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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att, mot bakgrund av en samtid som beskrivits som posttraditionell, 
undersöka hur skolämnet slöjd, som ett ifrågasatt ämne förknippat med traditionella hantverk, skrivs 
fram och motiveras i LGR11. Genom en kritisk diskursanalys av syftesdelen i kursplanen och 
motsvarande avsnitt i kommentarmaterialet till denna, undersöktes materialet utifrån tre olika 
dimensioner. Dessa relaterades sedan till varandra och interdiskursivitet, samt inflytande av tendenser 
i det som – utifrån sociologisk samtidsteori – beskrivits som senmoderniteten, spårades i texterna. 
Analysen visade att slöjdämnets styrdokument på olika sätt försöker överbrygga en upplevd konflikt 
mellan bland annat teori och praktik respektive nutid och tradition samt att kommentarmaterialet på en 
och samma gång strävar efter att styra lärarnas undervisning och förändra det sätt de talar om slöjd – i 
syfte att uppnå ökad likvärdighet och att skapa goda språkrör för ämnet. Vidare upptäcktes en hög grad 
av interdiskursivitet mellan slöjdtexterna och EU.s nyckelkompetenser för livslångt lärande. En 
försvenskad version av en av dessa kompetenser, entreprenörskap, visade sig vara mycket 
framträdande i argumentationen kring slöjdämnets nytta. 
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Inledning 

Under min utbildning till slöjdlärare har jag skolats in i kurs- och läroplan, lärt mig vad det är tänkt att 
man ska göra i sin roll som lärare. Jag har studerat slöjdens kursplan och dess kommentarmaterial för 
att försöka utröna vad ämnet egentligen är och syftar till, samt för att planera undervisning som 
förhoppningsvis bidragit till att eleverna utvecklar de förmågor det är tänkt att de ska utveckla. Läro- 
och kursplan är vad man har att stödja sig på i sitt eget arbete och de talar om hur man ska bedöma 
elevernas arbete. De reglerar den verksamhet i vilken man å ena sidan är en tjänsteman och vars 
styrdokument man är ålagd att följa: “one is not a free individual when one accepts membership in a 
profession” (Soltis, 1986, s. 3). Å andra sidan sidan måste de tolkas, eftersom läroplanen endast är 
”vad som sätts på pränt om det önskvärda”, och man blir som lärare tvungen att själv välja, fokusera, 
prioritera, göra ”tillägg och fråndrag” (Linde, 2012, s. 55). Efter ett tag känner man sig ganska insatt i 
dokumenten men man kan också bli blind för vad de egentligen uttrycker. Liksom andra texter 
innehåller de sådant som vi inte ser, olika förgivettaganden om hur saker och ting bör vara eller kanske 
rent av om hur de är av naturen – det kan handla om innehållet i och syftet med ett ämne eller skolan i 
stort – vad ska vi ha utbildning till egentligen? Skolan formar – men till vad? Det kan därför vara 
intressant att försöka hitta ett sätt att gå djupare in i styrdokumenten, under ytan, och ta reda på vad det 
egentligen är de säger, eller inte säger... 

Genom att ställa sig kritisk till vad som uttrycks i en kursplan, och hur det uttrycks, kan man få en 
tydligare uppfattning om syftet med ämnet, men även om vad som eventuellt legat bakom och 
påverkat det som skrivits fram som den önskvärda inriktningen i ämnet. Det kan vara bra att 
ifrågasätta och undersöka det man håller på med och de utgångspunkter, uttalade såväl som 
underförstådda, som man grundar sin undervisning på. Att vara kritisk är inte heller detsamma som att 
kritisera. De flesta lärare brinner säkerligen för sitt ämne och anser att det är viktigt och värdefullt för 
elever att få utbildning inom det område man valt att undervisa i. Att ha en så tydlig bild av ämnet som 
möjligt gör att man som lärare får större möjligheter att, till gagn för eleverna, på bästa sätt utforma sin 
praktik. Det blir även lättare att, i de fall det skulle behövas, motivera och argumentera för sitt ämne. 
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Bakgrund 

Skolämnet slöjd 

Slöjd som skolämne har funnits i den svenska skolan sedan 1878 även om det blev obligatoriskt först 
1955 (Johansson & Hasselskog, 2005, s. 15). Således har skolslöjden en lång historia och tradition. 
Från att inledningsvis varit uppdelat i goss- och flickslöjd, vilket sedan kom att bli trä- och metallslöjd 
respektive textilslöjd, är det sedan 1980 ett ämne – slöjd – med gemensam kursplan, där eleverna får 
ett enda betyg för det de presterat inom båda de slöjdarter som ämnet trots allt på de allra flesta håll i 
praktiken är uppdelat i (a.a., ss. 15; 24). Synen på, och argumenten för att ämnet ska ingå i 
utbildningen har förändrats genom åren (Borg, 2009, s. 17). Från början framhölls ämnets bidrag till 
en formell bildning, det vill säga, till ”en allsidig harmonisk utveckling av individens inneboende 
förmågor” och sågs som ett ”uppfostrings- och utvecklingsmedel” som lärde barnet uppmärksamhet, 
ärlighet, hederlighet, aktning för kroppsarbete, noggrannhet och uthållighet (Borg, 2008, s. 60; Borg, 
2009, s. 17; Persson, 2008, s.74; Thorbjörnsson, 2008, s. 40f). Under en något senare period kom ett 
tal om estetiska värden, om smakfostran och fostran av formsinnet att få en mer framträdande roll 
(Hartman, 2008, s. 67f). Detta då den mall- och modellslöjd som slöjdundervisningen för gossar 
inledningsvis byggde på började kritiseras, bland annat av formgivaren Carl Malmsten (citerad i 
Hartman, 2008, s. 68), som även beklagade sig att ”den enkla livsnärheten i arbete och bruksting kom 
bort och själen försvann” när traditioner, äldre kulturer och sedvänjor fördärvades genom 
industrialismens framväxt (Ibid.). Detta visar hur motiven som från början rörde utvecklandet av 
framför allt gossars inneboende förmågor och vikten av att sätta flickor i stånd att tillverka, lappa och 
laga föremål som behövdes i hushållet senare kommer att handla även om att fostra och skola in 
eleverna i en nationell kultur, vilket visar på att förändringar i samhället påverkar synen på vad ett 
skolämne bör syfta till och ge eleverna (Borg, 1995, ss. 44; 133). Kajsa Borg (2009, s. 17) menar att 
en läsning av moderna kursplanetexter ger vid handen att ”den nutida slöjden har mycket litet 
gemensamt med den tidiga slöjden” men påpekar samtidigt att ”tilltron till att nya kursplanetexter 
verkligen förändrar ämnesinnehåll eller arbetsmetoder är starkt överskattad när det gäller alla ämnen”. 
Vad gäller faktiska förändringar av slöjdämnet håller hon det för sannolikt att innehållet snarare 
påverkats av teknik- och samhällsutvecklingen än av förändringar i kursplanetexterna (Ibid.). Vid 
olika tidpunkter har med andra ord slöjdens syfte och de argument som använts för ämnets 
berättigande varierat. Något som hela tiden varit centralt är att man arbetat med händerna och 
bearbetat olika material (Borg, 1995, s. 153). Allteftersom denna typ av aktiviteter blivit ovanligare i 
samhället i stort, och i takt med att allt fler yrken blivit mindre och mindre manuella, har slöjdämnets 
företrädare fått hitta nya sätt att motivera och till och med försvara ämnet, då röster höjts som 
argumenterat för ett avskaffande av slöjden som obligatoriskt ämne i grundskolan. 

 

Slöjddebatt 

Slöjdens ställning i skolan har under de senaste decennierna blivit ifrågasatt från olika håll. När 
regeringen, inför arbetet med att ta fram en ny läroplan, i slutet av 1991 beslutade om nya direktiv till 
läroplanskommittén fanns slöjdämnet inte med i den uppräkning av ämnen som skulle garanteras 
undervisningstid (Kommittédirektiv 1991:117). I det slutliga förslaget från kommittén fanns dock 
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slöjden kvar som obligatoriskt ämne i grundskolan (SOU 1992:94, s. 266f). Så sent som 2007 menade 
den moderate riksdagsmannen Mats G Nilsson i en motion med namnet ”IT i skolan” att det 
”otvivelaktigt [är] så att fler människor har större nytta av fördjupade kunskaper inom IT än av de 
traditionella slöjdämnena”, varför han ansåg det nödvändigt att ”de ämnen som av tradition finns [i 
skolan] kritiskt granskas” och föreslog att slöjden skulle bli frivillig för att erbjuda möjligheter till IT-
undervisning (2007/08:Ub234). Andra tecken på ett utbrett ifrågasättande av slöjdens nytta är 
exempelvis en undersökning gjord av Synovate på uppdrag av Aktiefrämjandet, refererad i Dagens 
Nyheter (2008), i vilken en majoritet av de intervjuade ansåg att undervisning i privatekonomi och 
sparande var viktigare än undervisning i bland annat slöjd. Samma tidnings ledarsida rapporterade 
2010 om en debattbok med titeln Med blicken mot framtiden, författad av sju unga, etablerade 
moderatpolitiker, i vilken slöjdens plats på schemat återigen diskuteras och förslag förs fram om att 
istället införa ”social kompetens” (Siwe, 2010). När Skolverket 2009 kom med ett förslag om att 
införa nationella prov i bild, musik, slöjd och hem- och konsumentkunskap och motiverade detta bland 
annat med att man ville höja ämnenas status och ”betona att alla ämnen är lika viktiga” (Lärarnas 
Tidning, 2009), blev reaktionen på ledarplats i Svenska Dagbladet (2009), under rubriken ”Låt oss 
slippa centralprov i syslöjd”, att: ”Nej, alla ämnen är inte lika viktiga”.  

Mot bakgrund av åsikter som de ovan, och andra liknande – som att ”en massa värdefull tid i 
grundskolan ägnas åt att lära sig mossiga hobbies”, åtföljt av uppmaningen: ”Vakna upp, vi lever på 
2000-talet nu!” (NT.se, 2004) – torgförda av anonyma debattörer på diverse tidningars digitala 
debattsidor, är det inte förvånande att slöjdföreträdare av olika slag känner en viss oro som de 
uttrycker i artiklar och krönikor under rubriker som ”Slöjden i fara”, ”Slöjd ger kunskap för hela livet” 
och ”Måste vi alltid slåss för vårt ämne?”, i vilka man lyfter slöjdämnets förtjänster, diskuterar hur 
dess status kan höjas och manar till mobilisering för att hantera upplevda problem och hot mot ämnet 
(Svanteson, Frohagen & Borg, 2011; Rehnström, 2011; Vesterholm Fedoriw, 2011). Bland det som 
förts fram som problematiskt och på sikt kan hota ämnets existens finns exempelvis bristen på 
högskoleutbildade slöjdlärare, nedläggningen av flera slöjdlärarutbildningar, brist på slöjdforskning, 
okunskap och fördomar om ämnet hos föräldrar och politiker, samt att praktiskt arbete generellt sett 
inte värderas särskilt högt i samhället (Ibid.). Svanteson, Frohagen och Borg (2011) vill, i den numera 
nedlagda facktidningen Slöjdforum, ”uppmana alla att börja ’bullra’och göra slöjdämnet synligt” och 
uppmanar läsaren att inte glömma att ”varje lärare i slöjd kan vara en levande reklampelare för sitt 
yrke”. De rekommenderar att den som vill informera om och argumentera för slöjden ”fäster vikt vid 
ämnets kunskapsinnehåll” och lyfter fram hur eleverna genom slöjdundervisningen ”tränas både i 
miljömedvetande och entreprenöriella förhållningssätt” (Ibid.). Marlène Johansson, docent i 
slöjdpedagogik, menar i en artikel i ett slöjdtema-nummer av tidskriften Krut att bristen på forskning 
kring pedagogisk slöjd bland annat leder till att uppfattningar om ämnet kommer att baseras på 
”okunskap och allmänt tyckande” och grundas i egna och andras erfarenheter av slöjdundervisning –
erfarenheter som kan ligga tiotals år bakåt i tiden (Johansson, 2009, ss. 6; 8). Johansson framhåller 
slöjdämnets unika ställning i Norden och motsätter sig de förslag på namnbyten, till exempelvis 
design, som genom åren diskuterats i syfte att ”få ämnet att framstå som mer modernt” (a.a., s. 5f). 
Begreppet slöjd, vars ursprung Johansson spårar till åtminstone 1300-talet, ”skall vi vara rädda om och 
återupprätta” i en tid när intresset för second hand, inredning och hemmafixande är stort (a.a., ss. 5; 
11). Hon räknar vidare upp olika företeelser som graffitislöjd, stickcaféer, slöjdbloggar och en ökad 
datoranvändning i skolslöjden, vilket sammantaget leder henne till den något propagerande slutsatsen 
att ”slöjdkunnande är både, urgammalt, modernt och coolt!” (a.a., s. 11f). I en artikel i Design and 

