsnickaren Lena Larsson myntade begreppet 1960. Larsson var ett 

barn av sin tid då hon under 1960-talet förespråkade användandet av lätta och 

användarvänliga möbler som kunde kasseras när ägaren tröttnade på dem. Dock tog hon 

avstånd från slit- och släng-idealet när hon insåg dess konsekvenser för miljön (Söderholm 

2008, s. 11 ff ).   

 

Med detta menar jag dock inte att det är först i nutid människor skulle ha börjat intressera sig 

för miljöfrågor. Diamond (2005) ger i sin bok Undergång. Civilisationernas uppgång eller 

fall, förutom exempel på katastrofer som de på Påskön och Grönland, även exempel på 

lyckade miljöinsatser som genomförts århundranden innan vår egen tid (Diamond 2005). 

Inte ens under 1800-talet, då den industriella revolutionen pågick för fullt saknades 

miljöengagemang. Under 1800-talets slut började exempelvis förslag till naturskydd läggas 

fram från forskarhåll. Detta eftersom industrialiseringen, i form av rovdrift, kom att påverka 

naturen negativt. Dock dröjde det till 1909 innan riksdagen avsatte mark till nationalparker. 

Samma år grundades också den ideella miljöorganisationen Naturskyddsföreningen.  

 

Mellan 1930 och 1960 skedde få konkreta naturskyddande åtgärder. Detta trots den 

eskalerande miljöförstöringen (Wramner & Nygård 2010, s. 15 ff). Eduardo Medina (2013) 

menar att ett viktigt startskott för den moderna miljörörelsen kom med marinbiologen Rachel 

Carsons bok “Silent Spring” 1962. I sin bok varnade Carson för DDT och andra syntetiska 

bekämpningsmedels skadliga inverkan på människa och miljö. Boken fick ett enormt 

gensvar. Från att ha sett bekämpningsmedel som något så gott som odelat positivt började 

man nu ifrågasätta hur ofarliga bekämpningsmedlen egentligen var. Under 1960-talet 

grundades sedan nya miljöorganisationer, vilkas uttalanden kom att förändra synen på 

miljöfrågor och leda till att åtgärder vidtogs för att skydda naturen (Medina 2013). 

 

1967 bildades Naturvårdsverket, en svensk statlig myndighet för arbete med miljöfrågor 

(Håkansson 2005, s. 70). Den ideella Naturskyddsföreningen hade ett nära nog obrutet 

stigande medlemsantal under hela 1960- och 70-talen. Under 1970-talet växte miljörörelsen 

till en massrörelse. Det bör här klargöras att miljörörelsen är en samlande benämning på 

miljöorganisationer och andra som driver miljöfrågor (Jamison 2001, s. 153 ff). 1987 kom 

den så kallade Bruntlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid. I rapporten 

definierade man begreppet hållbar utveckling som “en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" 

(Hägerhäll 1988, s. 57). 

 

I kölvattnet av Bruntlandkommissionens rapport följde olika miljöinriktade program i 

diverse länder. Bland annat skapades miljöhus, vindkraftverk samt kollektiva stadsodlingar. 

Projekt som dessa pågår än idag (Jamison 2001, s. 153 ff). 2002 hölls ett FN-toppmöte i 

Sydafrika där man bland annat kom fram till att ”hållbar utveckling skall integreras på alla 
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nivåer av utbildningssystem för att främja utbildning som en nyckelfaktor för förändring.” 

Detta ansågs nödvändigt med anledning av den fortsatt ökande globala miljöförsämringen 

(Regeringen 2002, s. 54).  

 

I Statens offentliga utredningar från 2005 uttrycks en oro för att de rikaste länderna förbrukar 

majoriteten av världens resurser. Utvecklingen måste förändras, menar man. Att 

konsumtionen behöver minska och tillväxten och den materiella välfärden behöver sjunka är 

dock inte aktuellt. ”En systematisk satsning på hållbar konsumtion” är tvärtom en indirekt 

”strategi för teknikutveckling, nya affärsidéer och företag och en sund tillväxt av både 

ekonomin och jobben” (Statens offentliga utredningar 2005, s. 11-12).  

 

 

Hur ser det ut idag? 

Världsnaturfonden (2014) tillkännagav i ett pressmeddelande, angående rapporten Living 

Plantet Report 2014, att Sverige tagit sig in på listan över de tio länder, vars invånare i 

genomsnitt, gör störst ”ekologiska fotavtryck” i världen. Anledningen till detta uppges bland 

annat bero på att svenskarnas konsumtion fortfarande ökar, att energikonsumtionen ökar, att 

svenskarna har en ”energikrävande fordonspark” samt att köttkonsumtionen är stor (WWF 

2014).  

 

Angående köttkonsumtionen beskriver Hermele (2012) en rad miljöhot världen står inför 

som en direkt följd av bristen på odlingsjord. Enligt Hermele vidtas olika miljöskadliga 

strategier för att få tillgång till nya odlingsytor. Exempel på sådana strategier är då rika 

länder säljer avfall till fattigare länder för att frigöra nya odlingsmarker. Andra metoder är att 

köpa sig mark i andra länder för det egna landets behov eller att ägna sig åt skogsskövling 

för att skapa nya odlingsytor. 83 % av all ny odlingsjord uppkommer i dag genom 

skogsskövling. Hermele menar dock att världen inte är så överbefolkad att den typen av 

metoder är befogade. Befintliga odlingsmarker skulle mer än väl kunna räcka till alla. 

Hermele har här en tillsynes enkel lösning: genom att dra ner på animalisk föda och i stället 

äta mer vegetabiliskt kan en betydande mängd odlingsmark frigöras (Hermele 2012).  

 

Det finns dock fler sätt att finna odlingsytor på. Stadsodling är exempel på en miljötrend som 

innebär att människor odlar mat i städerna. Asp (2009) skriver att stadsodlingar har en del 

fördelar både för den enskilde odlaren samt för miljön. Dels minskar närodlad mat 

transporterna och dels reduceras sopberget något i form av uteblivet emballage. De odlade 

växterna innebär även en ekonomisk vinst för odlaren - oavsett om hen väljer att sälja det 

hen odlat eller inte. Dessutom har växterna en positiv effekt på bland annat luften och den 

biologiska mångfalden i närområdet (Asp 2009, s. 7 ff ). 
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Under förra avsnittet nämndes slit- och-släng-kulturen. Idag har den fått viss konkurrens i 

form av olika återbrukstrender. Journalisten och författaren Anna-Stina Lindén Ivarsson 

(2008) berättar i Slöjda för livet hur återbruk blivit något av en modetrend; toppdesigners gör 

åtråvärda plagg av gamla kläder och ungdomar intresserar sig alltmer för att använda 

exempelvis second hand-fynd för att skapa kläder med en unik touch. Att köpa nyproducerat 

är inte längre nödvändigtvis det mest trendiga, menar författaren (Lindén Ivarsson 2008, s. 

106-112).  

 

Johansson bekräftar detta genom att uttrycka att intresset för “second hand och för att fixa 

och inreda” är stort. “Kanske är det en motreaktion mot det automatiserade, 

fabrikstillverkade och anonyma samhället”, funderar Johansson (2008, s. 11). Större fokus 

läggs idag också på hur textilier är producerade. Bland annat finns GOTS-märkning för 

plagg som är gjorda av naturfiber och vars produktion måste uppfylla utsläppskraven samt 

uppfylla krav på goda anställningsvillkor i hela produktionskedjan, Minst 70 % av fibrerna i 

en GOTS-märkt produkt måste dessutom ha ekologiskt ursprung (Folkbildningsnätet 2012).  

 

Det här arbetet handlar om slöjd och hållbar utveckling. Slöjden består, som bekant, av både 

en trä- och metalldel samt en textildel. Varför har jag då endast nämnt hållbara trender inom 

det textila området här? Anledningen är, som vi kommer att se senare i arbetet, att det helt 

enkelt är skrivet betydligt mycket mer om textilslöjd och hållbar utveckling än om trä- och 

metallslöjd och densamma. Att det mesta angående hållbar utveckling är skrivet om 

textilslöjd innebär dock inte att inget skrivs om exempelvis trä- och metallslöjd och 

miljöfrågor. Miljöcertifiering av virke är bland annat något som under senare år väckt 

upprörda känslor i Sverige. 

 

2013 publicerades nämligen Naturskyddsföreningens rapport Trovärdighet på spel – 

frivilligheten i skogen fungerar inte (Naturskyddsföreningen 2013). I den kan man läsa om 

hur FSC-märkningen i Sverige snarare lurar konsumenter än hjälper dem till miljövänliga 

val. Skogsbolag får nämligen eget ansvar att leva upp till Forest Stewardship Councils 

(FSC:s) bestämmelser. Det betyder även att de får förmånen att granska sitt eget arbete och 

se till att de följer de krav FSC ställer på skogsvård. Mängden av klagomål som kommit in 

visar dock, enligt Naturskyddsföreningen, på att bolagen i många fall helt eller delvis 

ignorerar sitt självpåtagna ansvar. Inte ens då bevis för exempelvis kalhuggning av skogar 

med särskilt skyddsvärde lagts fram har det lett till att certifikat dragits in i Sverige, inte ens 

då bolag begått upprepade grova brott mot FSC:s regler (Naturskyddsföreningen 2013).  

 

Med denna översikt har jag visat på en del negativa trender (i form av diverse miljöhot) men 

också några positiva trender i form av miljöskonande insatser. Jag har även försökt visa att 

dessa pågått ett bra tag runt om i världen. Miljön har belastats men åtgärder har också 

vidtagits för att förhindra detta i olika grad. 
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Tidigare forskning om slöjd och hållbar utveckling 

Vad gäller forskning om slöjd och hållbar utveckling tycks förvånansvärt lite vara skrivet när 

det kommer till trä- och metallsidan av slöjden. Jag har haft betydligt lättare att hitta relevant 

litteratur om textil slöjd och hållbar utveckling. Det skeva förhållandet mellan slöjdarterna 

kan förefalla märkligt, speciellt som det i båda slöjdarterna är lätt att hitta exempel på annan 

forskning såsom sådan om slöjdprocessen, kreativitet, genus et cetera. En möjlig förklaring 

till att trä- och metallslöjden släpar när det kommer till forskning om hållbar utveckling, kan 

man finna i Brieditis, Evans och Lindénb bok Do Redo. Konsten att slakta en tröja (2004). I 

den menar författarna att det på den textila arenan finns en uttalad modetrend med 

återbrukade kläder och andra återbrukade textila produkter (Brieditis, Evans & Lindén 

2004). Designtrender av det slaget saknas naturligtvis inte vad gäller exempelvis möbler i trä 

och metall, men det är möjligt att trä - och metallslöjd upplevs som mer svårtillgänglig i 

hemmen än textilslöjd. Att ha en symaskin hemma kräver till exempel ingen spånsug och 

medför inte heller samma buller (och utrymmeskrav) som många maskiner för 

träbearbetning gör, och en viktig detalj med återbrukstrenderna är att vanligt folk själva kan 

skapa sig något moderiktigt.  

 

Hasselskog & Johansson (2008) skriver att två tredjedelar av de tillfrågade eleverna i 

Skolverkets nationella utredning 2003 (NU-03) upplevde att “miljö- och 

resurshushållningsaspekter behandlats ganska lite eller inte alls i slöjdundervisningen” 

(Hasselskog & Johansson 2008, s. 20). Kanske är det som Björneloo säger att “ett 

innehållsligt stort och diffust undervisningsfält som hållbar utveckling, som inte tidigare 

funnits på skolagendan (åtminstone inte med denna benämning), innebär att lärare behöver 

göra sig en bild av vad det är” (Björneloo 2011, s. 13). Kanske har det tagit tid för lärare att 

hitta ett sätt att arbeta med den här typen av frågor. I inledningen skrev jag om hur 

slöjdlärare som utbildats under tidigare läroplaner möjligen har upplevt det som svårt 

(och/eller ointressant) att arbeta med hållbarhetsfrågor i slöjdundervisningen. Fick dessa 

lärare ingen hjälp att göra det under utbildningen är detta knappast konstigt. Enligt Björneloo 

kan utbildning betraktas som “en nyckel till hållbar utveckling” och kunskapande som ett 

villkor för att vi ska kunna ta hand om hållbarhetsproblematiken på en global nivå 

(Björneloo 2011, s. 13). 

 

Däremot tycks det, som jag visade i litteraturgenomgången, finnas ett växande intresse för 

slöjd och hållbar utveckling. Johansson (2008) skriver att allt fler får upp ögonen för slöjd, 

hantverk och återbrukstrender. Hon påpekar dock att “kvalificerad hantverkskunskap” är en 

bristvara (Johansson 2008, s. 11). Det tycks med andra ord som att skolslöjden har något att 

bidra med när det kommer till hållbar utveckling. I Statens offentliga utredningar (SOU 

2005, s. 100) kan man läsa att “ett bruksföremål” både kan vara “energisnålt och så attraktivt 

och ‘tidlöst’ i form och färg att vi väljer att behålla och nyttja det i många år. Därmed bidrar 

vi också till att minska våra anspråk på nya naturresurser.”  
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Det finns med andra ord en tilltro, åtminstone från myndighetshåll, till att bruksföremål kan 

ha positiv inverkan på miljön; behåller man ett föremål i “många år” köper man inte 

nödvändigtvis ett nytt av samma slag. Johansson (2008) anser i sin tur att konsumenter med 

materialkännedom lättare kan avgöra kvaliteten vid inhandlande av ”konsumtionsprylar”, 

sköta dessa på ett korrekt sätt samt återbruka. Hon menar vidare att slöjd har en rad 

ekonomiska fördelar. En sådan fördel är att slöjdföremål oftast är skapade för att hålla länge. 