Technology Education problematiserar dock Kajsa Borg (2007, s. 58) slöjdens förändringsmöjligheter 
och menar att den starka traditionen av undervisning i hantverkstekniker riskerar att ”overshadow any 
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initiative to reformulate the subject aims, and confuses the understanding of the role of the subject in 
schools of today”. Den förändring som skolslöjden har genomgått under årens lopp, har i stort bestått i 
att nytt innehåll och nya aspekter av tillkommit, vilket resulterat i en breddning av ämnet som lett till 
att dess identitet blivit mindre tydlig (Ibid.). 

 

Det samtida samhället – en teoretisk bakgrund 

Vår samtid karaktäriseras enligt flera sociologiska teoretiker av övergången från ett industrisamhälle, i 
vilket grunden för ekonomi, kultur och sociala relationer utgjorts av industriarbete och produktion, till 
ett samhälle som snarare baseras på informations- och tjänsteyrken och konsumtion (Aakvaag, 2011, s. 
280). Även om de sociologer som kommer att behandlas i det följande inte anser att vi fullt ut tagit 
steget från ett modernt samhälle in i post-moderniteten, menar man dock att det skett en rad så pass 
genomgripande förändringar av grunden för våra sociala relationer att det blivit meningsfullt att tala 
om en ’ny’ modernitet (a.a., s. 282). Denna ’nya’ fas av moderniteten har olika ”samtidsdiagnostiker” 
gett lite olika namn: Anthony Giddens talar om senmoderniteten; Ulrich Beck om den andra 

moderniteten och risksamhället; Zygmunt Bauman om en flytande modernitet och 
konsumtionssamhället (Aakvaag, 2011, ss. 280, 286, 302; Fairclough, 1995, s. 137; Bauman, 2000; 
2008). 1 Även om dessa generaliseringar av tendenser i samtida, företrädesvis västerländska, samhällen 
kanske framför allt ska ses som vad Bauman (2008, s. 35), efter Weber, kallar för ’idealtyper’ - 
”abstraktioner som söker fånga det unika hos en konfiguration bestående av element som inte alls är 
unika” – så kan de vara - fortfarande med Baumans ord – ”användbara, [...] kognitiva verktyg” som 
”medvetet kastar ljus över vissa aspekter av den beskrivna sociala verkligheten”.  

I det följande kommer jag att ta upp några aspekter av det som enligt ovan nämnda sociologiska 
teoretiker präglar den samtid som jag, efter Giddens, valt att kalla senmoderniteten. 

Reflexivitet 

En egenskap hos moderna samhällen är att deras institutioner producerar stora mängder kunskap om 
sig själva och sin praktik vilken sedan ligger till grund för en kontinuerlig förändring och 
omorganisation av deras verksamheter (Aakvaag, 2011, s. 297). Denna inbyggda benägenhet till 
”chronic revision in the light of new information or knowledge” kallar Giddens institutionell 

reflexivitet (Giddens, 1991, s. 21). I senmoderniteten har denna reflexivitet ’sipprat ner’ till 
individnivå och präglar även konstruktionen av individens identitet vilken skapas genom aktiva, 
reflekterade val utifrån den livsstil som blir dess resultat, och det ständigt reviderade narrativ – den 
självbiografiska berättelse – som individen berättar för sig själv för att besvara frågan ’Vem är jag?’ 
(Aakvaag, 2011, s. 300f). Självet blir ett ‘reflexivt projekt’ för vilket individen själv är ansvarig: ”We 
are, not what we are, but what we make of ourselves” (Giddens, 1991, s. 75). 

Det posttraditionella samhället 

Övergången från det förmoderna till det moderna samhället innebar i stor utsträckning att de gamla 
traditioner som reglerade det sociala livet endast ersattes av nya traditioner: från bondesamhällets 
storfamilj till industrisamhällets kärnfamilj; från lokalt baserade traditioner till nationella (Aakvaag, 

                                                      
1 Jag kommer genomgående i detta arbete att kursivera vissa begrepp, som är eller kommer att vara 

särskilt relevanta i den fortsatta framställningen, första gången de förekommer i texten. 
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2011, ss. 285f; 297f). I och med modernitetens tilltagande globalisering och instituionella reflexivitet 
sker en avtraditionalisering av samhället – dels genom att skilda traditioner konfronteras med 
varandra, och dels genom att de kommer att granskas, problematiseras och ifrågasättas (Aakvaag, 
2011, s. 298; Chouliarki & Fairclough, 1999, s.81). Enligt Giddens leder detta till att att samhället i 
senmoderniteten är ett posttraditionellt samhälle där vi har ett mer reflexivt förhållningssätt till 
traditioner och där traditioners auktoritet och legitimitet inte längre kommer att ses som av naturen 
given (Aakvaag, 2011, s. 298). Giddens (citerad i Chouliarki & Fairclough, 1999, s.81) uttrycker det 
som att ”traditions have to explain themselves”. I det senmoderna samhället måste traditioner med 
andra ord i hög grad rättfärdiga och motivera sin existens i förhållande till alternativa möjligheter 
(Fairclough, 1995, s. 137).  

Zygmunt Baumans (2005, s. 132) beskrivning av villkoren i det tidiga tjugohundratalets näringsliv kan 
ses illustrera dessa accelererande tendenser till institutionell reflexivitet i ett posttraditionellt samhälle:  

Change has become a must and its own purpose, needing no other justification. [...] Staying put 
invites disaster – and so does, by implication, the intention to capitalize on past achievements instead 
of running after new ones, to stick to the forms and methods of action that proved effective in the past 
but are of no more use, to entrench and fortify what has been gained and proved profitable. 

Individualisering och identitetsskapande 

Försvagningen av traditionernas roll och en förskjutning från industriell produktion som basen för de 
sociala relationerna i det senmoderna samhället leder till att identiteten i mindre utsträckning ärvs som 
ett färdigt paket utifrån social position och istället, som beskrivits ovan, blir den individens ansvar att 
konstruera utifrån aktiva val (Aakvaag, 2011, ss. 286, 300f). Zygmunt Bauman anser att 
identitetsbildningen i det moderna samhället utgick ifrån den position individen hade i 
produktionsprocessen och därmed kom att centreras kring producentrollen (a.a., s. 304). Det medförde 
att identiteten till stor del var tillskriven individen, främst utifrån faktorer som hade att göra med 
tillhörighet till kollektiv som klass, kön och nationalitet, samt att att den var stabil – ”man blev allt mer 
det man redan var” (Ibid.). I senmoderniteten däremot är identitetskonstruktionen privatiserad, och 
innehållet i identiteten är, genom att vara baserat på val utifrån en konsumtionsroll, individualiserat 
snarare är kollektivistiskt grundat; dessutom är identiteter inte längre stabila utan flytande (Aakvaag, 
2011, s. 304f).  

Bauman (2008, ss. 66-67; 73) karaktäriserar samtiden som ett konsumtionssamhälle i vilket 
medlemmarna genom att konsumera varor och tjänster av olika slag investerar i sitt sociala 
medlemskap, bygger upp sin ’sociala duglighet’, sin ’säljbarhet’ på olika marknader – arbetsmarknad, 
relationsmarknad, och så vidare – för i detta samhälle är medlemmarna själva konsumtionsvaror med 
eget ansvar för att ”bli och förbli en säljbar vara [...] vilket är det starkaste motivet bakom 
konsumtionsaktiviteterna. För individen i den osäkra och snabbt föränderliga senmoderniteten leder 
detta till att “flexible identity, constant readiness to change and the ability to change on short notice 
[...] appear to be the least risky of conceivable life-strategies” (Bauman, 2005, s. 130). 

Tillit och relationer 

Enligt Zygmunt Bauman var mekanismen för socialisering och för att integrera människor i 
industrisamhället tvång, medan den i konsumtionssamhället kommit att utgöras av förförelse 
(Aakvaag, 2011, s. 306f). ”The 'new and improved' power relations follow the pattern of commodity 
market which put allurement and seduction in the place once occupied by normative regulation and 
substituted PR for command, and needs-creation for surveillance and policing” (Bauman, 2005, s. 
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130). Norman Fairclough (1993, s. 141f) menar att dessa tendenser som inkluderar en “marketization 
of public discourse” – att promotion- och reklamgenrer har ’koloniserat’ andra genrer – lett till att vi, 
eftersom vi konstant utsätts för ”promotional discourse”, får svårare att lita på de ’texter’ vi möter. 
Även Giddens tar upp frågan om tillit i det posttraditionella samhället. Hans begrepp aktiv tillit 
beskriver hur våra relationer idag, både abstrakta och mer intima, inte bygger på tillit som något givet 
utan som något som kontinuerligt måste förhandlas fram (Aakvaag, 2011, s. 298f). För Fairclough 
(1995, s. 137; Chouliarki & Fairclough, 1999, s. 82) blir en konsekvens av detta att det sociala livet i 
senmoderniteten ställer mycket högre krav på utvecklade kommunikativa färdigheter, och 
språkanvändning blir därmed, i likhet med en mängd andra sociala ’resurser’, något som behöver läras 
och tränas. Han och Chouliarki (1999, s. 82) tolkar vidare Giddens som att när allehanda relationer 
formas allt mindre av traditionella normer kommer de relationer som upprättas framför allt att baseras 
på grundval av vad de inblandade får ut av och kan tjäna på dem.  