Dessutom är slöjdare inte lika beroende av konsumtion, då de kan skapa egna produkter, 

sköta dessa samt reparera vid behov. Enligt Johansson skulle detta kunna innebära att 

slöjdkunniga inte lika ofta som andra konsumenter är tvungna att kasta och köpa nytt 

(Johansson 2008, s. 10). 
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Teori  
 

 

I det här arbetet har jag valt att använda mig av diskursanalys för att undersöka den data 

intervjuerna genererat. Diskursanalysen har den fördelen att den fokuserar på det sagda i 

stället för att vara beroende av informanternas personliga anledningar till att de valt att säga 

just vad de gjort. Tack vare detta kan fokus läggas på innehållet och inte på de psykologiska 

aspekterna därbakom, vilka skulle vara alltför tidskrävande för ett arbete av det här slaget. 

Själva analysen är förlagd till diskussionsdelen. Här nedan presenterar jag en kort översikt av 

diskursanalys.  

 

Ordet diskurs introducerades på allvar av den franske filosofen Michel Foucault. Foucault 

menade att texter är uppbyggda av motsatser, skillnader (Foucault 1993). Diskurser är vidare 

uppbyggda av mönster som människors uttalanden följer när de tar del av olika domäner i 

det vardagliga livet, och diskursanalys är analysen av dessa mönster (Jørgensen & Phillips 

2002). Hall poängterar att de kulturella aktörerna (personerna) inom en diskurs är de som ger 

en diskurs mening och inte de döda tingen inom en kultur. Det är aktörerna som läser ut en 

mening i tingen. Tingen håller i sig själva ingen mening (Hall 1997, s. 3). Medina (2013) 

skriver att “en diskurs innebär en uppsättning idéer som utgör ett synsätt, dvs. ett särskilt sätt 

att representera eller tala om en viss fråga eller en viss del av världen” (Medina 2013, s. 15). 

En diskurs är inte något oföränderligt. När samhällens strömmar gradvis eller tvärt förändras, 

förändras även diskurserna.  

Inom diskursanalysen tänker man i banor av makt. Makten ligger i vad maktsystem 

premierar och vad de bestraffar, vad som anses vara rätt och fel, sant och falskt, naturligt och 

abnormt etc. Detta tangerar en annan del inom diskursanalysen, nämligen de så kallade 

motsatsparen. Diskurser är uppbyggda av dessa motsatspar. Eftersom ena delen inom ett 

motsatspar innehar mer makt än den andra delen finns ett maktförhållande inbyggt i 

motsatsparen. Denna inbyggda, obalanserade makt skapar mening åt diskurserna, gör dem 

möjliga att förstå eftersom de hjälper aktörerna inom en diskurs att veta vad som är önskvärt, 

tabubelagt och liknande (Hall 1997, s. 236 ff). Inom skoldiskursen (se resultatkapitlet) skulle 

exempel på motsatspar kunna vara lärare-elev, teori-praktik och styrdokument-erfarenhet, 

där den förstnämnda delen i varje par kan tänkas inneha mer makt än den andra.  

Foucault (1993) menar att de idéer om vad som är normalt och önskvärt, abnormt och 

förkastligt med tiden ändras i ett samhälle. Därmed ändras även vad som uppfattas som 

straffberättigade handlingar eller beteenden. Ett exempel på bestraffning är utestängning. 

Utestängning kan visa sig i form av förbud, uppdelning och förkastande. Foucault menar att 

samhällen skapar utestängningsprocedurer för att “avvärja” diskursers “makt och hot”, 
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sådant som anses vara alltför extremt. Med andra ord drabbas sådant som i någon mån tänjer 

på en diskurs gränser av bestraffning (Foucault 1993, s. 7).  

Ett exempel på detta skulle kunna vara att en kvinna som väljer att gå ”topless” på stan 

riskerar att häktas för förargelseväckande beteende, medan detsamma troligen inte skulle 

hända en man som gjorde detsamma. Detta eftersom vi i vårt samhälle har en diskurs som 

menar att kvinnor inte bör visa sina bröst offentligt (av den anledningen att kvinnobröst i vår 

kultur sexualiserats). Det finns andra kulturer med andra diskurser, där ingen skulle reagera 

för att någon, oavsett kön, underlät att skyla sina bröst. Som kanske framgick av exemplet är 

regler inom en diskurs ofta något vi tar för givet. Stensmo (2002) skriver att ”det är bland 

annat dessa underförstådda och förgivettagna ’antaganden’ man försöker komma åt i 

diskursanalysen” (Stensmo 2002, s. 126). Dock positionerar vi oss alltid till dem, menar 

Foucault. Något annat är omöjligt. Man kan inte kliva ur en diskurs (Foucault 1993, s. 6).  
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Metod 
 

 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ datainsamlings-metod i form av semi-

strukturerad intervju för det här arbetet. Eftersom syftet med arbetet är att undersöka hur 

nyutbildade slöjdlärare resonerar kring slöjd och hållbar utveckling, var intervju ett logiskt 

metodval. I transkriberad form lämpar sig intervjusvar dessutom väl för diskursanalys. 

 

Det finns många olika typer av intervjuformer. Den jag valt kallas som sagt semi- eller 

halvstrukturerad, vilket innebär att frågorna som ställs är öppna (inte har givna svar) och att 

informanterna, utan att bli avbrutna, får möjlighet att följa sina egna tanketrådar utifrån de 

frågor de får. En fördel med att använda semi-strukturerade intervjuer (framför strikt 

strukturerade) är att det är lätt att samla in en större mängd information. Dessutom kan svar 

dyka upp som inte förutsetts. En nackdel är att mängden insamlad data tar lång tid att 

transkribera och bearbeta. Kvale (2007) skriver att det inte finns någon intervjuform som är 

mer rätt än någon annan. Vilken som är mest lämplig beror bland annat på ämnet och 

intentionerna med intervjun (Kvale 2007, s. 77). Eftersom jag var intresserad av att 

undersöka slöjdlärares resonemang var alla typer av svar välkomna.  

 

 

Urval  

Jag valde att intervjua några av de nyutbildade slöjdlärare som var de första att studera under 

Lgr 11. Detta eftersom det passade med syftet för mitt arbete. Ingen hänsyn togs vid urvalet 

till informanternas ålder, kön, socioekonomiska bakgrund, födelseort et cetera. Detta dels 

eftersom sådan information prioriterats ner när det kommer till syftet för denna studie och 

dels för att informanterna själva valde att delta utifrån förfrågan och utskick, vilka endast 

riktade sig till nyutbildade slöjdlärare. Fokus i den här studien ligger med andra ord på att 

slöjdlärarna är nyutbildade. Allt som allt tillfrågades cirka 30 nyutbildade slöjdlärare om de 

ville ingå i studien. Jag behövde dock inte göra någon “gallring” av intressenter, då endast 

sex personer anmälde intresse att delta. Av de sex deltagarna valde sedermera en av dessa att 

avbryta sin medverkan i studien. Jag fann mina informanter främst genom att be de 

slöjdlärare jag kom i kontakt med att tipsa mig om andra slöjdlärare som skulle kunna tänkas 

vilja ingå i studien. En annan metod jag använde var att på plats fråga slöjdlärarstudenter om 

de ville delta i studien. Jag bad även dessa att tipsa mig om tänkbara informanter.  

 

 

Genomförande 

Fem informanter har som sagt ingått i studien. Öppna frågor användes och där det krävdes 

följdes informanternas svar upp med följdfrågor av typen “hur menar du då?” och “kan du 
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utveckla det där lite närmare?”. Tre av intervjuerna spelades in med diktafon och två sköttes 

på elektronisk väg (se nedan). 

 

Studien genomfördes på så sätt att ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut till 

yrkesverksamma, nyutbildade slöjdlärare. Intentionen var från början att alla intervjuer 

skulle ske muntligt samt spelas in med diktafon. Detta sätt passade dock inte två av 

informanterna, varför andra metoder användes för dessa (se nedan). En av informanterna 

studerade fortfarande vid högskola. Hen hade (tillsammans med fyra andra tillfrågade 

slöjdlärarstudenterna vid samma högskola) först fått en muntlig förfrågan. De studenter som 

visade intresse för att delta i en intervju, fick alla samma informationsbrev som de 

yrkesverksamma slöjdlärarna ovan. Att just nämnda slöjdlärarstudent och ingen annan 

valdes ut att delta, berodde helt enkelt på att hen var den enda som valde att bli intervjuad. 

En annan slöjdlärarstudent hade redan bokat tid för en intervju, men det framgick snart att 

hen kände sig tvingad att delta, varpå jag med hänvisning till samtyckeskravet lät hen avstå. 

Nämnas bör också att en slöjdlärare vid intervjustart avslöjade att hen inte läst igenom 

informationsbrevet. Hen hade därmed missat både informationen om vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer och vad intervjun skulle handla om. Det visade sig dock snart att informanten i 

fråga hade god kunskap om riktlinjerna samt gärna ingick i en studie om hållbar utveckling i 

skolslöjden. 

 

När man ägnar sig åt diskursanalys av en intervju, börjar man med att noggrant transkribera 

de inspelade samtalen. Två av informanterna föredrog dock Internetbaserade intervjuer 

framför live-baserade sådana. Därför kom dessa intervjuer att utföras via “chatt” i Google 

Documents samt via mejl i Outlook. ”Chatt-intervjun” utfördes i ”vanlig” chatt-hastighet, 

vilket innebär att informanten inte hade längre betänketid inför sina svar än hen skulle ha 

haft vid en live-intervju. Mejl-intervjun började som en slags chatt med snabba svar, men då 

informanten fann intervjuformen tidskrävande, bad hen att få mina resterande intervjufrågor 

så att hen i lugn och ro kunde svara på dessa. Hen hade då redan svarat på frågorna 1-4 (se 

bilaga 1). Intervjuerna (både de Internetbaserade och de live-baserade) inleddes med lite 

småprat för att få informanterna att slappna av. Sedan började själva intervjuerna. För att inte 

påverka informanterna medan de pratade använde jag minimal feedback (exempelvis “jo” 

och “mm”). När något svar blev tvetydigt eller oklart bad jag informanterna att utveckla sitt 

resonemang eller förtydliga sig.  

 

 

Bearbetning 

De muntliga intervjuerna transkriberades för att lättare kunna användas i arbetet. De 

elektroniska intervjuerna var redan i skriftlig form. De citat som används i det här arbetet har 

jag valt att renskriva utan att för den sakens skull ändra innehåll eller ordföljd. Stensmo 

(2002, s. 124) skriver att det är en reliabilitetsfråga huruvida en transkription är en exakt 

återgivning av en informants uttalanden eller inte. Den som intervjuats behöver dessutom 



19 
 

kunna ha tilltro till att innebörden i hens uttalanden verkligen återges i transkriptionen. För 

att kunna möta dessa kriterier efter bästa förmåga, lyssnade och läste jag igenom intervjuerna 

ett flertal gånger innan, medan och efter transkriptionen av dem.  

 

När transkriberingarna av intervjuerna var klara, läste jag igenom dem några gånger. Sedan 

skrev jag upp alla intervjufrågorna i ett tomt dokument och klistrade därefter i tur och 

ordning in informanternas svar därunder. För att kunna skilja svaren åt rent visuellt 

färgkodade jag texten efter den färg jag givit var och en av informanterna (de fick 

regnbågens färger i tur och ordning från rött till lila). När detta var gjort sökte jag efter 

tänkbara teman. Textmassan var i det här skedet omfattande och svåröverskådlig trots 

färgkodningen. 

 

Under läsningen dök idéer till olika teman upp. Jag skrev fortlöpande ner dessa i ett separat 

dokument tillsammans med stödord från olika informanters uttalanden. Jag färgkodade även 

här texten för överskådlighetens skull. Mängden text gjorde, trots detta, snart dokumentet 

oöverskådligt. Jag skapade därför ett nytt dokument och valde ut de teman informanterna 

personligen tycktes anse vara de viktigaste. Några teman stod bara en informant för medan 

andra hade många anhängare. Under nästa steg av processen valde jag ut de teman flest 

informanter hade uttalat sig om. Av de sex teman som jag slutligen valde att ta med, finns 

fyra föreskrivna i styrdokumenten medan två inte gör det. Ett av de teman som finns 

föreskrivna i styrdokumenten, tog endast två av informanterna upp. Jag valde trots detta att 

ta med temat i fråga då jag ansåg mig kunna använda det i jämförande syfte. 

 

Kvale (2007) skriver om problematiken att översätta talspråk till skriftspråk vid 

transkribering av en intervju. Transkribering, menar han, är översättning från ett talat språk 

till ett skriftspråk. Kvale påpekar att mycket information (som kroppsspråk mm) faller bort 

vid transkriberingen. Att jag använt mig av diskursanalys i analysen av intervjuerna är där en 

fördel, då diskursanalys ursprungligen utformades för undersökande av skriven text (Kvale 

2007). För att underlätta för läsaren at hålla isär vilken informant som är vilken, valde jag 

slutligen att i tur och ordning namnge informanterna med unisex-namn där namnens 

begynnelsebokstav visar på vilken ordning informanterna intervjuades i. Alexis syftar med 

andra ord på den första informanten, Blaine på den andra och så vidare.  

 

 

Reflektion om reliabilitet och validitet 

Det är möjligt att en intervju genomförd på exakt samma sätt och med likartade informanter 

skulle ge samma resultat, åtminstone om man med “samma” menar att se svaren ur ett 

övergripande perspektiv. En rent ordagrann upprepning av data, ord för ord skulle vara 

tämligen svår och troligen inte heller önskvärd att åstadkomma, då det skulle tyda på att 
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informanterna fick “orden lagda i sin mun”. Under Metoddiskussion diskuterar jag detta mer 

ingående. 

 

En vanlig invändning mot en intervjus reliabilitet (tillförlitlighet) är att samma informanter 

kan uttrycka olika åsikter samt framställa sig själva på olika sätt beroende på vem som 

intervjuar dem. Kvale (2007) menar dock att ett diskursanalytiskt perspektiv sätter det sättet 

att tänka ur spel. Inom diskursanalysen har nämligen talet i sig företräde. Fokusen ligger på 

hur talet är konstruerat och deltagardiskurser eller sociala texter närmas i sin egen rätt och 

inte som något sekundärt ‘bortom’ texten i from av ståndpunkter, händelser eller kognitiva 

processer (Kvale 2007, s. 113). 

 

Validitet betyder giltighet. Stensmo (2002, s. 32) skriver att validitet syftar på i vilken 

utsträckning undersökningar lyckas studera vad som avsetts. Mina intervjuer fokuserar på 

nyutbildade slöjdlärare och deras resonemang kring slöjd och hållbar utveckling, vilket 

också stämmer överens med arbetets syfte. Denna studie bör därför kunna räknas som valid. 

 

 

Som allmän och viktig regel gäller att resultaten skall presenteras så fullständigt och allsidigt att 

läsaren kan dra egna slutsatser och ställa dem mot vad författaren anser att resultaten visar. Det är 

därför viktigt att inte endast presentera resultat som stödjer och bekräftar den (underförstådda eller 

direkt uttryckta) uppfattningen man har om vad resultatet borde bli. I alltför många 

examensarbeten går det att läsa ut författarens syn mellan raderna, och läsaren får ibland en känsla 

av att denne endast letat efter resultat som stödjer det egna synsättet. (Bo Johansson & Per Olov 

Svedner 2010, s. 59) 

  

 

Citatet ovan visar en risk med studier av det här slaget. För att undvika den typen av partiskt 

skrivande, som beskrivs i citatet, har jag bemödat mig att försöka hitta och presentera alla 

sidor av informanternas skänkta data i de proportioner de gavs.  

 

 

Etiska riktlinjer 

För intervjustudien använde jag mig av de forskningsetiska regler och riktlinjer som 

vetenskapsrådet satt upp på sin webbplats CODEX (www.codex.vr.se). Jag har kommenterat 

de fyra forskningsetiska principerna här nedan. 

 

Angående informationskravet skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till samtliga 

informanter. I det informerades de om intervjustudien samt om de forskningsetiska 

huvudkraven (se nedan). En av de informanter som anmält intresse uppvisade stor osäkerhet 

om huruvida hen skulle delta eller inte. Jag kontaktade därför informanten i fråga och 

hänvisade till samtyckeskravet då jag övertygade hen att det var helt i sin ordning att hen inte 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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deltog i studien. Beträffande samtyckeskravet fick informanterna veta att deltagande i 

intervjun var helt frivillig samt att de när de ville kunde avbryta sin medverkan utan att de 

för den sakens skull behövde motivera varför. En av informanterna som anmälde sitt intresse 

hade, som vi sett, trots detta svårt att meddela när hen ångrade sig och inte längre ville delta. 

Dock valde informanten till slut att avbryta sin medverkan. 

 

Angående konfidentialitetskravet anonymiserades informanterna, under transkriberingen av 

intervjuerna, på så sätt att var och en av dem tilldelades ett unisex-namn i stället för deras 

egennamn. Eftersom namnens begynnelsebokstav hänger samman med den ordning de 

intervjuades i och ingenting annat, kan ingen utomstående använda namnen för att identifiera 

informanterna. För att ytterligare försvåra identifiering av informanterna ges inga uppgifter 

om deras ålder, kön, bostadsort, etnicitet, socioekonomiska bakgrund eller liknande i arbetet. 

Inte heller uppges vilken ort de arbetar på eller på vilka högskolor de utbildar/utbildat sig på.  

 

Anledningen till det sistnämnda är att det endast finns tre högskolor i Sverige som utbildar 

slöjdlärare och två av dessa ger slöjdlärarstudenter möjlighet att exklusivt ägna sig åt en 

slöjdart, medan den tredje utbildar slöjdlärare i båda slöjdarterna. Med tanke på 

högskolornas antal skulle ytterligare precisering kunnat ha en identifierande funktion. Av 

samma anledning har jag utelämnat uppgifter om i vilket andraämne informanterna utbildat 

sig till lärare (undantag är när andraämnet är den andra slöjdarten). Vidare kommer endast 

jag och min handledare ha tillgång till insamlad data i dess obearbetade form. Ingen annan 

kommer att ha möjlighet att identifiera informanterna i intervjustudien genom tillgång till 

transkriptioner och “råtext”. När det kommer till nyttjandekravet kommer insamlad data att 

användas i detta arbete och endast i detta arbete. 
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Resultatanalys 
 

 

Här nedan presenteras vad informanterna yttrade angående de sex teman jag har valt att 

skapa ur materialet (se ovan). Dessa teman utgör underlag för de diskussioner jag kommer 

att genomföra i diskussionsdelen. Vissa informanter kunde tala flertalet sidlängder om ett 

ämne medan andra nöjde sig med mindre utrymme. Dock märks inte svarens omfång i detta 

arbete då jag i stället försökt fånga essensen i informanternas resonemang. Samtliga 

informanter uppgav att de privat var intresserade av miljöfrågor och i skiftande mån valde att 

leva ett liv där de undvek att belasta miljön. De var alla intresserade av att arbeta med hållbar 

utveckling i slöjden. 

 

 

Alexis är utbildad lärare i trä- och metallslöjd men har ännu inte utexaminerats från 

universitetet.  

Blaine är utbildad lärare i både trä- och metall - samt textilslöjd. Dock arbetar hen exklusivt 

som trä- och metallslöjdslärare. Informanten arbetar redan med hållbar utveckling i sin 

slöjdundervisning. 

Chris och Erin är utbildade lärare i textilslöjd. Båda arbetar som textilslöjdslärare. 

Informanterna i fråga arbetar båda med hållbar utveckling i sin slöjdundervisning. 

Dale är även hen utbildad lärare i textilslöjd, dock arbetar hen för närvarande som lärare i 

hemkunskap. 

  

 

Sex teman utkristalliserades snart under transkriberingen av intervjuerna. Dessa teman är: 

 

● Återbruk 

● Teori i slöjd  

● Ämnesövergripande arbete 

● Materialhushållning 

● Skapa versus köpa 

● Reparationer 

 

 

Av de sex teman som jag valde att ta med, finns återbruk, ämnesövergripande arbete, 

materialhushållning samt reparationer inskrivna i styrdokumenten. Det är därför särskilt 

intressant att fundera över varför teori i slöjd samt skapa versus köpa tog sig in på listan över 

slöjdlärarnas svar, men mer om detta i diskussionsdelen. 

 

Informanternas svar grupperades som sagt under olika teman. Av dessa var återbruk samt 

skapa versus köpa de teman som samtliga informanter talade om. Materialhushållning 
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nämnde alla utom Dale och ämnesövergripande arbete alla utom Alexis. Dock antydde den 

senare något som kan tolkas som att informanten var öppen för den typen av arbete. 

 

Tre informanter (Alexis, Blaine, Erin) ville vidare se teorilektioner på slöjden medan endast 

två informanter (Alexis samt Erin) talade om reparationer. Detta trots att reparationer finns 

föreskrivna i styrdokumenten. Anledningen till att jag trots det tunna underlaget ändå valt att 

ta med reparationer är för att kunna använda det i komparativt syfte. 

 

 

Återbruk  

Begreppet återbruk står att finna under slöjdens centrala innehåll. Alla informanterna talade 

också om återbruk i undervisningen. Precis som Erin, i citatet nedan, menade samtliga 

informanter att återbruk var välgörande för miljön. Alexis menade dock att allt inte bör 

återbrukas. En del saker kan i stället med fördel repareras och fortsätta användas som de är.  

 

 

Jag tror att jag försöker tänka kring miljö och va liksom miljövänlig och sen när det kommer till 

slöjdande då är jag ju mycket för att hitta saker på second hand. [….] Jag tänker det här med 

[lärar]uppdrag att det är lite det här att man inte alltid behöver göra nytt. Jag tänker att det är 

viktigt att man [...] kan visa på att man kan göra något nytt av gamla saker också, att det också är 

en del av uppdraget och att upprätthålla nån typ av hållbar utveckling. […] Men jag tror också att 

det är viktigt att diskutera med eleverna att varför gör vi det här? […] Att hela tiden kunna 

diskutera fram och tillbaka med eleverna att det handlar ju om att inte slösa på jordens resurser. 

(Erin) 

 

 

Alexis berättar att hen brukar återbruka ”skräp” hen hittar. Dock är informanten i fråga 

kritiskt inställd till att “bygga om” lätt trasiga föremål, då hen inte uppfattar detta som ett 

hållbart sätt att arbeta på. Där kan reparationer av det befintliga föremålet vara att föredra, 

menar informanten. 

 

Alexis bevittnade vid ett tillfälle en lektion i återbruk som en handledare till hen hade med 

sina elever. Eleverna hade fått i uppgift att ta med sig något trasigt föremål hemifrån, som de 

sedan skulle omskapa till något nytt. Alexis kunde se en del brister med detta sätt att arbeta. 

En sådan brist är att “en orättvis klassrumssituation” riskerar att uppstå om eleverna får i 

uppgift att ta med sig trasiga saker hemifrån. Informanten menar nämligen att det alltid finns 

en risk att någon elev inte har sådant hemma. Om nu läraren tar hänsyn till den aspekten, 

leder det till att läraren i fråga tvingas arbeta övertid med att själv söka reda på trasiga 

föremål som eleverna kan arbeta med.  
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Ett alternativ till det sättet att arbeta ser Alexis i att låta eleverna söka sig föremål att arbeta 

med bland skolans egna avyttrade föremål. Dessutom, menar informanten, borde kasserade 

[kopierings-]papper vara en närmast oändlig resurs på en skola. Med detta skulle man kunna 

ägna sig åt pappslöjd i form av exempelvis papier-maché, menar informanten.  

 

Blaine uppger att hen uppfattar det som att slöjdlärare vanligen endast sporadiskt arbetar 

med hållbar utveckling ute i skolorna. Detta är ett missförhållande informanten vill undvika i 

sin egen undervisning. Hållbar utveckling bör gå som ”en röd tråd” genom undervisningen, 

menar informanten. Att återbruka material som redan använts till något är, enligt 

informanten, att föredra framför att använda helt nyproducerade sådana. Detta då det kan gå 

åt “tre till fem gånger så mycket energi” för att producera en ny produkt i stället för att 

“återvinna nånting som redan finns”. För närvarande håller Blaine på att planera en lektion i 

återbruk för sina elever. Informanten berättar att hen inför sådana lektioner brukar söka och 

finna inspiration till återbruksarbeten på bland annat Internet. 

 

Chris uttrycker vikten av att låta eleverna experimentera i slöjden för att få chansen att hitta 

sitt eget “estetiska uttryck”. Informanten medger att detta möjligen krockar med ett hållbart 

sätt att tänka när det kommer till “ett materialmässigt perspektiv”. Däremot, menar 

informanten, kan detta på sikt öka elevernas slöjdkunskap så att de kan återbruka på så sätt 

att de textila skapelserna blir “deras egna”. Detta skulle enligt Chris minska den globala 

hälso- och miljöskadliga textilproduktionen. Hen menar dock att samhällets fokus idag ligger 

på produktion och inte på återbruk som ett medel för samhällets utveckling. Chris varnar 

däremot för risken med att låsa sig helt på återbruk som det enda medlet att nå en bättre 

miljö. Många fler faktorer spelar in, menar hen. 

 

Dale menar att återbruk är ett “enkelt sätt” att arbeta med hållbar utveckling. Informanten 

berättade att de handledare hen hade under praktikperioderna arbetat “aktivt” med hållbar 

utveckling. Bland annat hade de utvecklat en variant av “Project Runway” med 

återbrukstema, där eleverna fick skapa sig utstyrslar av bland annat plåtburkar, kapsyler, 

kartong, plastpåsar samt “annat ‘skräp’”. Dock är informanten av den uppfattningen att mer 

än endast återbruk måste till för att eleverna dels ska befästa sina kunskaper och dels för att 

de inte ska ledsna på hållbart arbete på slöjden.  

 

Erin brukar själv återbruka en del och köper merparten av sitt slöjdmaterial på second hand. 

Hen anser att det är viktigt för hen personligen att de föremål hen äger har en historia, en 

“själ”. Informanten talar om att det i samhället finns en återbrukstrend och menar att det är 

bättre att förlänga föremåls livslängd genom att modifiera dem än att slänga dem. Att kunna 

ändra ett föremål så att det passar en själv är, enligt Erin, viktigt för att man ska kunna trivas 

med föremålet.  
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Erin berättar vidare att återbruk är ett av de sätt informanten i fråga vill arbeta med hållbar 

utveckling på. Exempelvis kan informanten tänka sig att arbeta ämnesöverskridande med 

bland annat återbruk i form av temadagar. I den ordinära slöjdundervisningen anser Erin att 

det är viktigt att lära eleverna att de kan skapa nya föremål av “gamla saker”, att det är en del 

av läraruppdraget. Informanten berättar vidare att föräldrar på “många skolor” får skänka 

textilier de inte längre använder och att eleverna får använda dessa textilier i stället för 

nyproducerade sådana. Erin kan se en miljövinst i detta, bland annat för att processen att 

framställa textilier vanligen är “ganska miljöfarlig”. Dock poängterar informanten att man 

måste diskutera med eleverna varför man väljer att återbruka gamla textilier så att de förstår 

tanken bakom det. 