Risksamhället och individens ansvar 

Den tyske sociologen Ulrich Beck, som kallat vårt samtida samhälle för risksamhället, menar att synen 
på framtiden förändrats, från att den i traditionella samhällen sågs som styrd av krafter utanför 
människans kontroll – som Gud eller ödet – via industrisamhällets syn på den rationella människan 
som kapabel att forma sin framtid, till risksamhällets syn på framtiden som, förvisso, ett resultat av 
människors beslut och aktiviteter, dock utan en tro på att den är något vi kan kontrollera, vilket leder 
till att alla beslut är förknippade med risker (Aakvaag, 2011, s. 290). De faror som hotar i dag är till 
skillnad från tidigare i stor utsträckning skapade av människan, osynliga – som exempelvis miljögifter 
- samt globala och kan eventuellt orsaka mänsklighetens undergång (a.a., s. 288f). Liksom både 
Giddens och Bauman anser Beck att samtiden på olika sätt innebär en betydande individualisering där 
individen själv mer än tidigare måste ta ansvar för sitt identitetsskapande och sina livsval (a.a., s. 293). 
Men Beck menar också att individen får en känsla av personligt ansvar för samtidens problem genom 
att ständigt matas med information och kunskaper om dem (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 
143). Denna samtidens ökade fokusering på individens ansvar uttrycks av Bauman på detta vis i ’Det 

individualiserade samhället’ (2002, s. 181f): ”de risker som får oss att känna rädsla och de katastrofer 
som får oss att lida har kanske ett kollektivt, social ursprung – men de tycks drabba var och en av oss 
på måfå, som individuella problem som bara kan konfronteras individuellt och avhjälpas genom 
enskilda ansträngningar, om de alls kan avhjälpas” och av Bauman och May i ’Att tänka sociologiskt’ 
(2004, s. 206, kursivering i original): ”Sålunda privatiseras och individualiseras olika frågor så att de 
inte uppfattas som allmänna och sociala. Därmed blir det alla människors plikt att förbättra sig själva 
och sin tillvaro, att besegra sina fel som om alla hade lika tillgång till medel för att nå detta mål och 
som om våra relationer med andra och den miljö som vi lever i inte hade någon nämnvärd betydelse i 
denna process”. 

 

Senmoderniteten och utbildning 

Läroplaner, ämnen och styrning 

Enligt Göran Linde (2012, s. 55) kan läroplaner ses som ”uttryck för gjorda kompromisser och 
överenskomna riktlinjer för en önskad utveckling”, författade i syfte att reformera skolans innehåll. 
Eftersom skolan är en del av samhället kommer dominerande tankemönster i detta att råda även i 
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skolan, och de reformer som genomförs kommer, för att vinna legitimitet, ”anpassas till långsiktiga 
trender och aktuellt modetänkande” (a.a., ss. 14; 56). Som exempel på detta kan man i ljuset av den 
ovan beskrivna utvecklingen av samhället ta Hanna Kjellgrens (2007, s. 143) iakttagelse av hur det 
“under 1900-talets senare hälft har [...] skett en successiv utveckling mot en allt starkare betoning av 
de individualistiska värdena i skolans läroplaner”. Men det är inte enbart fråga om ett förhållande där 
samhällsutvecklingen ensidigt påverkar formuleringen av styr- och policydokument, eftersom dessa i 
sin tur, när de implementeras, kommer att påverka den sociala praktiken. Nordin (2012, s. 50) menar 
att läroplaner ”utgör statens huvudsakliga instrument för att styra skolan och i förlängningen 
samhället”. Det vill säga, strömningar i samhället påverkar författandet av läroplanen, men denna kan 
å andra sidan författas för att på olika sätt påverka strömningar i samhället.  

Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2007, s. 28) påpekar hur inte bara styrdokumenten, som exempelvis 
läro- och kursplan, är viktiga verktyg i den ideologiska styrningen av skolan. Även dokument som inte 
är tydligt juridiskt bindande, utan snarare rekommendationer av mer rådgivande karaktär angående hur 
styrdokumenten ska tolkas, kommer genom att de ”syftar till att påverka tänkandet i organisationen” 
att bli centrala i styrningen av verksamheten (Ibid.). Ett exempel på denna typ av dokument är det 
kommentarmaterial till varje ämnes kursplan – riktat till lärare och rektorer och vars avsikt är att ”ge 
en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i 
kursplanerna” – som Skolverket publicerat i samband med införandet av nu gällande läroplan, LGR11 
(Skolverket, 2011b, s. 4). I det betänkande, Tydliga mål och kunskapskrav i skolan, som blev resultatet 
av en utredning av grundskolans mål- och uppföljningssystem under den då gällande läroplanen 
Lpo94, och som sedemera låg till grund för framtagandet av LGR11, konstaterades att ”avsaknaden av 
förklaringar och motiv till dagens kursplaner och betygskriterier är påtaglig”, och rekommendationen 
framledes blev att ”mål, ämnesinnehåll, kommentarer och konkreta exempel bör sammantaget bidra 
till en tydligare statlig styrning av skolan” (SOU 2007:28, s. 20). Det ämnesinnehåll det handlade om 
innebar i stor utsträckning, enligt Andreas Nordin (2009, s. 103), ”snävt avgränsad och väldefinierad 
ämneskunskap”.  

Ivor Goodson (1993, s. 3) påminner dock om att ”subjects are not monolithic entities but shifting 
amalgamations of sub-groups and traditions”. Skolämnen är snarare att betrakta som sociala och 
politiska konstruktioner vars status och innehåll blir ”defined, redefined and negotiated at a number of 
levels and in a number of arenas” (Goodson & Marsh, 1996, s. 2). Detta innebär att skolämnen 
förändras över tid och att vilket innehåll som ska räknas till det ena eller andra ämnet inte är av 
naturen givet. Samtidigt är ett ämnes bakgrund och ursprung av stor betydelse för den status eller det 
anseende det tillskrivs (a.a., s. 4). Dodd (citerad i Goodson & Marsh, 1996, s. 8) skriver utifrån ett 
brittiskt perspektiv om det ‘praktiska ämnet’ Design and Technology:  

craft activities have been referred to by a number of different titles as their nature and contribution 
has changed. Concealed in this on-going discussion is the matter of ‘status’ and ‘respectability’, [...] 
‘Practical’describes quite adequately an essential part of the subject, but it is an ‘emotionally charged 
word’.  

Han påpekar vidare hur olika försök att öka ämnets status, bland annat genom förskönande 
omskrivningar, inte lyckats eftersom ”these have failed to hide the underlying low status which 
practical subjects have by tradition” (a.a., s. 9). 

Politiska tendenser och lärande 

Gert Biesta (2011, s. 59) menar att det skett en ”[omstrukturering] av relationen mellan staten och dess 
medborgare” från en politisk till en ekonomisk relation där staten kommit att betraktas som leverantör 
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av samhällstjänster och medborgarna som konsumenter av desamma. Bakgrunden till detta förklarar 
han som ideologiska och ekonomiska förändringar som lett till nedmonteringen av välfärdsstaten 
(Ibid.). I de flesta västerländska samhällen har under de senaste decennierna nyliberala idéer fått ökat 
inflytande över både politisk retorik och genomförda reformer (Adolfsson, 2012, s. 20; Biesta, 2004, s. 
73; Biesta, 2011, ss. 26, 59; Bunar, 2009, s. 11). Enligt Patricia Burch (citerad i Adolfsson, 2012, s. 
20) kan uppfattningar om att ”the market can do everything better and that government should be 
remade in the market’s image” förstås som grundläggande inom det nyliberalistiska tänkandet. Detta 
inbegriper också upphöjandet av egennytta till ett ideal – vilket om det följdes skulle leda till det bästa 
för alla – samt idéer om sociala ojämlikheter som en sporre för rationella individer som i ett nyliberalt 
samhälle ”will work harder because they are working for themselves, and by such activity also ensure 
the optimum allocation of resources in society, maximising consumer satisfaction and total economic 
welfare” (Olssen, 1996, s. 342).  

Den ovan nämnda utvecklingen ser Biesta (2004, s.72f) som en delförklaring, vid sidan av bland annat 
ett större genomslag för socio-kulturella och konstruktionistiska teorier om lärande, till att det inom 
pedagogiken skett en sådan markant förskjutning från att tala om undervisning till att det numer nästan 
uteslutande talas om lärande. Detta för med sig att fokus flyttas från läraren till eleven. Ett resultat av 
retoriken som fokuserar ’lärande’ är en ökad individualisering med konsekvenser i fråga om ansvar, 
där den lärande blir den som har ansvar för sin egen lärandeprocess medan undervisning kommer att 
konstrueras som ”befrämjande av lärande” (Biesta, 2011, s. 25f; Sjöberg, 2011, s. 60). Biesta (2011, s. 
27) anser att det är potentiellt problematiskt att konceptet ’lärande’, som uttrycker en process och 
aktivitet, i grund och botten är tomt och inte säger någonting om riktning och innehåll för det som lärs. 
Lena Sjöberg (2011, s. 65) menar dessutom att ett sociokulturellt perspektiv på lärande, ”i den 
neoliberalt dominerande utbildningsrationaliteten”, har visat sig både välfungerande och användbart, 
och att exempelvis Vygotskijs teorier om språk, tänkande och utveckling har kommit att koloniseras 
och användas på ett sätt som ligger långt ifrån sitt ursprung:  

Språket har [...] kommit att spela en viktig roll inom allehanda performativa teknologier som 
exempelvis logg- och reflektionsböcker, men också inom andra praktiker, i vilka eleverna, och deras 
lärare, ständigt ska synliggöra och dokumentera allt från tankar och känskor till olika former av 
prestationer. 

Ett livslångt lärande 

I ett Memorandum om livslångt lärande från EU-kommissionens avdelningar (Europeiska 
gemenskapernas kommission, 2000, s. 3ff) beskrivs flertalet av de tendenser och egenskaper hos 
senmoderniteten som presenterats under rubriken ’Det samtida samhället’ i detta arbete. I dokumentet 
slås fast att ”dagens Europa upplever förändringar i en omfattning som kan jämföras med 
industrirevolutionen” (s. 7) och hur vi nu upplever övergången till ett ”kunskapsbaserat samhälle och 
en kunskapsbaserad ekonomi” (s. 5) vars ”ekonomiska bas är skapandet och utbytet av immateriella 
varor och tjänster” (s. 7). Vidare konstateras att ”det moderna livet medför större möjligheter och fler 
alternativ för individen, men också större risker och osäkerhet. Folk har frihet att anta olika livsstilar, 
men även ansvaret att utforma sina liv” (s. 7). Därför bör alla europeiska medborgare ha samma 
möjlighet att ”anpassa sig till de krav som förändringarna i samhället och näringslivet ställer och att 
aktivt delta i utformningen av Europas framtid” (s. 3). Slutsatsen blir att ”inriktningen på livslångt 
lärande är en förutsättning för en lyckad övergång till en kunskapsbaserad ekonomi och ett 
kunskapsbaserat samhälle (Ibid.).  

Enligt Dahlstedt och Olson (2013, s. 111) kommer fokus i det livslånga lärandet att hamna på 
”individen som lärande subjekt” och utbildning beskrivas med marknadsekonomiska termer som något 
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som investeras i och ger avkastning. Lena Sjöberg (2011, s. 50f) menar att talet om kunskapssamhället 
och kunskapsekonomier samt hur detta knyts till individens livslånga lärande konstruerar den enskilda 
individen som ansvarig ”för att samhället ska nå målet om konkurrenskraft”. I och med att Sveriges 
och Europas framtid framställs som avhängig medborgarnas förmåga till livslångt lärande kan således 
detta snarast ses som en skyldighet eller plikt (Dahlstedt & Olson, 2013, s. 111), och detta resonemang 
kan utan större svårighet kopplas till Baumans (2008, s. 67) kommentar om hur det i 
konsumtionssamhället blir ”ett gör det självjobb och en individuell skyldighet” att ”göra sig själv till 
en säljbar vara”. Konkurrensutsättning av utbildningsväsendet utifrån en ”marknadsekonomisk, 
valfrihetsinriktad logik” leder till att människor i utbildning ses som konsumenter eller kunder 
(Dahlstedt & Olson, 2013, s. 70f). Om utbildning vidare betraktas som en vara som investeras i för att 
skapa avkastning för konsumenten av den, i form av ökad anställningsbarhet eller konkurrenskraft i 
allmänhet, kan konkurrensen på en utbildningsmarknad förstås i termer av att ”det är utifrån sin 
förmåga att öka konsumentens marknadspris som dragningskraften hos konsumtionsvarorna [...] 
bedöms” (Bauman, 2008, s. 67). Lärares arbete blir en produkt som måste marknadsföras och enligt 
Fredriksson (2007, s. 270) så finns det ”tecken på att lärarna i allt större utsträckning ser sig själva som 
marknadsförare av sin verksamhet”. 

Kompetenser för livslångt lärande 

Mot bakgrund av den analys av samhällets utveckling som beskrevs ovan utifrån EU:s Memorandum 
antog Europaparlamentet 2006 ”en europeisk referensram för livslångt lärande”, ett policydokument i 
vilket åtta ’nyckelkompetenser’ för detta livslånga lärande fastställs (Europeiska kommissionen, 
2007). Här beskrivs hur – på grund av de ständigt nya utmaningar EU ställs inför genom 
globaliseringen – ”varje enskild medborgare [kommer] att behöva en rad nyckelkompetenser för att på 
ett flexibelt sätt kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld” (a.a., s. 3). 
Bland dessa kompetenser, vilket definieras som ”kombination[er] av kunskaper, färdigheter och 
attityder”, återfinns bland annat Kommunikation på modersmålet, Lära att lära, Kulturell medvetenhet 

och kulturella uttrycksformer samt Initiativförmåga och företagaranda (Ibid.). Den förstnämnda 
nyckelkompetensen, Kommunikation på modersmålet, definieras av förmågor som ” att i både tal och 
skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta och åsikter” (a.a., s. 4). Att Lära att lära 
innebär att ”man är medveten om sina egna inlärningsprocesser” och innefattar färdigheter som att 
kunna ”dela med sig av inlärningsresultatet” samt att ”kunna organisera sitt eget lärande [och] 
utvärdera sitt eget arbete” (a.a., s. 8). ”Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder” för Kulturell 

medvetenhet och kulturella uttrycksformer är ”medvetenhet om det lokala, nationella och europeiska 
kulturarvet” och att ”förstå den kulturella och språkliga mångfalden i Europa (och i andra regioner i 
världen)” samt ”estetiska aspekters betydelse i vardagslivet” (a.a., s. 12). Kulturella färdigheter 
handlar både om ”förståelse och uttryck: att uppskatta och njuta av konstnärliga verk och 
föreställningar samt att skapa egna konstnärliga uttryck genom en rad olika medier”, men även om att 
kunna relatera egna åsikter ”i fråga om kreativitet och kreativa uttryck till andras åsikter” (Ibid.). 
Initiativförmåga och företagaranda, slutligen, definieras som ”individens förmåga att omvandla idéer 
till handling. Det innebär kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda 
projekt för att uppnå de mål som ställts upp” (Europeiska kommissionen, 2007, s. 11). Bland 
”färdigheter på detta område” återfinns bland annat ”förmåga att planera, organisera och leda arbetet, 
[...] analyser, kommunikation, [...] utvärdering och dokumentering”, samt ”förmågan att arbeta både 
självständigt och i grupp” (Ibid.). 
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Entreprenörskap 

I Sverige har denna sistnämnda nyckelkompetens kommit att kallas entreprenörskap och fått stort 
genomslag genom regeringens uttalade avsikt – i bland annat broschyren Strategi för entreprenörskap 
från Utbildnings- och Näringsdepertementen (Regeringskansliet, 2009, s. 2) – att ”entreprenörskap ska 
löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet”, vilket exempelvis resulterat i begreppets 
inkludering i den nu gällande läroplanen. Där stipuleras, under rubriken ”Skolans uppdrag”, att skolan 
ska ”bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 
2011a, s. 9). Det har vidare producerats omfattande mängder text kopplat till entreprenörskap, 
publicerade av aktörer som Skolverket, olika länsstyrelser och Forum för småföretagsforskning, vid 
sidan av att kompetensutveckling erbjudits och konferenser riktade till lärare anordnats av, bland 
andra, Svenskt Näringsliv, Entreprenörskapsforum och Nutek/Tillväxtverket (Leffler, Svedberg & 
Mahieu, 2010, ss. 39; 124-129). I kapitlet ”Om entreprenörskap i skolan” i Skapa och våga: om 

entreprenörskap i skolan (Leffler, Svedberg & Mahieu, 2010, ss. 19-39), utgiven av Skolverket i 
serien Forskning för skolan, hänvisas till inte mindre än tjugoen olika texter som behandlar 
entreprenörskap i skolan, allt i från utredningar, handböcker, artiklar och rapporter till avhandlingar, 
utbildningsmaterial, intervjustudier och attitydundersökningar. Dahlstedt och Olson (2013, s. 115, 
kursivering i original) menar att “entreprenörskapets inkludering i läroplanen pekar på hur marknadens 
principer normaliseras och blir mer mainstream”. Mark Olssen (1996, s. 340) hävdar i en artikel med 
titeln ”In defence of the welfare state and publicly provided education: a New Zealand perspective” att 
”whereas classical liberalism represents a negative conception of state power [...] neo-liberalism has 
come to represent a positive conception of the state's role in creating the appropriate market by 
providing the conditions, laws and institutions necessary for its operation” och att i ett samhälle 
präglat av nyliberala idéer “the state seeks to create an individual that is an enterprising and 
competitive entrepreneur”. 
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Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för tidigare forskning som jag funnit vara relevant i 
förhållande till undersökningens syfte. Det handlar dels om forskning kring slöjdämnet, dess syfte och 
plats i skolan, och dels om forskning kring mer övergripande utvecklingstendenser inom 
utbildningspolitiken, både nationellt och i ett europeiskt perspektiv. 

Slöjdämnet i förändring 1962 – 1994 

I sin licentiatavhandling Slöjdämnet i förändring 1962 – 1994 söker Kajsa Borg (1995, ss. 5; 14; 37; 
141), utifrån en ”socialkonstruktivistisk ansats”, och genom att bland annat analysera de inledande 
målbeskrivande delarna av slöjdens kursplaner i de dittills utkomna läroplanerna för grundskolan, 
beskriva vad som kan anses vara slöjdämnets ’kärna’, samt vad som påverkar och begränsar ämnet.  

Borg ser läroplaner som ”sociala konstruktioner beroende av ekonomiska, sociala och politiska 
förhållanden” och påpekar att i och med detta kan inte heller ett specifikt ämnes kursplan betraktas 
isolerat från den kontext som både speglas i och utgörs av en läroplan (a.a., ss. 19; 61). Hon menar 
också att varje ämne har sin egen historia och undervisningstradition samt en viss ”ämneskod” som 
består i ”en slags allmän uppfattning om hur undervisningen skall bedrivas” som omfattas av 
ämnesutövarna (a.a., s. 21). I fråga om vad som påverkar och begränsar slöjdämnet lyfter Borg (a.a., s. 
133) fram de historiska skäl och sammanhang under vilka ämnet konstruerades och kom att 
introduceras i skolan:  

Slöjdämnet kom alltså att införas i folkskolan, som ett praktiskt, nyttoinriktat ämne lämpligt för 
fattiga, för arbetarklass, hantverkare, bönder och för flickor som skulle bli husmödrar, som skulle 
kunna hålla familjen hel och ren med minimala resurser. På så sätt grundlades slöjdämnets låga 
status.  

Hon tar även upp västerländsk kunskapstraditions uppdelning mellan praktik och teori, samt de 
konsekvenser användandet av vissa begrepp som ’praktisk’ och ’arbete’ i slöjdens texter därmed kan 
få för ämnets möjligheter att hävda sig (a.a., s. 134). Vidare konstaterar hon att slöjden konstant har 
tappat mark under de 30 år som hennes undersökning behandlar – bland annat genom förlorad 
undervisningstid – och frågar sig om ämnet blivit otidsenligt: ”Det är uppenbart att de kunskaper som 
uppfattas finns representerade i slöjdämnet inte tillmäts samma värde av dagens människor, som av 
dem som på 40- och 50-talen drog upp riktlinjerna för grundskolan” (a.a., s. 80).  

I syfte att belysa vilka förväntningar som läro- och kursplanerna under den i undersökningen aktuella 
perioden ger uttryck för, vilka målsättningar som ställts upp, och hur slöjdämnet motiverats, studerar 
Borg texternas karaktär, nyckelord och begrepp samt gör en kategorisering av innehållet (a.a., s. 61). 
Hon försöker vidare undersöka slöjdämnets roll och förutsättningar i relation till förändringar i 
samhällsstrukturen och beskriver därvid hur ämnet under efterkrigstiden framstod som fortsatt 
relevant, då en ideologisk grund för den pedagogiska utvecklingen var bland annat John Deweys 
pragmatism och det hon kortfattat förklarar som ”learning by doing”, ett arbetssätt byggt på barnens 
egna erfarande som redan sedan länge präglat slöjden (a.a., s. 138). När kvinnors kraftigt ökande 
yrkesarbetande satt fokus på jämställdhetsfrågor under 1960-talet infördes i och med Lgr69 
undervisning i båda slöjdarterna för både pojkar och flickor, och när begreppet ’tonåring’ och en 
förändrad syn på barn och deras utveckling under denna tid sprids sker ett skifte också i slöjden, delvis 
genom konstpedagogiska influenser, från ”ett vuxenstyrt hantverksmässigt slöjdande mot ett kreativt 
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eget skapande i enlighet med barnens förmåga” (a.a., s.139f). Även under åttiotalet passade ämnet – 
som utvecklats mot en mycket individualiserad undervisning och gav eleverna stora möjligheter att 
uttrycka sig själva – väl in i samhällsstrukturen (a.a., s. 140). Under det krisdrabbade 90-talet framstår 
framtiden allt mer som osäker och oförutsägbar och röster höjs som ifrågasätter om skolan ger 
eleverna de kunskaper de kommer att behöva i det framtida kunskapssamhälle som förutspås, och i 
Lpo94 minskas tiden för alla ämnen utom kärnämnena svenska, engelska och matematik, vilket Borg 
(a.a., s. 140f) ser som ett tecken på en mycket snäv syn på ett härmed marginaliserat slöjdämnes nytta 
hos politiker och beslutsfattare.  

Förändring av innehållet i slöjden försvåras dock av att ämnesföreträdarna motsätter sig nytänkande 
och agerar revirbevakande, men även av att nya styrdokument så tydligt och till så stor del bygger på 
tidigare dokument att de kommer att, åtminstone delvis, verka konserverande (a.a., s. 134). En annan 
komplicerande omständighet relaterad till själva texterna är den utveckling som Borg ser mot en 
ständigt ökad textmängd, vilket i kombination med en ”hög generaliseringsnivå” leder till att 
kursplanerna blir svåra att tränga in i, ger lite stöd för den som söker det, och att skapar utrymme för 
alla möjliga olika tolkningar (a.a., s. 135). Dessutom uttrycker samtliga de slöjdlärare som intervjuats 
för avhandlingsarbetet att styrdokumenten spelar en mycket liten roll för dem i deras arbete, vilket 
enligt Borg (a.a., s. 136; 144) gör att effekten av eventuella förändringar i läro- och kursplan ”blir 
minimerad och fördröjd” och att ”de normerande texterna inte har den betydelse som de avser att ha”. 