 

 

Teori i slöjd 

Med ”teori i slöjd” menar jag exempelvis teoretiska föreläsningar, elevdiskussioner, 

redovisningar och prov. Då den typen av undervisning omtals av informanterna räknar jag 

med andra ord in detta under det här temat. Det bör nämnas att teori i slöjd inte finns 

omnämnt i styrdokumenten. Trots detta talade fyra av de sammanlagt fem informanterna 

(Alexis, Blaine, Chris samt Erin) om sådant som faller in under detta tema.  

 

 

“Det tror jag är viktigt, att lärare inte är rädda för att ha teori.” (Erin) 

 

 

Alexis vill se teorilektioner angående hållbar utveckling både i trä- och metall - samt 

textilslöjden. Informanten i fråga kan tänka sig använda PowerPoint-presentationer där 

problem angående slöjdmaterial tas upp. På trä- och metallslöjden föreslår informanten att 

eleverna ska få mer kännedom om “regnskogsmaterial” och liknande. “Det är ju mycket 

material och sånt”.  

 

På textilsidan skulle man vidare kunna informera eleverna om “lösningsmedlen och 

kemikalierna” som används på textilier för att exempelvis få dem flamsäkra, menar 

informanten. Att använda sig av teoretisk slöjdundervisning uppfattar Alexis som något som 

borde kunna “gynna ganska mycket”. Alexis anser dock inte att mycket tid behöver ägnas åt 

slöjdteori. En lektion i trean, en i sexan och en i nian, borde räcka, menar informanten. 

 

Blaine uttrycker att man under lektioner med teoriinslag bland annat skulle kunna diskutera 

hållbara material, materialkunskap samt materialens “miljöpåverkan”. 

 

Chris menar att det är viktigt att göra elever medvetna om bland annat hur deras materialval 

påverkar den hållbara utvecklingen, att få eleverna att börja tänka självständigt runt ämnet. 

Är de exempelvis medvetna om hur materialproduktion påverkar världen globalt har de 
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sedan möjligheten att fatta bättre beslut. Diskussioner har en viktig roll att spela här, enligt 

Chris. 

 

Erin menar att “det är alldeles för lite diskussion och alldeles för lite teori” på slöjden. Hen 

skulle vilja ha teori med sina elever fem till sex lektioner per termin. Innehållet på dessa 

lektioner skulle, enligt informanten, kunna vara slöjdhistoria, hållbar utveckling, 

materialskötsel med mera. Informanten i fråga skulle med fördel ha teorilektioner 

tillsammans med trä- och metallslöjden. Informanten ser dock ett möjligt problem med det 

sista. Hen har nämligen redan diskuterat slöjdteori “med jättemånga slöjdlärare” och fått 

negativ respons av samtliga. “Folk blir ju livrädda när man pratar om det”, menar 

informanten. Slöjdlärarna i fråga har svårt att tänka sig teori på slöjden med anledning av att 

de ser slöjd som “ett praktiskt ämne”, hävdar Erin. Informanten menar dock att eleverna 

troligen skulle vara mer öppna för slöjdteori [än de lärare informanten talat med] eftersom de 

redan har teori i andra ämnen. Som exempel på ett annat praktiskt ämne där teori 

förekommer, nämner informanten idrotten.  

 

Besvikelse hos eleverna över att inte få fortsätta arbeta på sina slöjdprodukter under någon 

lektion, tror informanten kan undvikas om läraren i god tid informerar eleverna om att de 

kommer att ha teori. Erin är inte heller främmande för att ha prov baserade på vad som tas 

upp på teorilektionerna. “Renodlade teorilektioner” är dock inte bara lämpliga för att ge 

eleverna annars svårtillgänglig kunskap. De ger även eleverna en möjlighet att diskutera och 

tänka, “för vi måste ju få in sånt i slöjden också”, understryker Erin. För att kunna betygsätta 

”ordentligt” behöver läraren nämligen kunna se att “det finns en tanke” bakom det eleven 

skapar. Alltför ofta, menar informanten, är så inte fallet. 

 

Erin beklagar att hen själv aldrig fick chansen att diskutera och reflektera under 

redovisningar under sin utbildning till textilslöjdslärare på universitetet. Att bolla tankar 

fram och tillbaka i grupp uppfattar hen nämligen som ytterst viktigt, detta samt att få 

möjligheten att redovisa för andra hur man tänkt i en process. Att göra så inspirerar även 

åhörarna, menar informanten. “Man inspireras ju av människor vare sig man vill det eller 

inte.” Erin avslutar med att poängtera att slöjden behöver teori samt att hen uppfattar det som 

viktigt att slöjdlärarna inte är rädda att stundom ha teoretiska lektioner. 

 

 

Ämnesövergripande arbete  

Ämnesövergripande arbete är ett arbetssätt som innebär samarbete mellan ett eller flera 

skolämnen. Liedman skriver att ämnesövergripande arbete behövs för att vi inte ska uppfatta 

verkligheten som något endimensionellt där var och en ägnar sig åt sitt och inget samband 

finns uppgifterna emellan. Liedman menar att varje arbetsuppgift förutsätter alla 

dimensioner, att ämnesövergripande arbete behövs för att människor ska kunna uppfatta 

helheten (Liedman 2001, s. 172). Under intervjuerna med de fem informanterna, yttrade fyra 
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av dessa (Blaine, Chris, Dale samt Erin) att de ville arbeta ämnesövergripande med andra 

skolämnen angående hållbar utveckling. De mest populära samarbetsämnena var, enligt 

informanterna, de naturvetenskapliga ämnena, de samhällsorienterande ämnena samt 

matematikämnet. Ämnesöverskridande arbete finns även föreskrivet som arbetsform i 

styrdokumenten under övergripande mål och riktlinjer: ”Läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (Skolverket 

2011a, s. 14) 

 

 

En sån grej som jag brukar tänka på är att man kopplar slöjden just till andra [ämnen], Till 

exempel i naturvetenskap eller samhällskunskap när de går igenom eller kanske jobbar med hållbar 

utveckling, att man gör ett större projekt av det. [....] Det att samarbeta med andra ämnen, det är 

nåt jag skulle tycka var jätteintressant. Där finns ett jättestort potential känns det som. Det ger 

liksom mening åt hållbar utveckling för att det finns så många ämnen som man kan jobba mot, 

speciellt naturvetenskap och samhällskunskap. Ja det är som då man jobbar med något teoretiskt 

att samtidigt på nåt sätt göra det praktiskt för att ge det en djupare innebörd.  (Blaine) 

 

  

Blaine uttrycker entusiasm över att få arbeta med hållbar utveckling samt uppfattar ett 

“jättestort potential” när det kom till ämnesövergripande arbete mellan slöjden och “speciellt 

naturvetenskap och samhällskunskap”. Detta eftersom informanten i fråga anser att slöjden 

och de nämnda ämnena väl kompletterar varandra när det kommer till hållbar utveckling. 

 

Chris talar om vikten av att bredda elevernas förståelse för hållbar utveckling så att de ska 

kunna “bygga en bredare bild av världen” och därigenom kunna göra genomtänkta val vilka i 

sin tur för “utvecklingen framåt.” Att se exempelvis återbruk som den enda lösningen på 

världens miljöproblem, leder nämligen inte till en hållbar utveckling, enligt informanten. En 

breddning behövdes, menar hen, och den är möjlig om eleverna får olika perspektiv på 

hållbar utveckling från olika ämnen. Chris föreslår ämnesövergripande arbete mellan slöjden 

och matematiken, SO:n samt NO:n. Hållbar utveckling behöver nämligen “lyftas ur många 

olika perspektiv” och ämnen behöver komplettera varandra så att eleverna “kan tänka i 

ytterligare ett steg”, menar informanten. 

 

Dale menar att återbruksarbete är ett “enkelt sätt” att arbeta med hållbar utveckling på. Dock 

är informanten av den uppfattningen att “det måste till något mer”. Informanten i fråga 

föreslår ämnesövergripande arbete, då hen är av den uppfattningen att sådant arbete kan få 

eleverna mer motiverade. Dessutom, menar Dale, behövs ämnesövergripande arbete för att 

elevernas kunskaper ska “befästas” och för att placera saker i “ett större sammanhang”. 
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Erin berättar att hen lägger stor vikt vid samarbete samt gärna vill arbeta 

ämnesöverskridande. ”Kan man samarbeta mellan slöjdarterna? Fint. Kan man samarbeta 

med fler ämnen? Ännu bättre.” Informanten menar att slöjden befinner sig i en egen bubbla, 

åtskild från andra ämnen. Elever kan därför ha svårt att förstå hur man kan arbeta 

ämnesövergripande mellan slöjd och andra ämnen. Erin betonar dock vikten av att eleverna 

får möjligheten att uppleva att alla ämnen lyfter frågor om hållbar utveckling för att visa 

eleverna att hållbar utveckling inte är något som exklusivt hör slöjden till. Annars är det 

“slöseri med tid”, menar informanten. Man måste nämligen få eleverna att förstå att hållbar 

utveckling berör hela samhället. Här föreslår Erin temadagar där alla skolämnen arbetar med 

hållbar utveckling just för att eleverna ska få en chans att upptäcka hur stort ämnet i själva 

verket är.  

 

Det kan dessutom vara en poäng att få eleverna att fundera över hur arbete med hållbar 

utveckling skiljer sig åt mellan olika ämnen, menar informanten. Vissa delar inom hållbar 

utveckling ses ofta som specifikt kopplade till slöjden, trots att de inte nödvändigtvis 

behöver vara det. Exempel på detta kan vara något så “slöjdspecifikt” som återbruk och 

materialhushållning. Trots detta kan dessa lika gärna återfinnas på exempelvis matematiken, 

där gamla teoriböcker återanvänds av nya årskullar. Andra delar är däremot rent 

slöjdspecifika, däribland konsten att laga trasiga klädesplagg. Trots att exempelvis återbruk 

återfinns inom andra ämnen, behöver det för den sakens skull inte vara lika mångsidigt som 

inom slöjden där exempelvis överblivet tyg kan användas både till stoppning, sömnad och 

lagning, påpekar Erin. Återbruk fyller därmed en synbar funktion inom slöjden som eleverna 

kan uppfatta. Informanten menar att det måhända är mer “greppbart på slöjden jämfört med 

andra ämnen”.  

 

 

Materialhushållning 

Observera att titeln för detta tema är materialhushållning och inte resurshushållning. 

Anledningen till att jag påpekar detta är att styrdokumenten använder begreppet 

resurshushållning som en samlande term för materialhushållning, reparationer samt återbruk 

(Skolverket 2011b, s. 18). Fyra av informanterna (Alexis, Blaine, Chris, och Erin) talade om 

materialhushållning. Exempel på vad materialhushållning kan vara är att få det material som 

finns till hands att räcka så länge som möjligt. Materialhushållning innebär därför i 

förlängningen att spara på jordens resurser.  

 

 

“I ett konsumtionssamhälle så kastar folk väldigt mycket som man kanske skulle kunna 

spara.” (Alexis) 
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Alexis berättar att hen fick lära sig att tänka på att undvika materialslöseri redan under sin 

egen grundskoletid. Hens lärare var nämligen noga med att eleverna inte skulle såga ut ”en 

cirkel mitt i en plywoodskiva” eller ägna sig åt annat materialslöseri. Detta arbetssätt var 

något Alexis tog till sig och hen tror att det materialbesparande sättet att tänka är något 

elever med relativ lätthet brukar kunna ta till sig. Alexis menar att hen själv är ”lite av en 

skrotsamlare” som även privat brukar komma på saker att skapa av det hen hittar. 

Informanten i fråga, som själv fortfarande är student, har däremot sett andra studenter kasta 

felfria märkeskläder, MP3-spelare, mobiltelefoner och liknande då de flyttat, ett beteende 

som informanten har svårt att förstå sig på. Tar man hand om saker blir det mindre avfall, 

menar Alexis.  

 

Blaine definierar hållbar utveckling med bland annat följande ord: ”man måste ha förståelse 

för naturen, hur den funkar, hur man kan använda den på ett bra sätt och vara skonsam mot 

naturen och hur man beter sig, hur man lever sitt liv liksom för att inte slösa på resurser och 

mm, så tänker jag nog kring hållbar utveckling”. Informanten betonar även senare i intervjun 

vikten av att inte slösa på jordens resurser. 

 

Chris berättar om en handledare hen hade under en av sina praktikperioder. Denna 

handledare hade som standard att begränsa elevernas materialutbud. Detta på så sätt att 

eleverna själva fick planera sin textila produktion samt att efter denna beräkna hur mycket 

material de behövde köpa in. De skulle dessutom göra dessa beräkningar så exakt som 

möjligt. Skolan stod sedan för utgifterna vid elevernas inköp. Fördelen med handledarens 

sätt att arbeta, är enligt Chris, att materialspill samt tyger som “blev liggande” minskade i 

mängd. Eleverna blev även mer medvetna om hur mycket, och vad för typ av material de 

behövde.   