Avseende vad som kan beskrivas vara slöjdämnets kärna – det som framstår som konstant, centralt och 
relativt oföränderligt genom åren – pekar Borg (a.a., s. 149ff) på tre aspekter: ”att göra något i slöjdens 
material” – skapande eller reproducerande manuellt arbete; ”idén om slöjdandets process” – en 
föreställning om att något sker med, och i, eleven genom slöjdandet; samt ”emotionella och sinnliga 
upplevelser genom slöjdandet” – en utveckling av känslan för estetiska värden, färg och form. Dessa 
komponenter har hela tiden funnits i slöjdundervisningen men vilken eller vilka aspekter som varit 
mest framträdande i olika perioder har varierat (a.a., s. 156). Borg (a.a., s. 157) menar avslutningsvis 
att denna variation till stor del varit avhängig anpassningen till skolans övergripande målsättning, men 
att det snarast varit verksamhetens yttre utformning som anpassats ”efter tidens krav, medan det som 
ger de generella effekterna och den hittills otydligt formulerade utvecklingen av kunskaper av olika 
slag (kärnan) alltid är detsamma”.  

NU-03 

Vårterminen 2003 genomfördes Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan, NU-03, bland 
elever och lärare i skolår nio, med ett riksrepresentativt urval av skolor (Johansson & Hasselskog, 
2005, s. 7). I inledningen till ämnesrapporten i slöjd framhålls, som ett par av skillnaderna mellan 
kursplanen i Lgr80 och den kursplan som rådde vid tiden för utvärderingen, ett ökat fokus på att 
eleverna skulle ”reflektera över och bedöma arbetsprocesser och resultat”, samt en betoning av 
slöjdens bidrag till elevernas personlighetsutveckling i fråga om mindre ämnesspecifika 
”kompetensområden” som självkänsla och förmåga till att ta eget ansvar (a.a., s. 16). Av resultatet 
framgick att eleverna upplevde att slöjden var det ämne där de hade störst inflytande och vid en 
ämnesjämförelse placerade sig slöjden bland de främsta när det gällde elevernas intresse och 
engagemang (a.a., ss. 34; 42). Däremot var situationen den omvända när det gällde att se nyttan av 
kunskaper från slöjden och deras betydelse för framtida studier och arbetsliv, både hos eleverna och 
deras föräldrar (a.a., s. 42). Detta fick författarna till rapporten att fråga sig hur elever definierar 
kunskaper i slöjd och huruvida resultatet skulle tydas som att ”de kvalitéer slöjdämnet står för inte är 
tillräckligt medvetandegjorda” eftersom att sådant som självförtroende och kreativitet, samt att få ta 
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eget ansvar och egna initiativ - och av eleverna kopplades till slöjden - rimligen borde ”uppfattas som 
’nyttiga’ för både fortsatta studier och kommande yrkesliv” (a.a., s. 43). Vidare gav utvärderingen en 
bild av en slöjdlärarkår som i stor utsträckning planerade sin undervisning på egen hand snarare än 
tillsammans med kolleger och som i relativt hög grad saknade utbildning i annat än hantverk (a.a., ss. 
63; 85). Denna lärarkår hade att förhålla sig till en kursplan som eventuellt var ”så allmänt hållen att 
utformningen av slöjdundervisningen tillåts eller tvingas att luta sig mot ämnets tradition och historia 
för att finna sin legitimitet och identitet” (a.a., s. 84f). Lärarna upplevde också att slöjden var åsidosatt 
och i rapporten beskrivs attityden till ämnet, med sina dyra, specialutrustade, underhållskrävande 
lokaler och små undervisningsgrupper, som ”överlag problematisk” (a.a., s.s. 84; 86). 

Vad räknas som kunskap i den svenska gymnasieskolan? 

I en artikel med titeln ”Vad räknas som kunskap i den svenska gymnasieskolan?” analyserar Carl-
Henrik Adolfsson (2012) – metodologiskt inspirerad av kritisk diskursanalys – policydokument 
producerade i samband med två olika reformeringar av gymnasieskolan, i början av 90-talet respektive 
i slutet av 00-talet, och söker utröna vilka problem reformerna kan betraktas som lösningar på. Mot 
bakgrund av samhällsförändringar som ökande såväl arbetslöshet som internationalisering, samt både 
politiskt och ekonomiskt systemskifte, spårar Adolfsson (a.a., s. 21ff) i 90-talets reformtexter en 
”avreglerad målrationell kunskapsdiskurs”, i vilken kunskapen, i termer av kompetenser, förmågor och 
även personliga egenskaper, ”primärt förstås som ett medel för att uppnå olika fastställda mål”, 
framför allt av ekonomisk karaktär och kopplade till samhällets konkurrenskraft och tillväxt. Vid sidan 
av denna finner han samtidigt en ”sociokulturellt orienterad kunskapsdiskurs” där kunskapen ses som 
kontextbunden samt som ”något icke objektivt och på förhand givet”, och där lärandet sker hos aktiva 
individer i sociala sammanhang (a.a., s. 24ff). Adolfsson (a.a., s. 27) menar att samexistensen av dessa 
relativt olika kunskapsdiskurser i en utbildningsreform till stor del dominerad av ekonomiska 
argument kan förstås som att den sociokulturellt orienterade diskursen på ett effektivt och 
oundgängligt sätt hjälpte till att legitimera den avreglerade målrationaliteten.  

Vid en jämförelse med det sena 00-talets reformdokument urskiljer Adolfsson (a.a., s. 28f) tendenser 
till vissa diskursiva förskjutningar i fråga om synen på vad som räknas som önskvärd kunskap, där den 
första av de ovan nämnda diskurserna kommit att förändras i riktning mot en ”reglerad 
arbetslivsorienterad kunskapsdiskurs”, i vilken, mot bakgrund av en alltför svag måluppfyllelse, 
”stärkt mål- och resultatstyrning” ska säkerställa elevernas framtida ”anställningsbarhet” genom att de 
kunskaper de skaffar sig i gymnasieskolan ”på ett direkt sätt [ska] vara till nytta för det 
efterkommande yrkeslivet alternativt högskolestudierna”. Härmed ges staten en allt viktigare roll, att 
utifrån upplevda behov hos arbetsmarknaden, hårdare reglera läroplanen och strama upp innehåll i, 
och gränser mellan, gymnasieskolans ämnen och program (a.a., s. 30). I slutet av 00-talet har den 
sociokulturellt orienterade diskursen ersatts av en ”innehålls- och resultatorienterad kunskapsdiskurs” i 
vilken kunskapen - nu given och bestämd, och i hög grad bestående av traditionella ämneskunskaper - 
ska komma eleverna till del i form av ett mer ”homogenisera[t]” undervisningsinnehåll, vilket - även 
här genom stärkt mål- och resultatstyrning - avser att ”avsevärt minska utrymmet för olika tolkningar 
av kunskapsmålen” och legitimeras av ett utbrett tal om ”likvärdighet” (a.a., s. 30f). 

Adolfssons slutsats blir att dessa diskursiva förskjutningar kan förstås i ljuset av att den föregående 
reformen inte lyckats infria de uttalade förhoppningarna om att vi nu skulle få ”Europas bästa skola”, 
utan snarare kritiserats för att eleverna inte placerar sig tillräckligt högt i internationella 
kunskapsmätningar och inte heller upplevs vara tillräckligt bra förberedda för yrkesliv och högre 
studier (a.a., s. 34). Han menar också att eftersom de marknadsinspirerade modeller vilka alltfler 
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samhälleliga verksamheter sedan tidigt 90-tal kommit att organiseras i enlighet med inte visat sig vara 
lösningen på alla problem, så tenderar nu staten i många kapitalistiska samhällen att stärka sin roll 
inom bland annat utbildningssystemet (a.a., s. 35). Adolfsson (Ibid.) använder sig av Powers och 
Whittys begrepp ”återupplivad traditionalism” för att beskriva den utveckling som exemplifieras av 
statens uppstramning och ökade kontroll ”över läroplaner i termer av vad och hur som ska läras ut” 
och relaterar vidare detta till Michael Apples resonemang om hur ”neokonservativa inslag utgör 
neoliberalismens nya allianspartner inom utbildningspolitiken”. För Adolfsson (Ibid.) kan dessa 
synbart motsatta tankesystem komplettera varandra och få marknadslogikens ideologiska dominans att 
framstå som fortsatt legitim. 

Kunskapens politik – en studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk 

utbildningspolicy 

Andreas Nordin (2012) drar i sin avhandling Kunskapens politik slutsatser som i stora delar 
överensstämmer med de Adolfsson (2012) kommer fram till i den ovan refererade undersökningen. 
Nordin (a.a., ss. 48; 207) analyserar ett antal policytexter på utbildningsområdet producerade mellan 
1994 och 2011 ”i dels Sverige som en nationell arena och dels EU som en europeisk transnationell 
arena”. Hans syfte är att, genom kritisk diskursanalys, undersöka vilka kunskapsdiskurser som 
konkurrerar om utrymme i dessa texter, hur de förändras över tid, samt hur relationen mellan den 
europeiska överstatliga och den svenska nationella nivån ser ut i fråga om policyinnehåll och 
legitimering av diskurserna (a.a., ss. 10f; 206). 

Nordin (a.a., s. ) anser att på både ett europeiskt och ett svenskt plan sker i mitten av 00-talet en 
förskjutning från en risk- mot en krisdiskurs ifråga om vilket tema som dominerar problemanalys och 
legitimering av reformer (a.a., s. 208). På den transnationella europeiska arenan kommer kristemat 
främst att relateras till strukturella problem som en åldrande befolkning och svårigheter att konkurrera 
på en global marknad medan det i Sverige framför allt förklaras i termer av ett professionellt problem, 
där läroplanen ses som otydlig samt både svårtolkad och alltför öppen för tolkning, vilket lett till 
brister i likvärdighet och när resultaten i internationella kunskapsmätningar sjunker, stärks 
krisdiskursen i både media och politik (a.a., s. 208f). I sin analys finner Nordin (a.a., s. 209) en hög 
grad av interdiskursivitet mellan de nationellt och transnationellt producerade policytexterna, som 
yttrar sig genom att Sverige lånar idéer och koncept, dock utan att explicit redovisa influensernas 
ursprung, något han tolkar som grundat i en svensk självbild där påverkan från andra är tecken på 
politisk svaghet. Detta outtalade, men betydande, inflytande från EU i svensk utbildningspolitik 
beskrivs av Nordin (a.a., s. 202) som ”en tyst europeiseringsprocess”. I den svenska kontexten 
omtolkas dock den europeiska diskursen och konfronteras med en nationell diskurs (a.a., s. 209). 
Nordin (a.a., ss. 202; 209) menar att den tidsperiod hans undersökning omfattar kan karakteriseras av 
en rörelse mot en mer instrumentell syn på kunskap där ”etiska och värdeorienterade aspekter 
marginaliseras [...] till förmån för en objektiv kunskapsförståelse”. Dock har denna utveckling lite 
olika förtecken i EU och i Sverige. Där EU kommit att fokusera på mer generella nyckelkompetenser 
och kunskap som relaterad till individens personliga förmåga att klara av specifika uppgifter, har det i 
Sverige kommit att handla om ett större fokus på ämneskunskaper och detaljerade kunskapskrav, med 
influenser från en nykonservativ kunskapsdiskurs (a.a., ss. 202f; 209f). Nordin (a.a., s. 210) ser dock 
både den nationella och den transnationella utvecklingen som en del av en global trend av ökat fokus 
på utbildningens utfall och mätbarhet och menar också att förhoppningen i båda sammanhangen är att 
resultatet av olika reformer ska bli en ökad konkurrenskraft på en global arbetsmarknad. 
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Teoretiskt perspektiv 

I detta arbete är det Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som utgör både teoretiskt perspektiv 
och metodologisk ansats. Diskursanalys är ett begrepp som används för att benämna ett antal 
sinsemellan olika forskningsinriktningar som utvecklats inom olika vetenskapliga grenar och vilka kan 
skilja sig åt vad gäller teoretisk utgångspunkt, analytiskt fokus och metod (Winther Jörgenssen & 
Phillips, 2000, s. 8f). Ett flertal av dem delar dock vissa gemensamma drag och enligt Winther 
Jörgenssen och Phillips (a.a., s. 11) är Faircloughs kritiska diskursanalys ett av de angreppssätt som 
bygger på socialkonstruktionistisk teori. Grundläggande inom ett socialkonstruktionistiskt synsätt är 
att kunskap och de sätt på vilka människor förstår världen inte är grundade i en objektiv verklighet 
utan historiskt och kulturellt betingade konstruktioner, vilka vi tillägnar oss genom att lära oss det 
språk som talas i vår kultur: ”This means that the way people think, the very categories and concepts 
that provide a framework of meaning for them, are provided by the language that they use” (Burr, 
1995, s. 3ff). Vidare menar Vivien Burr (a.a., s. 5) att eftersom världen så att säga konstrueras genom 
språket, så kan språkanvändning ses som en form av skapande handling som vidare möjliggör eller 
försvårar andra handlingar. Språket kommer därmed att bli konstituerande av den sociala världen, 
relationer och identiteter, men för Fairclough finns det ett dialektiskt förhållande mellan det språkliga - 
det diskursiva - och de sociala strukturerna vilket innebär att dessa strukturer också kommer att verka 
konstituerande av diskursen, av språket (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, ss. 16, 67f). Målet för 
den kritiska diskursanalysen, CDA, är att analysera förhållandet mellan diskursiva praktiker, texter 
och större sociala strukturer och processer, samt hur dessa påverkar varandra, vilket undersöks genom 
att studera hur världen, sociala relationer och identiteter konstrueras genom de sätt på vilka de 
representeras i text (Taylor, 2004, s. 435).2 En utgångspunkt för diskursanalys är nämligen att de 
bestämda sätt på vilka världen framställs genom diskurser får sociala konsekvenser genom att de ”gör 
vissa typer av handlingar relevanta och andra otänkbara” (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 
138). 

The connection between text and social practice is seen as being mediated by discourse practice: on 
the one hand, processes of text production and interpretation are shaped by (and help shape) the 
nature of the social practice, and on the other hand the production process shapes (and leaves 'traces' 
in) the text, and the interpretative process operates upon 'cues' in the text. 

     (Fairclough, 1995, s. 133) 

För att underlätta genomgången av Faircloughs teoretiska ramverk kommer jag först att definiera vissa 
begrepp som kommer att användas i den fortsatta framställningen. Fairclough (1993, s. 38) beskriver 
diskurs, använt som ett abstrakt substantiv, som språkanvändning som social praktik, medan en eller 

flera diskurser, det vill säga när diskurs används som ett räknebart substantiv, ska förstås som 
bestämda ”sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv” (Winther 
Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 72). Det man analyserar inom CDA är text vilket produceras i en 
diskursiv praktik. De olika diskursiva praktiker, diskurser och genrer som används inom en viss social 

                                                      
2 Det finns flera olika inriktningar av diskursanalys som går under namnet ’kritisk diskursanalys’, när 

begreppet fortsättningsvis används avses dock just Norman Faircloughs variant, vilken även omväxlande 

av variations- och utrymmesskäl kommer att kallas CDA, vilket är en vanligt förekommande engelsk 

förkortning för Critical Discourse Analysis. 
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domän utgör en diskursordning. Efter Fairclough (1995, s. 135) kan begreppen definieras enligt 
följande3: 

kommunikativ händelse  ett fall av språkanvändning (analyseras som text, diskursiv praktik, social 
praktik)  

text   skrivet eller talat språk producerat i en kommunikativ händelse 

diskursiv praktik  produktionen, distributionen och konsumtionen av en text 

interdiskursivitet egenskapen hos en text att innehålla olika diskurser och genrer  

genre   språkanvändning förknippad med en viss social aktivitet 

diskursordning  summan av alla diskursiva praktiker inom en institution, och relationerna 
dem emellan 

Ett exempel: Vi tänker oss att en lärare under ett arbetslagsmöte kommer med uttalandet: ’Vi kommer 

aldrig att lyckas sälja in idén om ämnesövergripande arbete till ledningen om vi inte är eniga.’ En 
dimension av denna kommunikativa händelse, det vill säga själva uttalandet, är att den är en text, i 
detta fall bestående av ord, fraser, satser och så vidare, vilken antagligen skulle kunna analyseras som 
tillhörande en speciell mötesgenre. Den är också en del av den diskursiva praktiken ’arbetslagsmöte’ i 
vilken vissa förutsättningar för produktion, distribution och konsumtion av texter råder. Denna 
diskursiva praktik är i sin tur en del av skolans diskursordning inom vilken andra diskursiva praktiker 
existerar, som exempelvis utvecklingssamtal, klassrumskommunikation mellan lärare och elever, 
fackmöten, åtgärdsprogram, läroplanen, ordningsregler anslagna i matsalen, och så vidare. Utan att 
föregripa metodgenomgången alltför mycket eller göra en särskilt utömmande analys vill jag för 
tydlighets skull i alla fall försöka demonstrera hur de sista begreppen kan förstås och användas. Man 
kan nämligen tänka sig att en analys av denna begränsade text skulle påvisa interdiskursivitet i form av 
samexistensen av exempelvis en marknads/näringslivsdiskurs (’sälja in’), en pedagogisk diskurs 
(ämnesövergripande arbete) och ett slags lärare-och-ledning-som-motståndare-diskurs. 

 Eftersom varje enskild kommunikativ händelse kan förstås som varande text, diskursiv praktik och 
social praktik samtidigt så undersöks i en konkret analys alla dessa dimensioner (Winther Jörgenssen 
& Phillips, 2000, s. 74; Bergström & Boréus, 2012, s. 376f). Den första dimensionen hanteras genom 
en detaljerad lingvistisk textanalys som utgår ifrån systemisk funktionell grammatik, då Fairclough 
menar att man inte kan analysera innehållet utan att samtidigt analysera formen eftersom textens form 
också är en del av innehållet och olika genrer, diskurser och diskursiva praktiker realiseras språkligt på 
skilda sätt (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, ss. 71, 75, 140f). För Fairclough (1995, s. 133) väver 
texter samman textuell mening (exempelvis hur information framhävs eller underförstås) med 
ideationell (som uttrycker och ger innebörd åt världen och mänskliga erfarenheter) och interpersonell 
mening (vilket handlar om hur olika identiteter och relationer konstrueras). Denna sista typ av mening 
skulle utifrån det tänkta exemplet ovan kunna förstås som att mottagarna av den kommunikativa 
händelsen, det vill säga övriga deltagare vid mötet, genom att erkänna sig som mottagare, accepterar 
den subjektsposition som uttalandet skapar åt dem (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 22). Det 
vill säga att de ansluter sig till det ’vi’ som implicit, genom en av de ingående diskurserna, konstrueras 
som motståndarpart till ledningen på skolan. Hur den språkliga analysen går till beskrivs mer ingående 
i avsnittet Metod nedan. Produktionsaspekten av den diskursiva praktiken kan analyseras bland annat 

                                                      
3 Översättningen av begreppen har lånats ifrån Winther Jörgenssen och Phillips (2000, s. 73), medan 

översättningen och bearbetningen av Faircloughs definitioner är författarens egna. 
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genom att man undersöker interdiskursivitet och intertextualitet (Fairclough, 1995, s. 86). Detta är 
också det angreppssätt som används i detta arbete, och således behandlas inte distributions- och 
konsumtionsaspekterna i någon större utsträckning. 

Att diskurs inte bara är konstituerande utan även konstituerad innebär att det blir intressant för en 
kritisk ansats som CDA att försöka belysa relationen mellan diskurs och social praktik (Winther 
Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 76). I den del av analysen som rör den kommunikativa händelsen som 
social praktik söker man kartlägga huruvida en text reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen 
och här använder Fairclough ofta sociologisk teori för att åskådliggöra de större sociala processer och 
tendenser vars inflytande kan tänkas förklara exempelvis interdiskursivitet, olika förgivettaganden 
eller varför identiteter och sociala relationer reproduceras eller konstrueras som de gör i och genom en 
kommunikativ händelse (Bergström & Boréus, 2012, s. 377f; Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, ss. 
74-76, 91). Det är denna funktion som de sociologiska teorier om senmoderniteten som behandlats 
under rubriken Bakgrund har i detta arbete. 

 

 

Syfte 

”Det är uppenbart att de kunskaper som uppfattas finns representerade i slöjdämnet inte tillmäts 
samma värde av dagens människor, som av dem som på 40- och 50-talen drog upp riktlinjerna för 
grundskolan” (Borg, 1995, s. 80). 

Mot bakgrund av en samtid som beskrivits som posttraditionell och som ett kunskapssamhälle, är 
syftet med detta arbete att undersöka hur skolämnet slöjd, som ofta förknippas med praktiskt arbete i 
traditionella hantverk, och vars status som obligatoriskt ämne ifrågasatts från olika håll, skrivs fram 
och motiveras i nu gällande läroplan, LGR11. För att undersöka detta har följande frågeställningar 
formulerats: 

 

• Hur konstrueras ämnet slöjd genom kursplanen i LGR11 och kommentarmaterialet till 
densamma? 

• Hur skrivs slöjdämnets syfte fram i dessa styrdokument?  

• Hur motiveras slöjdämnet i kursplan och kommentarmaterial? 

• Hur positioneras läraren respektive eleven i dessa texter? 
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Metod 

Val av metod 

Eftersom syftet med detta arbete är att undersöka hur slöjdämnet konstrueras och motiveras i den för 
tillfället rådande kursplanen och kommentarmaterialet till densamma, samt att relatera detta till 
samhällets utveckling, anser jag att Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, inom vilken 
forskningsintresset är just att belysa relationen mellan diskurs och social praktik, är en teoretiskt 
framkomlig väg för undersökningen, särskilt eftersom diskurs inom CDA ses som på en gång 
konstituerande – det vill säga att de undersökta texterna i detta fall skapar slöjdämnet och möjliggör en 
viss social praktik – och konstituerad – med andra ord att större sociala strukturer och processer 
påverkar språket, diskurser och olika diskursiva praktiker – (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, ss. 
16, 67f; 76). I och med att jag väljer att använda CDA som teoretisk utgångspunkt, innebär detta 
samtidigt ett val av metod, eftersom ett diskursanalytiskt angreppssätt, enligt Winther Jörgenssen & 
Phillips (2000, s. 10), är att betrakta som ”en teoretisk och metodologisk helhetslösning – en 
paketlösning”, som både inbegriper antaganden om verklighetens och kunskapens natur, och teoretiska 
och metodologiska modeller som inkluderar olika tekniker för genomförandet av språkanalys. 