 

Chris använder själv detta sätt att arbeta på i sin egen undervisning på så sätt att hen aldrig 

köper in något utan att först ha ett tydligt syfte med inköpen. Detta syfte diskuterar hen 

dessutom med eleverna innan något införskaffas. Det här sättet att arbeta på, menar 

informanten, utmanar elevernas sätt att tänka angående materialinköp och 

materialanvändning. Att tänka som man ”alltid gjort” räcker inte på Chris lektioner. Eleverna 

behöver tänka igenom vad de gör och varför de gjort på just det sättet. Sedan behöver de 

finna nya, mer miljövänliga sätt att arbeta på, menar Chris. 

 

Erin menar att slöjden kan vara det skolämne där materialhushållning verkligen får komma 

till sin fulla rätt. Att låta elever återanvända tidigare årskullars skolböcker kan visserligen 

vara en variant av materialhushållning men inom [textil]slöjden kan så gott som allt 

materialspill användas till något. Garnstumpar som är för korta för att använda till annat kan 

användas som stoppning i exempelvis prydnadskuddar eller gosedjur. Tygspill kan i sin tur 

användas till reparationer och applikationer. Skulle tygspillet vara för smått för att kunna 
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användas ens till detta, kan det i stället användas till stoppning. Erin menar dock att det kan 

vara svårare att arbeta på det sättet på trä- och metallsidan av slöjden. 

 

 

Skapa versus köpa 

Skapa versus köpa var ett tema samtliga informanter uttalade sig om, detta trots att det inte 

finns omnämnt i styrdokumenten. Som jag visade i litteraturgenomgången tycks tidigt en 

motsättning ha funnits mellan nyttoslöjd och konsumtion. En sådan motsättning antyds även 

i citat från bland annat Lindén Ivarsson (2008) samt Johansson (2008).  Ett exempel på andra 

som menat detsamma är Brieditis, Evans & Lindén (2004) (se tidigare forskning). Dessa 

menade att deras inspirationsbok i slöjd Do Redo. Konsten att slakta en tröja bland annat var 

tänkt som ett bidrag för att minska samhällets konsumtion (Brieditis, Evans & Lindén 2004). 

 

 

”Som rent faktiskt är det få elever som faktiskt kan skapa själva och inte måste vara 100 % 

beroende av konsumtion.” (Chris)  

 

 

Alexis menar att om man lägger ner tid på att skapa en produkt så får den ett värde för en, 

vilket leder till att man är mer benägen att hantera den varsamt. Detsamma är inte fallet då 

man inhandlar något till ett lågt pris, anser informanten. Däremot är man aktsam om ett 

föremål man fått betala mycket pengar för. Alexis menar vidare att dagens samhälle är “ett 

konsumtionssamhälle”. Dock tror hen att slöjden kan ha en “viktig roll” i form av en 

skapande motpol till konsumtionen.  

 

Informanten påpekar att slöjden kom till som en motreaktion mot industrialiseringen vilket 

innebar att slöjden fick en uttalad nyttoaspekt. Alexis tror inte på konsumtionssamhället, 

sådant det ser ut idag. Att låta människor skapa egna produkter tror hen kan vara ett sätt att 

få dem att inse värdet av saker. Enligt Alexis skulle sådant motverka samhällets ”slit- och - 

slängmentalitet”. En annan sak informanten tror kan motverka slit- och - slängmentaliteten, 

är att låta eleverna ingå i en produktionskedja där de är så nära råvarorna som möjligt. 

 

Blaine talar om glädjen i att skapa samt konstaterar att “vi” inte längre tillverkar saker. Vi 

köper dem i stället. Blaine funderar över om detta beror på att vi förlorat den “positiva 

känslan”, kopplingen till naturen. Informanten är övertygad om det är av yttersta vikt att lära 

eleverna tänka i hållbara banor och hen försöker därför ge dem “kopplingen till naturen” på 

olika sätt. Om elever känner en koppling till naturen bör de nämligen utveckla ett intresse att 

vilja skydda den, menar Blaine. Informanten yttrar vidare att det i skolslöjden är viktigt att 

tänka på vilka material som används samt på att konstruera produkter som ska hålla år efter 

år. Blaine menar vidare att miljövänlig design är viktig. Minst lika viktig är ”kopplingen 
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mellan natur, samhälle och människa”. “Vi är inte i naturen längre. Vi är liksom 

slutkonsumenter”, menar Blaine.  

 

Chris menar att de flesta i dagens samhälle är styrda av konsumtion, även hen själv. Trots 

detta har informanten ständigt fokus på hållbar utveckling i slöjdsalen, bland annat genom att 

hen försöker få eleverna att tänka kring sina materialval. Chris bemödar sig även att få 

eleverna att inse vilka konsekvenser deras val leder till.  

 

Informanten menar vidare att anledningen till varför man bör tänka på varför och hur man 

skapar, är att rika länder som exempelvis USA och Sverige, är “materialistiskt styrda”. 

Begäret efter att hela tiden ha “det senaste” är, enligt informanten, orsaken till den 

“överkonsumtion” som råder. Det påverkar även vilken syn man har på det man skapar eller 

köper, funderar Chris. Det är viktigt hur man tar hand om det. ”Därav syftet varför vi 

skapar”, menar informanten. Om man skapar något med ett tydligt syfte och med eftertanke 

så är man också mer rädd om det. Informanten anser att det endast är ytterst få elever som 

kan skapa själva och som därmed inte är helt beroende av konsumtion. Hen tror dock att 

elever föredrar att köpa framför att skapa och därmed ändra sina konsumtionsmönster, detta 

trots att eget skapande skulle kunna gagna både individen och “samhället i stort”, enligt 

informanten. 

Dale berättar att det hen upplevt som den “största utmaningen” i slöjden är finna sätt att 

inspirera eleverna till att själva vilja skapa “istället för att söka en tillfällig glädje och 

tillfredsställelse i att köpa nya saker”. Informanten fortsätter med att påpeka att detta sker i 

”en tid” med varupriser som ständigt reduceras och där reklamen hela tiden uppmanar till 

nya köp. Slöjdande och design prioriteras inte då det är billigare och mindre tidskrävande att 

i stället konsumera. 

Erin börjar med att påpeka att många “förr” inte hade de ekonomiska förutsättningarna för 

att köpa nytt av den enkla anledningen att det var dyrt att köpa något nytt. Idag kan man 

köpa billiga möbler på IKEA. Förr fick man gå till en snickare om man inte kunde göra egna 

möbler. Det kunde också hända att man fick ärva och då fick man modifiera dessa möbler så 

att de blev “moderna”, menar informanten.  

Erin ställer sedan en retorisk fråga: “Vad är slöjd? Varför sitter vi liksom idag 2015 och har 

slöjd när vi kan gå ut och köpa allting?” Informanten förklarar att “vi” i stor utsträckning 

lever i “ett konsumtionssamhälle”. Hen menar dock att slöjden har en möjlighet att 

“diskutera och ifrågasätta” anledningen till varför allt ska köpas nytt. “Jag menar varför ska 

jag gå på IKEA och köpa en [smörkniv] om jag kan göra en hemma? Informanten menar här 

att det är viktigt för hen att föremål har en “själ”, något nyköpta föremål “utan historia” inte 

har. 
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Erin ifrågasätter vidare oöverlagda inköp och menar att om “alla” köper exempelvis en 

smörkniv på IKEA i stället för att tillverka en egen, så identifierar IKEA en efterfrågan varpå 

nya smörknivar produceras. Erin frågar sig om detta verkligen är nödvändigt. Slits 

smörknivar verkligen så snabbt? Kanske finns det en okunskap i samhället om hur man 

vårdar sina ägodelar för att öka dessas livslängd, funderar informanten. Detta är dock 

kunskap slöjden måste tillhandahålla eleverna. Att eleverna lär sig skapa i stället för att köpa 

skulle kunna motverka konsumtionstrenden. Detta då eleverna skulle få ett alternativ till 

konsumtion i och med utvecklandet av den egna skaparförmågan. ”Där tror jag att slöjden 

kan va väldigt bra, att man plockar ner folk från konsumtionshjulet”, avslutar informanten.  

 

 

Reparationer 

Reparationer står inskrivna i styrdokumenten under slöjdens centrala innehåll. Trots detta var 

det endast två av informanterna (Alexis samt Erin) som talade om reparationer. 

Informanterna Alexis och Erin betonade vikten av att lära eleverna att kunna laga plagg och 

föremål för att förlänga dessas livslängd. Som Hedlin (2009) visade lades 1948 ett förslag till 

ett nytt, obligatoriskt skolämne fram. Detta nya ämne skulle heta hemkunskap och 

hemreparationer och det skulle bland annat omfatta matlagning, kunskap om matvaror och 

matinköp, ”mindre snickeriarbeten samt reparationer av möbler, kläder och böcker” (Hedlin 

2009, s. 60). Reparationer har med andra ord inte alltid förknippats med slöjden. Det var inte 

heller självklart för mig att ta med reparationer som eget tema, då så få informanter valde att 

tala om det (se ovan). Dock fann jag det intressant att så få informanter nämnde det trots att 

det föreskrivs i slöjdens centrala innehåll i samband med hållbar utveckling. Därför 

bestämde jag mig för att använda det i åtminstone jämförande syfte 

 

 

Jag tänker det här med [lärar-]uppdrag att det är lite det här att man inte alltid behöver göra nytt. 

Jag tänker att det är viktigt att man går igenom hur man lagar grejer [...] att det också är en del av 

uppdraget och att upprätthålla nåt typ av hållbar utveckling. [....] Det är viktigt att elever ändå får 

möjligheten att hitta till det här att jamen hur man inte bara slösar på grejer, hur man i stället för att 

köpa ett par jeans i stället kan laga dem. Såhär att man inte bara tänker nytt, nytt, nytt och inte bara 

konsumerar. Där tror jag att slöjden kan va väldigt bra, att man plockar ner folk från 

konsumtionshjulet. [....]Det är inget annat ämne som man får möjligheten. [....] Det finns ingen 

mattelärare i värden som skulle ba men om du tar med dig dina byxor så ska jag visa hur man lagar 

dem, men på slöjden så får man ju faktiskt det tillfället. [….] Och hade man inte haft slöjd, då hade 

ju folk kastat det. Så tror jag. Få möjlighet till att såhär tänka steget längre än det här har gått 

sönder. Jag kastar det. (Erin) 

 

 

Alexis nämner vikten av att lära elever laga saker så att de som vuxna har möjligheten att 

reparera sådant som går sönder i hemmet. Kan de reparera sina ägodelar behöver de inte 
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heller kasta och köpa nytt i lika stor utsträckning. Alexis betonar för övrigt vikten av att hålla 

en balans mellan ekonomisk och hållbar utveckling. Dessa bör helst gå hand i hand, menar 

informanten. 

 

 

Erin berättar hur hen själv brukar laga sina kläder då de går sönder, och att hen genom detta 

slipper köpa nya kläder som ersättning för de trasiga. Informanten menar att om människor 

lagar sina trasiga plagg kan de både behålla kläder de tycker om - kanske i flera år till, spara 

pengar genom att slippa köpa nya, spara tid genom att slippa söka ersättningskläder att köpa 

samt spara på miljön. Dessutom, menar Erin, kan man genom att lära människor att laga sina 

egna kläder, i viss mån göra dessa mindre beroende av konsumtion. 

 

 

 

Miljödiskursen, slöjddiskursen och skoldiskursen 

Detta är tre diskurser jag nu tänker se närmare på, då de teman informanternas resonerade 

kring ovan bör kunna tillhöra nämnda diskurser. Det var trots allt skolslöjd och hållbar 

utveckling som diskuteras under varje tema. I diskussionskapitlet nedan kommer jag sedan 

jämföra varje enskilt tema med dessa diskurser. Inom skoldiskursen förefaller det som att 

teoretisk inhämtning av kunskap står i fokus och inom slöjddiskursen tycks det praktiska och 

estetiska vara viktiga beståndsdelar. Då det är slöjden (och hållbar utveckling) som fokuseras 

i denna uppsats nämner jag bara helt kort vad en skoldiskurs kan tänkas vara. Av andra skäl 

nämner jag även miljödiskursen kortfattat. Detta med anledning av att Medina, enligt mig, 

gör ett utmärkt jobb med att på liten yta förklara en komplex diskurs.  

 

 

Miljödiskursen 

Medina (2013) skriver att man under 1960-talet började framställa relationen mellan 

människan och naturen som problematisk. Att man genom detta började se naturen som ett 

problem resulterade i att “miljön som kategori” skapades. Detta var en förutsättning för 

miljödiskursens tillblivelse. Vidare menar Medina att “samhällets och dess olika aktörers 

naturrelation konstrueras genom miljödiskursen”. Genom detta gör miljödiskursen det 

möjligt för “olika aktörer att positionera sig i förhållande till frågan”. Exempelvis agerar en 

person, som uppfattar sig som ”miljövän”, som en sådan. Sammanfattningsvis är de sätt på 

vilka miljöproblem representeras det som utgör miljödiskursen (Medina 2013, s. 14-15). 

 

 

Slöjddiskursen 

Säljö (2008) menar att slöjden är ifrågasatt som giltigt skolämne. Detta då skolan av tradition 

ses som teoretisk. Slöjden uppfattas, i egenskap av ett praktiskt ämne, inte som något 
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intellektuellt och därmed inte heller som något som hör skolan till (Säljö 2008, s. 11 ff). 