 

Urval och avgränsning 

Urvalet i denna undersökning består huvudsakligen av syftesdelen i kursplanen i slöjd, inklusive det 
inledande stycke som motiverar varför ämnet finns i skolan, och motsvarande delar av 
kommentarmaterialet till denna kursplan, det vill säga de stycken som behandlar syftesdelen.4 Då mitt 
intresse är att undersöka hur ämnet konstrueras och särskilt hur dess syfte beskrivs och motiveras, 
begränsas undersökningen till dessa delar av nämnda texter. Kursplanen innehåller även – under 
rubrikerna ”Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker”, ”Slöjdens arbetsprocesser”, ”Slöjdens 
estetiska och kulturella uttrycksformer” och ”Slöjden i samhället” – anvisningar om vilket centralt 
innehåll som ska behandlas i årskurs 1-3, 4-6, respektive 7-9, samt kunskapskrav för betygsstegen E, 
C och A för årskurs 6 och årskurs 9, och dessa delar av texten avhandlas även i kommentarmaterialet 
(Skolverket, 2011a, ss. 214 – 221; Skolverket 2011b, ss. 10 - 21). Dessa avsnitt vore naturligtvis både 
intressanta och relevanta att analysera, då där redovisas både ett mer specificerat innehåll och vad som 
bedöms vara önskvärda kunskaper i ämnet samt hur dessa visas, vilket måste förstås som betydande 
beståndsdelar i konstruktionen av ämnet. Eftersom den valda analysmetoden innebär att de undersökta 
texterna analyseras ingående med avseende på olika aspekter av grammatik och vokabulär har jag 
dock gjort bedömningen att det skulle vara orimligt att i ett arbete av denna begränsade omfattning 
göra en uttömmande analys av båda texterna i sin helhet.  

 

                                                      
4 De analyserade texterna kan studeras i sin helhet i Bilaga 1 respektive Bilaga 2. 
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Genomförande 

Arbetet inleddes med noggranna genomläsningar av materialet varvid vissa teman som kunde anas 
formulerades och komma att ligga till grund för den fortsatta analysen och den kontinuerliga 
litteratursökning som genomförts fortlöpande i samband med att nya trådar upptäckts, antingen genom 
studier av det analyserade materialet eller av tidigare uppsökt litteratur.  

Under arbetet har analysen i vissa fall visat att det i huvudmaterialet funnits spår av exempelvis andra 
texter som på så sätt kommit att bli relevanta och därför lyfts in som ett slags fond att relatera 
materialet mot, dock utan att dessa texter i sig utsatts för någon mer ingående analys. 

 

Databearbetning och analysmetod 

Som beskrivs ovan började arbetet med att olika teman identifierades i texterna. Detta innebar mer 
specifikt att analysen inledningsvis kom att handla om vad materialet sade om exemplevis ”läraren”, 
”eleven”, ”vad slöjd är” och ”vad slöjd utvecklar”. Detta arbete utfördes både digitalt och för hand, 
med ordbehandlingsprogrammets kopiera-och-klistra-in-funktion respektive olikfärgade 
överstrykningspennor och pappersutskrifter. Detta gav en första översiktlig men relativt god bild av 
hur slöjden, undervisningen och ämnets syfte konstruerades i de studerade texterna, vilket underlättade 
vidare litteratursökning och -studier.  

Nästa steg blev att genomföra en detaljerad lingvistisk textanalys av de 13 respektive 91 meningar ur 
kursplan och kommentarmaterial som utgjort undersökningens huvudsakliga material. I detta arbete 
utgick jag från Faircloughs (1989, ss. 109 - 139) presentation av textanalys inom CDA i Language and 

Power, vilken jag i det följande översiktligt kommer att redogöra för. Vidare har jag med översättning 
och anpassning av vissa metaspråkstermer haft hjälp av Lennart Hellspongs och Per Ledins (1997, ss. 
115 - 157) bok Vägar genom texten –handbok i brukstextanalys. 

För att kunna avgöra vilka ”formal features”, vilka textuella drag eller egenskaper, som en text 
innehåller menar Fairclough att det är nödvändigt att hela tiden fundera över vilka val textens 
producent gjort och vilka alternativa sätt att uttrycka något som kunde ha utnyttjats, vilket innebär att 
man kommer att fokusera på ”what is ’there’ in the text” och vad som inte sägs, för att få syn på vilka 
diskurser och genrer som opererar i texten. I föreliggande arbete analyserades, mening för mening, 
framför allt vokabulär och grammatik, utifrån vad Fairclough kallar experiential, relational och 
expressive value, vilket jag valt att översätta med empiriskt, relationellt och uttryckande värde. Det 
empiriska värdet kan beskrivas som kopplat till vad ett ord eller en grammatisk konstruktion säger om 
den fysiska eller sociala världen och hur denna är konstituerad. Relationella värden handlar om hur 
sociala relationer konstrueras och representeras i text, och uttryckande värden innebär att implicita 
eller explicita värderingar på ett eller annat sätt uttrycks genom texten. 

Empiriska värden i fråga om vokabulär som undersökts är exempelvis:  

• huruvida ett ord kunnat ses som ideologiskt färgat eller kopplat till en viss diskurs;  

• om ordval kunnat analyseras som signifikanta i beskrivningen av världen på ett visst sätt; om 
ett visst innehåll eller en viss aspekt av verkligheten uttryckts med ett stort antal olika uttryck 
– vad Fairclough kallar overwording; huruvida ordval kunnat förstås som fall av rewording – 
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det vill säga ordval gjorda i medveten opposition mot hur något uttrycks enligt dominerande 
norm; 

• om uttryck som i strikt mening inte är synonyma framställts som varande detta.  

 

Relationella värden har kopplats till vokabulär som uttryckt något om relationen mellan producent och 
konsument av texterna och har handlat om bland annat:  

• grad av formalitet – vilket kan ha betydelse för närhet, avstånd eller gemensamhet;  

• eufemismer - omskrivningar som analyserats vara gjorda i syfte att etablera eller värna 
relationer.  

 

Vokabulärens uttryckande värde har spårats i ord som kunnat förstås positivt eller negativt 
värdemässigt laddade. 

Grammatiskt kan empiriska värden uttryckas genom hur händelser, aktiviteter, deltagare, roller och så 
vidare kodas i språket. I föreliggande analys studerades till exempel:  

• vilken typ av verb som ingick i meningarna – huruvida de uttryckte processer, handlingar, 
händelser eller tillstånd;  

• vilka deltagarna i satserna var och vilka roller, exempelvis subjekt eller objekt, de hade – här 
var begreppet agens högst relevant, det vill säga vilken deltagare som beskrevs orsaka en 
händelse eller var drivande i en handling;  

• om satserna utgjordes av aktiva eller passiva konstruktioner – vilket påverkar om den en 
handling utgår från eller den som handlingen riktas mot upplevs dominera (ex: ’Rånaren 

lurade Gunnar.’/’Gunnar lurades av rånaren.’), eller om fokus ligger på subjektet eller 
objektet (ex: ’Handlarna höjde priserna.’/’Priserna höjdes av handlarna.’) – en passiv 
konstruktion kan dessutom utnyttjas för att undvika att uttrycka agens (ex: ’Priserna höjs.’);  

• nominaliseringar – vilket innebär en substantivering av framför allt verb, vilket även det kan 
vara ett sätt att tona ner agens och få något att framstå som oundvikligt eller att det sker av sig 
själv (ex: ’Höjning av priserna kommer i vår.’);  

• om satserna var positiva eller negativa konstruktioner (ex: ’Saften smakade gott’/’Saften 

smakade inte illa’).  

 

Modalitet kopplas både till relationella och till uttryckande värden, och hänger ihop med vad en 
grammatisk konstruktion uttrycker om exempelvis sanningshalten i en proposition eller 
nödvändigheten i en handling. Ett verb i presens uttrycker exempelvis, enligt Fairclough, ”a 
categorical commitment of the producer to the truth of the proposition” – vilket gör att satsens 
uttryckande modalitet blir faktisk, som i satsen ’Jag skriver’. I ’Jag borde skriva’ är modaliteten 
istället icke-faktisk (behövlighet) och med verbet i imperativ, ’Skriv!’, är det frågan om en relationell 
modalitet som implicerar något om förhållandet mellan deltagarna i den kommunikativa händelsen och 
producentens auktoritet.  

Vidare analyserades vilka relationer som skapades mellan olika satser, delar av meningar, stycken och 
så vidare, genom de konjunktioner och subjunktioner som användes för att sammanbinda dem. Som 
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exempel på funktioner hos denna typ av grammmatiska ord kan nämnas: additiva – och, samt; 
explanativa – ty, för; kausala – eftersom, därför att; koncessiva (medgivande) – fast, även om; finala 
(avsikt) – för att; konditionala (villkor) – om, antingen...eller, ifall (Josefsson, 2001, s. 47ff).  

Såsom beskrivits under rubriken Teoretiskt perspektiv ovan, ses inom CDA varje enskild 
kommunikativ händelse samtidigt som text, diskursiv praktik och social praktik, och föreskriver 
därmed också att alla dessa dimensioner ska undersökas i en konkret analys (Winther Jörgenssen & 
Phillips, 2000, s. 74; Bergström & Boréus, 2012, s. 376f). 

Således vidtog, efter att de lingvistiska aspekterna av texterna granskats, ytterligare genomläsningar av 
materialet, samt av det resultat som uppkommit genom textanalysen, och detta kombinerades nu både 
med en undersökning av hur de teman som tidigare identifierats realiserades textuellt, och med att det 
samlade analysresultatet relaterades till tidigare forskning och till den bild av det samtida samhället 
som studier av den i avsnittet Bakgrund behandlade litteraturen om utbildning och sociologisk teori 
bidragit med. Härmed gjordes ett försök att upptäcka och spåra inflytande från större sociala processer 
och tendenser i senmoderniteten som kunde tänkas ha påverkat exempelvis hur slöjdämnet skrivits 
fram och motiverats och hur eleven, läraren, sociala relationer och identiteter konstruerades i texterna. 
Vissa explicita referenser till andra texter i det undersökta materialet ledde till att ytterligare dokument 
uppsöktes och studerades, varvid ny, implicit intertextualitet och interdiskursivitet kunde identifieras, 
varpå troliga källor i förekommande fall spårades bakåt i tiden genom – vad jag valt att med ett uttryck 
lånat från Sandra Taylor (2004, s.438) kalla – en genrekedja. Detta begrepp har använts för att 
beskriva hur diskurser och uttryck kan följas genom en serie olika dokument, producerade i olika 
diskursiva praktiker. 

Sammanfattningsvis undersökte jag textdimensionen genom en lingvistisk textanalys, den diskursiva 
praktiken genom att spåra texter och diskurser som materialet byggde på, och den sociala praktiken 
genom att relatera både text- och den diskursiva praktikdimensionen till teorier om det samtida 
samhället samt litteratur och forskning om utbildning i senmoderniteten och om slöjdämnet.  