Thavenius (2004) är inne på samma linje då han menar att skolan av tradition brukar betrakta 

teoretiska ämnen som mer seriösa och praktisk-estetiska som ”lekämnen”, på så sätt att de 

förra tillskrivs status medan de senare inte gör det. I den akademiska världen finns en 

utbredd uppfattning om att betyg i praktisk-estetiska ämnen antingen borde ha lägre relevans 

eller alternativt inte räknas alls inför intagning till högskolor (Thavenius 2004, s. 66). Med 

andra ord värderas teori högre än praktik i skoldiskursen. Att slöjden är ett praktiskt 

skolämne betyder med andra ord att det tenderar att bli styvmoderligt behandlat. 

 

Kajsa Borg (2008) skriver att en allmän uppfattning brukar vara den att slöjden enbart är 

praktisk samt att görandet i form av framställande av föremål står i fokus (Borg 2008, s. 

200). Borg ifrågasätter denna enögda uppfattning men menar för den sakens skull inte att 

skapande och det praktiska skulle saknas i slöjden. Sigurdson (2014) menar i sin tur att det 

praktiska och det estetiska har framställts som grundläggande för slöjden alltsedan 

grundskolereformen 1962 (Sigurdson 2014, s. 25). Med andra ord menar Sigurdson att de 

praktiska och estetiska aspekterna tillhör slöjddiskursen.  

 

En slutsats jag dragit då jag läst litteratur om slöjd, är att man förr eller senare finner 

aspekten ”skapande” när man läser om detta ämne. Exempelvis nämner Borg (1995) det när 

hon drar slutsatsen att skapandet “i slöjdens material” är en av de tre delar av slöjdämnets 

“kärna” som varit oföränderligt genom åren. De andra två aspekterna är ”slöjdprocessen” 

samt en aspekt som “rör de sinnliga upplevelsernas betydelse” (1995, s. 124). Alla tre 

aspekterna nämns för övrigt i Lgr 11. 

 

Jørgensen & Phillips skriver att diskursiva mönster underhålls och förändras i diskursiva 

praktiker (2002, s. 12). Det betyder dels att diskurser påverkas av sina aktörer och dels att 

diskurserna förändras över tid. Vilka är då dessa aktörer när det kommer till skolslöjdens 

diskurs? Enkelt sett är alla, som på något sätt positionerar sig i förhållande till denna, aktörer 

vilka påverkar slöjdsdiskursen i någon mån - oavsett om aktörerna i fråga upprätthåller det 

rådande tillståndet eller i någon mån förändrar det. Det finns dock något som har så stor 

makt i sammanhanget att det kan diktera både vad skolslöjden är och bör vara (se 

diskussion). Detta något är styrdokumenten.  

 

Skolverket (2011a) inleder delen om skolämnet slöjd med följande citat: “Att tillverka 

föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan 

att tänka och uttrycka sig” (Skolverket 2011a, s. 213). Styrdokumenten har alltså fokus på 

skapandeaspekten av skolslöjden. Detta är dock inte det enda som fokuseras. Skolverket 

skriver vidare om exempelvis “hantverkstradition”, ”design” och “kreativitet”. Längre ner 

nämns bland annat slöjdprocessen. Med tanke på den makt styrdokumenten har över 

skolslöjden kan man tänka sig att vad styrdokumenten skriver om slöjden påverkar 

slöjddiskursen på så sätt att det påverkar diskursens aktörer.  
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Det bör dock understrykas att styrdokumenten beskriver önskvärda förhållanden i skolan och 

inte hur det faktiskt ser ut ute i ”verkligheten”. Arfwedsson & Arfwedsson (2002) skriver att 

läroplaner inte bara beskriver ”hur det bör vara” utan även ofta skapar högt ställda mål, vilka 

kan tyckas närmast utopiska. Dock, menar de, behövs sådana strävansmål (Arfwedsson & 

Arfwedsson 2002, s. 15). Vad Skolverket skriver kommer dock naturligtvis inte ur ett 

tomrum. Olika aktörer påverkar styrdokumentens utformning och därmed även vad som 

skrivs om slöjden. Idéer om vad som exempelvis är önskvärt ändras över tid och därmed 

ändras även styrdokumenten över tid då nya synsätt överförs till dessa.  

 

 

Skoldiskursen 

Några av de saker som traditionellt kan sägas vara de största kännetecknen för skoldiskursen 

är teoretisk kunskapsförmedling, motsatsparen lärare – elev, undervisning i ämnen, 

styrdokument som styrande för undervisningens innehåll, handuppräckning, att eleverna bör 

lyssna under tystnad, institutionsmiljö (skolbyggnad, lektionssalar et cetera). Gunnar 

Lindström och Lars-Åke Pennlert menar att även tidsramen spelar en avgörande roll för hur 

undervisningen kan läggas upp (Lindström & Pennlert 2009). Tidsramar och styrdokument 

påverkar naturligtvis alla skolämnen och därmed även slöjden. Slöjden står, i egenskap av ett 

skolämne, inte helt utanför skoldiskursen. 

 

Bergström och Boréus (2005) skriver att skolans ”dolda” läroplan föreskriver andra saker än 

vad styrdokumenten gör. Exempelvis ska eleverna enligt den dolda läroplanen vara 

följsamma i klassrummet samt se till sig själva för att klara de högre betygen, trots att 

styrdokumenten i stället menar att eleverna ska vara kritiska samt samarbeta med varandra 

(Bergström & Boréus 2005, s. 158).  Stensmo (2002, s. 126)) menar att underförstådda 

antaganden visar på diskursen, och den dolda läroplan som nämns ovan är naturligtvis 

ingenting annat än skoldiskursen. 
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Diskussion 
 

 

Under resultatkapitlets olika teman visade jag några av de ämnen informanterna valde att tala 

om när de fick frågor om hållbar utveckling och slöjd. Jag visade även hur tre olika diskurser 

(miljödiskursen, slöjddiskursen och skoldiskursen) kan tänkas se ut. Nedan kommer jag nu 

att undersöka vilka av de nämnda diskurserna som varje tema kan tänkas tillhöra. Därefter 

kommer jag kort att sammanfatta vad jag kommit fram till innan jag besvarar mina 

frågeställningar och slutligen drar slutsatser om det jag undersökt i detta kapitel. 

 

Återbruk 

De flesta associerar troligen återbruk till miljövänliga praktiker. Samtliga informanter tog 

också upp ämnet då de resonerade runt hållbar utveckling i slöjden. En annan tänkbar 

anledning till att så många av informanterna tog upp ämnet, är att återbruk står föreskrivet i 

Lgr 11. Det innebär att det tillhör (slöjd)läraruppdraget att lära eleverna återbruk, något även 

Erin påpekade att det gör. Dock är även reparationer föreskrivna i styrdokumenten och trots 

detta var det endast två av informanterna som tog upp reparationer under intervjuerna. Detta 

trots att det alltså även ingår i lärarnas uppdrag att lära sina elever att reparera. 

 

Varför premierades då återbruk framför reparationer när informanterna resonerade kring 

hållbar utveckling i skolslöjden? En tänkbar anledning som både behandlats i 

litteraturgenomgången och inom avsnittet med tidigare forskning är förekomsten av de 

återbrukstrender som genomsyrar samhället idag. Dale nämnde återbruk i Project Runnway-

anda som inspiration för eleverna när det kommer till arbete med hållbar utveckling och Erin 

menade att återbruk inte bara är ett miljövänligt arbetssätt utan även ett sätt att designa om 

existerande produkter efter den egna individen. I resultatkapitlet menar Sigurdson (2014) att 

estetiska aspekter hör slöjden till och design är som bekant en estetisk aspekt av slöjden. Att 

samtliga informanter tog upp återbruk kan även det vara ett tecken på att återbruk tillhör 

slöjddiskursen. Ett annat argument för att återbruk skulle höra till slöjddiskursen är att man 

genom återbruk skapar något. Att skapa är som bekant även det en del av slöjddiskursen. En 

annan diskurs som aktualiseras här är miljödiskursen. Både informanterna, styrdokumenten 

och litteratur som ingår i den här uppsatsen menar att återbruk tillhör miljödiskursen då det 

sparar på jordens resurser och att slösa på dessa, är som jag visat i bakgrunden, något som 

brukar uppfattas som miljövådligt. Att positionera sig i förhållande till detta miljöproblem 

genom att ta ställning till återbruk, skulle kunna tyda på att återbruk kan räknas till 

miljödiskursen. 
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Teori i slöjd 

Teorilektioner på slöjden finns, som jag visat, inte omnämnda i styrdokumenten. Trots detta 

uppgav fyra av de fem informanterna att de i någon mån ville arbeta teoretiskt. En av 

informanterna (Alexis) preciserade att redovisningar med elevdiskussioner, föreläsningar och 

genomgångar med bland annat Power Point-presentationer skulle förekomma i hens 

undervisning. En annan informant (Erin) ville införa prov i slöjd. Om dessa prov skulle ha 

skriftlig eller mer praktisk karaktär framgick dock ej av intervjumaterialet. Det är möjligt att 

kunskapskraven i Lgr 11 kräver den typ av undervisning som informanterna i fråga 

förespråkade. Som visades i resultatdelen, yttrade Erin att dagens betygsättning erfordrar 

tankeprocesser hos eleverna vilka inte kan framkallas genom endast praktisk 

slöjdundervisning.  

Detta pekar på att teori hör till skoldiskursen där teoretiska föreläsningar, undervisning i 

stora grupper, elevdiskussioner, redovisningar och prov är givna inslag. Frågan är om teori i 

slöjd även kan tillhöra slöjddiskursen. Slöjddiskursen är, som bekant, praktisk och 

åtminstone Erin har stött på stort motstånd då hen talat med andra slöjdlärare om att införa 

teorilektioner i skolslöjden, vilket borde kunna peka på en föreställning om att teori krockar 

med ett traditionellt praktiskt ämne som slöjd. Ovan nämnde jag hur slöjdlärare visade sig 

negativt inställda till Erins förslag om införande av teori på slöjden. De odelat negativa 

reaktioner informanten mötte tyder på att en diskurs var i färd med att töjas. Följaktligen var 

de avvisande reaktionerna som mötte Erin, med Foucaults begreppsapparat, en form av 

utestängning. Med detta menas en form av bestraffning av ett beteende som i någon mån 

hotar att förändra en diskurs.  

Om införande av teori i slöjden av ”alla” nu uppfattades som så kontroversiellt, hur kan det 

då komma sig att så pass många av mina informanter ville införa det? Som Erin var inne på i 

resultatdelen, ställer styrdokumenten sådana kunskapskrav på eleverna att det kan vara svårt 

att nå dessa utan teoriinslag i undervisningen. Man skulle kunna säga att skoldiskursen, med 

hjälp av styrdokumenten, tränger sig på slöjddiskursen, kräver att den ska ändras. Enligt 

Arfwedsson och Arfwedsson (2002) beskriver dock styrdokumenten oftast önskvärda 

förhållanden och inte hur det verkligen ser ut ute i skolorna (Arfwedsson & Arfwedsson 

2002, s. 15).  

Dock blir inte styrdokumenten magiskt till utan mänsklig inblandning. Det var olika aktörer 

som formulerade de ovan nämnda kunskapskraven. Att dessa kunskapskrav möjligen kräver 

teoretiska undervisningsinslag för att kunna uppfyllas, kan tyda på att aktörerna bakom dessa 

kunskapskrav inte uppfattade slöjden som ett enbart praktiskt ämne. Ett annat alternativt kan 

vara att de ville göra slöjden mer teoretisk. Kanske uppfattades slöjden som alltför praktisk 

för att riktigt kunna passa in i den teoretiska skolan. Kanske tänkte man att den därför 

behövde förändras, bli mer teoretisk. Säljö (2008) skriver att slöjd är ifrågasatt som ett giltigt 

skolämne eftersom skolan av hävd är teoretisk. Ett praktiskt ämne som slöjden uppfattas 

därför inte passa in (Säljö 2008, s. 11 ff ). Thavenius (2004) menar i sin tur att slöjden 
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värderas lägre än de flesta andra skolämnen just eftersom det är ett praktiskt ämne 

(Thavenius 2004, s. 66).  Aktörer upplever med andra ord att slöjddiskursen krockar med 

skoldiskursen, vilket alltså gör att slöjddiskursen ifrågasätts som giltigt skolämne och i 

förlängningen kan behöva förskjutas åt det teoretiska hållet för att ha en plats i skolan. Att så 

pass många av informanterna tog upp teori i slöjd skulle alltså kunna tyda på att en sådan 

utveckling redan är inledd. Med detta menar jag dock inte att teori i slöjd skulle tillhöra 

slöjddiskursen ännu. Däremot visar den tydliga motsättningen mellan teori och praktik i 

resonemanget ovan att teori i slöjd bör tillhöra skoldiskursen. 

 

 

Ämnesövergripande arbete 

Ämnesövergripande arbete står, som nämnts, inte inskrivet i styrdokumenten under 

slöjdavsnittet utan under övergripande mål och riktlinjer, vilka rör alla ämnen. Det betyder 

att ämnesövergripande arbete inte är något ämnesspecifikt och därmed inte heller något 

slöjdspecifikt arbetssätt. Ämnesövergripande arbete skulle med andra ord kunna höra 

skoldiskursen till. Som jag skrev i resultatkapitlet innefattar skoldiskursen bland annat 

teoretisk kunskapsförmedling, undervisning i ämnen och disciplin. Att ämnesövergripande 

arbete har med skolämnen att göra är lätt att se, men ämnesövergripande arbete innebär inte 

bara arbete inom ämnen utan även mellan dem. Ett samarbete ämnen emellan föreligger 

alltså. Är detta förenligt med skoldiskursen? Jag skulle vilja påstå att det är det. De 

kännetecken för skoldiskursen som beskrevs ovan kan utan vidare nämligen appliceras även 

på ämnesövergripande undervisning. Det tycks med andra ord som att ämnesövergripande 

arbete hör skoldiskursen till.  

 

Frågan är dock varför informanterna valde att diskutera ett ämne som ämnesövergripande 

arbete när intervjun så tydligt handlade om hållbar utveckling och slöjd. I resultatdelen 

menar Chris att eleverna behöver möta hållbar utveckling i många ämnen då detta ger 

eleverna en bredare syn på ämnet. Dale menar i sin tur att ämnesövergripande arbete hjälper 

eleverna att placera saker i “ett större sammanhang”. Erin är inne på samma linje när hen 

menar att elever bör få möjlighet att möta hållbar utveckling i alla ämnen då detta får dem att 

inse att hållbar utveckling inte endast hör slöjden till. Det berör tvärtom hela samhället. 

Ämnesövergripande arbete skulle med andra ord kunna visa eleverna bredden och 

komplexiteten som finns inom hållbar utveckling. Chris menar att denna breddning av 

elevernas förståelse av ämnet är av vikt för att de ska kunna “bygga en bredare bild av 

världen” och därmed kunna göra genomtänkta val som leder utvecklingen framåt. 

 

Tre av mina informanter menar alltså att ämnesövergripande arbete är av vikt för att eleverna 

ska kunna förstå vad hållbar utveckling är och hur den är kopplad till världen dessa lever i. 

Frågan är då om detta räcker för att ämnesövergripande arbete ska kunna sägas tillhöra även 

miljödiskursen. Medina (2013) menar att det är hur miljöproblem representeras som utgör 
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miljödiskursen. Med ”representeras” menar Medina hur människor väljer att företräda 

miljöproblemen, det vill säga hur de väljer att positionera sig i förhållande till dessa. Jag 

skulle vilja säga att alla tre informanterna tydligt positionerar sig på så sätt att de förespråkar 

arbetssätt som ger eleverna förutsättningar att kunna agera på ett miljöfrämjande sätt. Detta 

för att kunna motverka de miljömässiga hot världen står inför. Med detta resonemang skulle 

jag vilja säga att ämnesövergripande arbete mycket väl skulle kunna ingå i miljödiskursen.  

 

 

Materialhushållning 

Materialhushållning står omnämnt i styrdokumenten under slöjdens centrala innehåll. Fyra 

av fem informanter tog också upp ämnet. Informanterna i fråga såg en miljövinst i att ta vara 

på materialspill samt i att lära eleverna att se fördelen med detsamma. Genom att ta vara på 

det material som finns behöver mindre mängd material inköpas. Materialhushållning, ger 

därför både en vinst rent ekonomiskt och miljömässigt, menade informanterna. Vilka 

diskurser hör då materialhushållning till? Att informanterna så tydligt anser att den tillhör 

miljödiskursen indikerar att så torde vara fallet.  

 

Jag skulle säga att valet att arbeta med materialhushållning även är ett sätt att positionera sig 

i förhållande till miljöproblem. Att ta tydlig ställning mot resursslöseri med hänvisning till 

miljöaspekter torde vara ett tämligen tydligt sätt att positionera sig efter miljöskadligt och 

miljövänligt. Informanterna visar med andra ord att materialslöseri är ett miljöskadligt 

beteende och materialhushållning ett miljövänligt sådant. Deras uttalanden visar därför på att 

de kopplar materialhushållning till miljödiskursen. 

 

Frågan är om materialhushållning även kan tillhöra slöjddiskursen. Som jag nämnde tidigare, 

ingick reparationer och annan resurshushållning i den gamla nyttoslöjden i bondesamhället. 

Att de förekom där berodde troligen inte på omtanke om miljön utan snarare på ekonomiska 

aspekter. Att det förekom inom slöjden oberoende av någon miljöaspekt tyder dock på att 

materialhushållning även bör kunna höra slöjden till. Diskurser ändras naturligtvis över tid. 

Bara för att något en gång ingått i en diskurs betyder inte att det fortfarande gör det efter 

flera decennier. Som Hall påpekar är det endast aktörerna inom en diskurs som genom 

tolkningar ger diskursen mening. Världen utanför människorna håller i sig själv ingen 

mening (Hall 1997, s. 3). Att materialhushållning står inskrivet i slöjdämnets centrala 

innehåll tyder dock på att materialhushållning även idag bör kunna räknas till slöjddiskursen. 

Genom att endast ägna sig åt materialhushållning skapar man dock inte något. 

Materialhushållning kan vara en del av en process, men den är inte sin egen process. Jag kan 

därför inte med säkerhet placera materialhushållning i slöjddiskursen. 
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Skapa versus köpa 

Som visats i resultatavsnittet finns inte detta tema omnämnt i styrdokumenten. Trots det tog 

samtliga informanter upp ämnet. Namnet är uppbyggt av orden skapa, versus och köpa. Ser 

man på det första ordet blir associationerna kanske skapande av produkter, vilket i det här 

sammanhanget borde föra tankarna mot slöjdande och slöjden. Det mittersta ordet ”versus” 

tyder på att ett kampförhållande föreligger. Det sista ordet kan tolkas som inhandlande av 

något.  

 

Som jag nämnde i resultatdelen tycks det som att det redan tidigt funnits en motsättning 

mellan den gamla nyttoslöjden och konsumtion. En sådan motsättning märks även hos 

författare av modern litteratur som fokuserar hållbar utveckling och slöjd (exempelvis 

Lindén Ivarsson (2008), Johansson (2008) samt Brieditis, Evans & Lindén (2004)). Att en 

motsättning mellan slöjd och konsumtion skulle föreligga uttrycker även mina informanter. 

Det var även dessa som delade upp skapande och konsumtion samt uttryckte att ett 

kampförhållande förelåg dem emellan, därav mitt val av tema-namn.  

 

Detta tyder dock på att åtminstone slöjddiskursen och troligen miljödiskursen kan vara 

inblandade i detta tema. Som visats ovan är skapande en viktig del inom slöjddiskursen. 

Informanterna antyder nämligen att detta skapande i slöjd minskar konsumtionsbehovet hos 

den enskilde individen. Samtliga menar även att detta är något önskvärt. Frågan återstår dock 

varför skapa och köpa skulle vara sådana uttalade motsatser samt varför slöjdskapande skulle 

vara att föredra framför inhandlande.  

 

Kanske ligger förklaringen i den gamla motsättningen mellan nyttoslöjd och konsumtion. 

Vissa av skolslöjdens förespråkare såg slöjd som en slags motpol till industrialismens 

massproducerade varor. Inhandlandet av dessa varor ledde nämligen till att nyttoslöjden i 

hemmen minskade, vilket kan ha upplevts som något negativt av nämnda slöjdförespråkare. 

Enligt Lindström (2008) oroade sig nämligen dessa för att hantverkskunnandet bland 

befolkningen skulle dö ut. I dag ifrågasätts den konsumtionspräglade slit- och släng-kulturen 

från många håll eftersom hög konsumtion uppfattas ha negativa effekter på miljön. Även i 

det här sammanhanget ses alltså konsumtion som något negativt, men oberoende av något 

vara eller icke vara angående befolkningens hantverksskicklighet. Konsumtionen ses i stället 

som negativ eftersom den associerades med miljöförstöring. Möjligen är detta anledningar 

till att samtliga informanter tog upp ämnet samt så tydligt positionerade sig mot konsumtion. 

Konsumtion var inte bara historiskt en motpol mot slöjden. Den är även en motpol mot vad 

som gynnar miljön. Att informanterna tydligt positionerar sig för slöjdens skapande av 

produkter och mot konsumtionen borde alltså kunna tyda på att både slöjd- samt 

miljödiskursen är inblandade här.  
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Reparationer 

Som visats i resultatdelen, står reparationer föreskrivna i styrdokumenten. Trots detta var det 

endast två av informanterna (Alexis och Erin) som alls nämnde det. Att reparationer skulle 

tillhöra skoldiskursen torde vara uteslutet med tanke på den senares praktiska karaktär. Vilka 

av de andra diskursernas kan den då tillhöra? Det kan tyckas att reparationer skulle tillhöra 

miljödiskursen då den tangerar både materialhushållning och återbruk. Informanterna Alexis 

och Erin uttrycker att reparationer skonar miljön; lagas ett föremål som gått sönder finns 

ingen anledning att köpa ett nytt att ersätta det med. Därmed sparas naturresurser. Erin 

uttrycker dessutom att slöjden har en viktig uppgift i att lära elever att laga sådant som gått 

sönder. Detta eftersom kunskap i hur man reparerar förväntas göra eleverna mindre beroende 

av konsumtion. Som vi sett ovan kopplar informanterna konsumtion till miljöbelastning, 

varför reparationer kan ses som främjande för miljön. Reparationer skulle med andra ord 

kunna tänkas tillhöra miljödiskursen.  

 

I Alexis och Erins uttalanden ovan syns en motsättning mellan reparationer och konsumtion. 

Precis som under föregående tema uttrycks konsumtion vara något negativt som skadar 

miljön och som därför bör undvikas. Skillnaden mellan detta och föregående tema är dock att 

det under detta tema är reparationer som ska motverka konsumtionen. Man skulle rent av 

kunna hävda att reparation och konsumtion är varandras motsatser. Inom diskursanalysen 

menar man att diskurser är uppbyggda av motsatspar, där den ena parten i paret innehar mer 

makt än den andra. Hall (1997) menar att detta obalanserade maktförhållande gör att 

aktörerna kan förstå diskurserna på så sätt att motsatsparen visar vad som är önskvärt, vad 

som ät tabu och så vidare (Hall 1997, s. 236 ff). 

 

Att skona miljön, enligt informanternas resonemang ovan, borde hellre tillhöra 

miljödiskursen än skol- respektive slöjddiskursen. Jag kommer därför att undersöka 

motsatsparet inom denna diskurs. Att se vilken av motsatsparets parter som premieras i 

miljödiskursen är inte särskilt svårt att märka. Som informanterna har varit inne på kan 

reparationer förlänga diverse produkters livslängd, vilket medför att nya produkter av samma 

slag inte behöver inhandlas. I förlängningen gör detta att man sparar på naturresurser. Då 

sparande på miljöresurser är något önskvärt inom miljödiskursen och motsatsen, 

resursslöseri (här i form av konsumtion) något som bör motverkas, skulle jag vilja säga att 

reparationer skulle kunna höra till miljödiskursen.   

 

Jag nämnde ovan att reparationer tangerar både materialhushållning och återbruk. De båda 

senare ingår, som jag visat, i slöjddiskursen men gör reparationer det? I bakgrundskapitlet 

nämndes att man i det gamla bondesamhället ägnade sig åt husbehovsslöjd, dit även 

reparationer räknades. Hedlin visar dock i sin avhandling hur reparationer inte alltid 

associerats med slöjden (Hedlin 2009, s. 60). En tänkbar anledning kan vara att man inte 



42 
 

skapar något då man reparerar (se teoriavsnittet). Man ökar endast livslängden på det lagade. 

Att endast två informanter tog upp reparationer kan även det vara en fingervisning om att 

reparationer inte självklart associeras med slöjden. Väger man in andra kännetecken för 

slöjddiskursen, såsom den praktiska och den estetiska aspekten hjälper det inte mycket. Att 

reparera är att göra något praktiskt men det är även fönsterputsning och bilkörning. Inte 

heller den estetiska aspekten lär säga särskilt mycket i det här fallet. Huruvida man väljer att 

laga något slarvigt så att lagningen syns på ett missprydande sätt eller inte, behöver inte bero 

på om man uppfattar att reparationer hör till slöjden eller inte. Styrdokumenten föreskriver 

visserligen reparationer som en del av slöjdundervisningen men med tanke på ovanstående 

faktorer vet jag inte om det räcker för att jag med någorlunda säkerhet ska kunna placera in 

reparationer i slöjddiskursen. 

 

 

Diskussionssammanfattning  

Först kommer jag nu kort att sammanfatta vad jag kom fram till i diskussionskapitlet. Därefter 

kommer jag att besvara mina frågeställningar och slutligen drar jag slutsatser om det jag 

undersökt och analyserat i diskussionskapitlet. 

 

 

Återbruk tillhör miljödiskursen och slöjddiskursen. Stöd för att det skulle tillhöra 

slöjddiskursen finner jag dels i att samtliga informanter tog upp ämnet och dels i att man 

skapar något när man återbrukar. Dessutom är återbruk upptaget i det centrala innehållet för 

slöjden. Styrdokumenten menar alltså även det att återbruk tillhör slöjden, och 

styrdokumenten har som nämnts inflytande på olika skolämnen. Informanterna uttrycker att 

återbruk behövs för att spara på Jordens resurser, något som tyder på att de positionerar sig 

för återbruk för att de positionerar sig mot sådant som slösar på Jordens resurser. Då detta 

positionerande borde visa miljödiskursen placerar jag återbruk även i denna diskurs. 

 

Teori i slöjd tillhör skoldiskursen och tycks med sitt praktiska innehåll krocka med 

slöjddiskursen. Trots detta ville en majoritet av informanterna införa teoretiska inslag i 

slöjdundervisningen. Detta kan tänkas bero på att styrdokumenten satt upp kunskapsmål som 

är svåra att uppnå om inte teoretisk undervisning begagnas. Det är även möjligt att detta på sikt 

kommer att leda till att slöjdundervisningen förskjuts något åt det teoretiska hållet. 

 

Ämnesövergripande arbete tillhör, som jag visat, skoldiskursen och miljödiskursen. 

Informanterna tycks mena att ämnesövergripande arbete är en förutsättning för att eleverna ska 

kunna förstå att hållbar utveckling inte bara berör varje enskilt ämne utan även den värld de 

själva lever i. Dessutom ger ämnesövergripande arbete i hållbar utveckling eleverna en 

möjlighet att göra genomtänkta val som kan leda utvecklingen framåt.  
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Materialhushållning bör tillhöra miljö- samt möjligen slöjddiskursen. Det bör tillhöra 

miljödiskursen då sparande på materiella resurser brukar uppfattas som gynnsamt för miljön 

och därmed miljövänligt. Dessutom positionerar sig även informanternas uttalanden mot, vad 

de uttrycker vara, miljöskadligt resursslöseri och för materialhushållning, något som även det 

borde tyda på att materialhushållning tillhör miljödiskursen. Att materialhushållning även 

skulle tillhöra slöjddiskursen är kanske inte lika självklart. En viktig aspekt inom 

slöjddiskursen är just att man skapar något och att spara på materiella resurser innebär inte i sig 

att något skapas. Att det kan tänkas höra till den process skapandet ingår i är en annan sak. 

Med tanke på att materialhushållning ingick i den gamla nyttoslöjden samt att det finns 

inskrivet som något slöjdspecifikt i styrdokumenten skulle dock kunna indikera på att det ändå 

kan ha någon plats i slöjddiskursen.   

 

Skapa versus köpa tillhör miljödiskursen och möjligen slöjddiskursen. Detta tema tycktes 

enligt informanterna vara slöjdskapande av produkter och miljövärnande förenade när det 

kommer till konsumtion. Detta eftersom de båda beskrevs som konsumtionens motpoler. Här 

sammanlänkas med andra ord två diskurser och slöjden blir en miljövänlig motpol till 

konsumtion – en miljöns förkämpe. 

 

Reparationer tillhör miljödiskursen men om det skulle tillhöra även slöjddiskuren finner jag 

svårt att uttala mig om. Det finns nämligen saker som talar både för och emot att reparationer 

skulle tillhöra slöjddiskursen. 

 

 

Frågeställningarna besvaras 

 

Vilka teman framträder när nyutbildade slöjdlärare diskuterar hållbar utveckling i 

slöjdundervisningen? 

 

De teman som framträdde var alltså återbruk, teori i slöjd, ämnesövergripande arbete, 

materialhushållning, skapa versus köpa samt reparationer. Att jag just valde ut dessa teman 

berodde på att flest informanter talade om dessa. Undantaget är reparationer, som jag valde 

att ta med då det finns föreskrivet i styrdokumenten men trots detta inte var särskilt populärt 

bland informanterna. Det var, som bekant, endast två informanter som alls omtalade det. 

 

Hur relaterar dessa teman till styrdokumentens formuleringar kring hållbar utveckling och 

miljöaspekter i läraruppdraget? 

 

Jag skulle vilja påstå att ovanstående teman klingar relativt väl angående vad 

styrdokumenten föreskriver. Ämnesövergripande arbete föreskrivs i Lgr 11:s allmänna 

innehåll och är med andra ord inte något slöjd- eller ens ämnesspecifikt. Däremot föreskrivs 
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att alla ämnen ska arbeta ämnesöverskridande. Då hållbar utveckling även det är något som 

omfattar alla skolämnen, är det inte märkligt att informanterna valt detta arbetssätt när det 

kommer till slöjdundervisning om just hållbar utveckling. Angående återbruk, 

materialhushållning och reparationer ingår de alla i slöjdens centrala innehåll. De finns med 

andra ord föreskrivna i styrdokumenten. Teori i slöjd ingår i skoldiskursen men det finns 

ingenting i styrdokumenten som föreskriver att slöjdlektioner ska innefatta 

teoriundervisning. Däremot kan vissa kunskapskrav uppfattas som svåra att uppnå om inte 

eleverna får teoretisk slöjdundervisning. Dessa kunskapskrav är med andra ord formulerade 

på så sätt att teoretisk slöjdundervisning blir svår att klara sig utan.  

 

Angående skapa versus köpa, finns detta tema inte föreskrivet i styrdokumenten. Det tycks 

som att andra krafter var verksamma när informanterna diskuterade detta tema. 

Anmärkningsvärt är dock att alla informanterna tog upp ämnet. Som jag visat ovan beror det 

dock på att hållbar utveckling aktualiserades under intervjuerna och att informanterna i 

egenskap av miljövänner (se Medina 2013) positionerade sig mot något de uppfattade som 

ett miljöhot (konsumtionen). Att de samtidigt uppfattade eget skapande som en motpol till 

detta miljöhot gjorde att de förespråkade slöjdskapande i motsatsrelation till inhandlande. 

 

Hur kan de teman slöjdlärarna uppehåller sig vid positioneras i större diskurser rörande 

miljö, skola och slöjd? 

 

Som jag visat ovan tillhör återbruk både slöjd- och miljödiskursen. Teori i slöjd tillhör 

skoldiskursen. Ämnesövergripande arbete tillhör i sin tur skoldiskursen och möjligen 

miljödiskursen. Materialhushållning bör tillhöra miljö- samt slöjddiskursen. Skapa versus 

köpa tillhör slöjd- samt miljödiskursen och reparationer tillhör troligen miljödiskursen samt 

slöjddiskursen. Med undantag av teori i slöjd är miljödiskursen alltså representerad i varje 

tema, något man kanske inte kunde tro inledningsvis. 

 

 

Slutsatser 

Utifrån mina analyser skulle jag vilja säga att det finns saker som tyder på att slöjden 

genomgår en förändring. Dels finns det sådant som indikerar att slöjden kan komma att få 

teoretiska undervisningsinslag och dels finns det sådant som tyder på att slöjden är på väg att 

bli mer miljövänlig. Som jag gått igenom ovan, positionerar sig människor efter olika 

miljöproblem, vilka i sin tur utgör miljödiskursen. Miljövänner uppfattar sig dessutom som 

miljövänner och agerar därför därefter. Jag uppfattar det som att den data som analyserades i 

diskussionen visar att informanterna uppvisade denna typ av beteende. Förenklat skulle jag 

vilja säga att det finns saker som tyder på att de är miljövänner. Eftersom det finns sådant som 

tyder på att de dessutom kan vara representanter för gruppen nyutbildade slöjdlärare i 
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allmänhet (se metoddiskussion) skulle jag vilja säga att det finns saker som tyder på att slöjden 

går en mer miljövänlig framtid till mötes.  

 

 

Metoddiskussion 

Det tycks som att samtliga informanter uppvisade ett personligt intresse för miljöfrågor. 

Detta kan bero på olika saker. En faktor är den “naturliga gallringsprocessen”; en del valde 

att svara på mitt informationsbrev (se bilaga 2) och andra valde att avstå. Det är möjligt att 

personer med intresse för miljöfrågor valde att delta i intervjun samt att personer som 

saknade sådant intresse valde att avstå. Det kan naturligtvis även vara så att informanterna 

faktiskt var representativa för gruppen nyutbildade slöjdlärare.  

 

Något som talar emot att alla informanter i min undersökning skulle ha valt att delta för att 

ämnet intresserade dem, var Erins uttalande när hen och jag möttes för vår intervju. Hen 

ursäktade sig nämligen och frågade vad intervjun skulle handla om. Det visade sig att Erin 

inte hade läst det informationsbrev (se bilaga 2) jag skickat till mina informanter. När jag 

frågade varför fick jag veta att Erin ställt upp på intervjun för att hen hade i färskt minne hur 

svårt det varit för hen att finna informanter till sitt eget examensarbete. Det var med andra 

ord av välvilja informanten ställt upp på att bli intervjuad och inte av sitt intresse för 

miljöfrågor. Det ska dock tilläggas att Erin uttryckte entusiasm då hen fick veta att intervjun 

skulle handla om hållbar utveckling i skolslöjden. Detta eftersom informanten i fråga, enligt 

egen utsago, var mycket intresserad av ämnet. 

 

Man möter ibland uppfattningen att kvalitativa studier skulle vara mindre tillförlitliga än 

kvantitativa sådana – speciellt när generella slutsatser ska dras. Detta eftersom kvantitativa 

studier omfattar ett sort antal informanter medan kvalitativa omfattar ett mindre antal. Att 

endast ha fem informanter i en studie kan därför uppfattas som ett alltför begränsat antal för 

att några mer generella slutsatser ska kunna dras. Det faktum att informanterna är slumpvis 

utvalda bör dock kunna ge en fingervisning om hur saker förhåller sig mer generellt. Att 

samtliga av de nyutbildade informanterna i min studie uppvisade intresse för miljöfrågor 

samt ville arbeta med hållbar utveckling i skolslöjden bör därför kunna tyda på att något är 

på väg att hända, att slöjden faktiskt kan vara på väg att gå en mer miljövänlig framtid till 

mötes. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Jag har i det här arbetet undersökt hur fem nyutbildade slöjdlärare resonerar kring miljö och 

slöjd. Detta för att försöka skönja vilken typ av slöjd vi kommer att se ute i skolorna under 

den närmaste framtiden.  

 

Eftersom jag undersökt hur de första slöjdlärare som utexaminerats under Lgr 11 resonerar 

kring miljö och slöjd, skulle en logisk uppföljning kunna vara att göra en likartad 

undersökning av de första slöjdlärare som utexamineras under kommande läroplaner för att 

se om dessa resonerar annorlunda. På så sätt skulle man kunna få en fingervisning om hur 

samhällets normer angående miljö och slöjd förändras (samhällets normer får som bekant 

avtryck i läroplanen). Sedan skulle man kunna undersöka detta nationellt med kvantitativa 

metoder. Ett annat alternativ vore att genom läroplansanalys undersöka våra kursplaner för 

att se vart slöjden är på väg.     

 

För egen del har denna uppsats givit mig en hel del. Bland annat hade (och har) jag planer på 

att införa teori i min undervisning i mitt framtida yrke som slöjdlärare. Erins erfarenheter 

med slöjdlärare som var ”livrädda” inför ett införande av teoriundervisning i slöjden, 

överraskade mig där fullständigt. Kanske hade jag någonstans inbillat mig att majoriteten av 

alla slöjdlärare redan hade teoretiska inslag i sin slöjdundervisning. Tack vare Erins 

resonemang förstår jag dock med större klarhet nu varför teori på slöjden är att föredra, att 

teori på slöjden kanske rent av är en nödvändighet för att man ska kunna hjälpa eleverna att 

uppfylla de föreskrivna kunskapskraven i styrdokumenten. Det kommer jag att ta med mig ut 

i arbetslivet på så sätt att teori kommer att finnas med i min undervisning. 

  

Andra saker jag kommer att ta med mig från arbetet med denna uppsats är bland annat en 

ökad insikt i skrivprocesser, fördjupande kunskaper i miljöfrågor, slöjdens historik samt 

ökad kunskap om vad vetenskapligt skrivande kan innebära. Allt detta kommer jag att ta 

med mig in i framtiden.  
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Intervjufrågor: 
 

● Hur uppfattar du ordet hållbar utveckling? Vad betyder det för dig? 

● Hur viktiga är miljöfrågor för dig personligen och hur märks det i ditt liv? 

● Hur viktig tror du att lärarens inställning är för elevers inställning till hållbar utveckling? 

● Hur har dina handledare ute på praktiken arbetat med hållbar utveckling? 

● Hur uppfattar du ditt uppdrag som slöjdlärare då det kommer till hållbar utveckling? 

● Vilken roll har slöjden att spela för utvecklandet av ett hållbart samhälle? 
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Umeå universitet 2015-02-05                                                                                                                    

 

Hej!  

 

Jag heter Jenny Andersson och går sista terminen på lärarutbildningen på Umeå universitet. 

Just nu skriver jag på mitt examensarbete, som handlar om hållbar utveckling i skolslöjden. 

 

Det jag vill fråga dig om är om du skulle vilja vara med i en intervju.  

Frågorna kommer att handla om hur slöjdlärare/slöjdlärarstudenter tänker kring hållbar 

utveckling och intervjun kommer att vara cirka 40 minuter lång.  

 

Du kommer att vara helt anonym och din medverkan skulle vara mycket värdefull.  

 

Intervjuerna kommer att följa de etiska riktlinjer som upprättats av vetenskapsrådet för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Det innebär att: 

    

● Du när som helst kan avbryta din medverkan utan att du för den sakens skull behöver 

motivera varför. Allt inspelat material (jag kommer att göra en ljudinspelning av samtalet för 

att lättare kunna arbeta med det) kommer i så fall omgående att raderas.  

● Att din identitet kommer att avkodas i mitt arbete samt att ingen annan än jag och min 

handledare kommer att ha tillgång till det inspelade materialet.  

● Det insamlade materialet i fråga kommer att användas till den här undersökningen och ingen 

annan. 

 

Du kan läsa mer om Vetenskapsrådets riktlinjer här: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.  

 

Jag kommer att höra av mig inom en vecka och se om du vill delta i intervjun. Om du vill 

vara med bestämmer vi då en tid som passar. 

 

Om du undrar över något når du mig bäst via mejl: verixsilvery@hotmail.com. 

 

Du kan även kontakta min handledare Erik Sigurdson (Institutionen för estetiska ämnen, 

Umeå universitet) för frågor. Hans mejl-adress är: erik.sigurdson@umu.se 

 

 

Med vänliga hälsningar  

/ Jenny Andersson 
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