 

Tillförlitlighetsfrågor 

Winther Jörgenssen och Phillips (2000, s. 28) framhåller att en svårighet med att undersöka diskurser 
som man är en del av eller står i nära relation till, är att de blir svåra att få syn på, i och med att man 
själv tenderar att omfatta just de underliggande, outtalade, och underförstådda förgivettaganden, 
värderingar och antaganden om verkligheten som syftet är att lägga i dagen. Som blivande slöjdlärare, 
har jag även tidigare under min utbildning både studerat de texter som utgjort det primära materialet i 
denna undersökning och varit en del av den sociala praktik som slöjdundervisningen i grundskolan 
utgör. Detta gör mig i viss mån till ”insider”, vilket är vad Kajsa Borg (1995, s. 32) i sin 
licentiatavhandling kallar sig själv på grund av sin tidigare erfarenhet som slöjdlärare och 
slöjdlärarutbildare. Enligt Winther Jörgenssen och Phillips (2000, s. 30) kan dock anläggandet av ett 
specifikt perspektiv göra det möjligt att komma bort från sin ”vardagsförståelse” av ett fenomen och 
främmandegöra det. Borg (a.a., s. 32) tar upp både för- och nackdelar med sin förförståelse för det 
område som hon beforskar och påpekar att med hennes bakgrund är det omöjligt för henne att förhålla 
sig objektiv. Inom CDA, som utgör teoretiskt perspektiv och metodologisk ansats i detta arbete, 
bedriver man dock, genom att det är ett kritiskt angreppssätt, till stor del vad som är att betrakta som 
icke-objektivistisk forskning (Winther Jörgenssen & Phillips, 2000, s. 70). De kriterier för 
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vetenskaplighet som gäller i kvantitativ forskning, som exempelvis generaliserbarhet och 
representativitet har inte heller, enligt Borg (1995, s. 34), samma betydelse i en kvalitativ 
undersökning där forskaren samspelar så tätt med sitt forskningsobjekt att hon blir ”expert” på sin 
egen undersökning vilket dock också kan leda till att resultaten blir svårbedömda för utomstående. 
Dessutom påpekar Winther Jörgenssen och Phillips (2000, s. 29, kursivering i original) att eftersom all 
kunskap i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses som kontingent och som ”en representation av 
världen bland andra möjliga representationer” måste man fråga sig hur man ska ”förhålla sig till den 
’sanning’ man som forskarsubjekt producerar”. De menar själva att vetenskapen kan ses som en 
diskurs med bestämda sätt att producera kunskap, utifrån bestämda och uttalade regler, vilket gör att 
man skulle kunna formulera och svara på frågor om forskningens sanningsanspråk baserat på hur pass 
väl den lever upp till de uppställda kraven och reglerna (a.a., s.154). Då blir det extra viktigt att man 
redovisar så tydligt som möjligt vilka teorier och metoder som använts och hur, samt vilka begrepp 
som varit centrala och hur de förståtts och använts. På så sätt ges läsaren en möjlighet att själv kunna 
ta ställning till forskningens validitet och reliabilitet. Denna typ av tydlighet och transparens har varit 
min strävan i denna framställning. 

 

Etiska aspekter 

Då materialet i detta arbete utgörs av officiella dokument och texter har jag inte kunnat se att min 
undersökning, vad gäller hantering av material och så vidare, riskerar att bryta mot god forskningssed 
eller ge upphov till någon större etisk problematik.  
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Presentation av analys 

Nedan presenteras den analys som gjorts av materialet i undersökningen, under rubriker som anknyter 
till arbetets teoretiska bakgrund samt det sekundära material vilket analysen påvisat ett interdiskursivt 
samband med.  

Det posttraditionella samhället 

Det senmoderna samhället beskrivs av Giddens som ett posttraditionellt samhälle i vilket traditioner 
ifrågasätts och blir tvungna att rättfärdiga sin existens. Detta gäller, som framgått av den debatt som 
redovisats tidigare i detta arbete, i hög grad slöjden och dess status som obligatoriskt ämne i 
grundskolan. Den inledande delen av kursplanetexten utgörs av en motivering till varför slöjd finns i 
skolan och uttrycks genom fyra deklarativa propositioner med faktisk modalitet: 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka 
och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom 
hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och 
intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara 
uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens 
utveckling. (Skolverket, 2011a, s. 213) 

 De finita verben i huvudsatserna i dessa meningar – ”är” och ”innebär” – framställer påståendena som 
tillstånd eller generella sanningar. Således konstrueras exempelvis ”att tillverka föremål och bearbeta 
material med hjälp av redskap” – vilket framställs som helt och hållet synonymt med slöjd – som ”ett 
sätt för människan att tänka och uttrycka sig” (Ibid.). Härmed upprättas också ett synonymt 
förhållande mellan två materiella processer: ”tillverka”, ”bearbeta”, och två mentala: ”tänka”, 
”uttrycka sig” (Ibid.). Detta har i analysen tolkats som en del i en strävan att tona ned ett upplevt 
motsatsförhållande mellan teori och praktik, vilken även ”manuellt och intellektuellt arbete i förening” 
i styckets tredje mening kan sägas vara ett uttryck för (Ibid.). Detta har i sin tur kopplats till en oro för 
att en förmodad nedvärdering av praktik kan utgöra ett hot mot slöjdämnet i ett ”kunskapsbaserat 
samhälle och en kunskapsbaserad ekonomi” (Europeiska gemenskapernas kommission, 2000, s. 5). En 
analys av kommentarmaterialets behandling av begreppen teori och praktik redovisas mer utförligt 
under en egen rubrik nedan.  

Det finns andra exempel på hur detta stycke å slöjdens vägnar söker omfatta och binda samman 
begrepp och mänskliga aktiviteter som skulle kunna uppfattas som motpoler. I styckets andra mening 
beskrivs slöjdande både som ”en form av skapande”, vilket konnoterar konstnärlig verksamhet, och 
som en mer instrumentell verksamhet där man finner ”konkreta lösningar [...] utifrån behov” 
(Skolverket, 2011a, s. 213). Att de konkreta lösningarna ska finnas inom både ”hantverkstradition och 
design” har tolkats som en strategi för att länka samman tradition med nutid för att framställa 
slöjdämnet som alltjämt relevant i det senmoderna samhället (Ibid.). Att slöjd ”utvecklar kreativitet, 
och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter” liksom att ”dessa förmågor är betydelsefulla för 
både individers och samhällens utveckling” uttrycks på ett sådant sätt att inget utrymme lämnas för 
ifrågasättande – genom sin faktiska modalitet framstår dessa påståenden som rena konstateranden. 
Härigenom konstrueras implicit ett samband mellan slöjd och ”både individers och samhällens 
utveckling” (Ibid.). 

Den del av kursplanen som beskriver slöjdämnets syfte består till stor del av uppräkningar av vad 
eleverna ska ”ges förutsättningar att utveckla” genom undervisningen, och i dessa nio meningar 
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förekommer – förutom den additiva konjunktionen ”och”, samt de sammanbindande satsadverbialen 
”även” och ”vidare” – adjektivet ”olika” inte mindre än sex gånger, vilket sammantaget tolkats som ett 
försök att framhäva kvantitet och bredd ifråga om de kunskaper och aktiviteter som slöjden har att 
erbjuda eleverna (Skolverket, 2011a, s. 213). 

Den del av kommentarmaterialstexten som beskriver slöjdämnets syfte inleds med tre meningar med 
negativa konstruktioner som slår fast vad som inte är ämnets ”främsta värde”, ”det centrala” respektive 
”tillräckligt för att motivera slöjdens plats på schemat” (Skolverket, 2011b, s. 6). Härmed lyckas 
texten åstadkomma en uppräkning av ett antal underförstått erkända förtjänster hos ämnet och 
samtidigt åstadkomma en förskjutning i riktning mot den motivering som ges i styckets fjärde och 
avslutande mening: ”Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig 
utveckling och utvecklingen av förmågor som alla människor har användning av” (Ibid.). Hur denna 
”ställning” egentligen ser ut lämnas öppet för läsaren att avgöra, men avsaknaden av ett adjektiv som 
bestämning till ”ställning” leder till att den framstår som underförstått positiv (Ibid.). Det finita verbets 
faktiska modalitet, ”bygger”, och nominaliseringen ”dess bidrag”, gör att propositionen inte blir 
möjlig att ifrågasätta; att slöjden bidrar konstateras och framställs därmed som en sanning (Ibid.).  

En annan nominalisering i den bisats som utgör andra delen av denna mening, ”utvecklingen”, skapar, 
just genom substantiveringen, en situation där agensen är outtalad (Ibid.). Det vill säga, det blir oklart 
vem som driver denna utveckling och hur den sker. Man hade kunnat tänka sig en alternativ 
konstruktion där [ämnet bidrar till att eleverna utvecklar...], eller att [ämnet bidrar till att utveckla...]. 
Dessa varianter uttrycker ungefär samma sak, dock försvagas ämnets ställning något i det första fallet 
medan den andra varianten skapar ett starkare påstående om ett mer direkt samband, vilket därmed blir 
lättare att ifrågasätta. Innehållsmässigt kan det noteras hur utvecklingen kopplas till både en 
individualiserad ”allsidig personlig utveckling” och till förmågor som på ett mer generellt plan ”alla 
människor har användning av” (Ibid.). Sammanfattningsvis kan sägas att det ovan diskuterade 
textavsnittet genom de inledande negativa konstruktionerna lyckas att på en gång ta avstånd ifrån och 
omfatta det som i analysen framstått som traditionella sätt att motivera ämnet som förutsatts existera 
bland slöjdlärare. 

Enligt Giddens baseras relationer av olika slag i senmoderniteten till stor del på vad de inblandade kan 
tjäna på dem (Chouliarki & Fairclough, 1999, s. 82). Vad som kunnat konstateras i analysen av det 
ovan behandlade avsnittet är att när kommentarmaterialet ska formulera det som framförallt kan och 
bör användas som motivering till att ämnet finns i skolan sker det i termer av nytta, förmågor man ”har 
användning av” – vilket tolkats som ett uttryck för den instrumentella syn på kunskap som Nordin 
(2012, s. 209) diskuterar – men också att denna nytta uttrycks i väldigt allmäna ordalag, särskilt i 
kontrast med den föregående, mer specifika synbart negerande uppräkningen. 

Ett av de områden som kommentarmaterialet explicit uttrycker att författarna försökt att skriva fram i 
kursplanen är ”slöjdens koppling till det nutida samhället och slöjdkunskapernas betydelse i 
samhället” (Skolverket, 2011b, s. 6). Vad detta innebär eller består i är dock inte särskilt tydligt. I 
kursplanens syfte är det endast i motiveringen till ämnets plats i skolan som samhället omnämns, i ett 
icke vidare specificerat konstaterande att de förmågor som slöjden sägs utveckla ”är betydelsefulla för 
både individers och samhällens utveckling” (Ibid.). Däremot finns, som tidigare nämnts, ”Slöjden i 
samhället” som rubrik i det centrala innehåll som dock inte ingått i det analyserade materialet i denna 
undersökning (Skolverket, 2011a, ss. 214-216). Att åtminstone språkligt konstruera en faktisk 
koppling mellan slöjden och samhället har i analysen knutits till den uttalade ”ambition att vidga 
ämnets innehåll” som bland annat ”genom att koppla undervisningen till barn- och ungdomskulturer, 
identitetsutveckling och aktuella trender” söker ”sätta in slöjdämnet i ett nutida sammanhang” 
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(Skolverket, 2011b, s. 9). Detta har i sin tur tolkats som uttryck för en strävan att göra det lättare att 
rättfärdiga och motivera ett redan ifrågasatt ämne i det posttraditionella samhället. 

Teori och praktik 

Då en tänkbar svårighet i motiverandet av slöjdämnet i det posttraditionella ’kunskapssamhället’ är 
den ”low status practical subjects have by tradition”, följer nedan en sammanställning av den analys 
som gjorts av kommentarmaterialets hantering av denna problematik (Dodd, citerad i Goodson & 
Marsh, 1996, s. 9). 

I kommentarmaterialet framträder en komplex och smått ambivalent hållning till teori och praktik. 
Genom att framhålla hur betoningen av analys och värdering i den nya kursplanen inte ska ”uppfattas 
som att slöjdämnet ska teoretiseras” samt genom uttryck som ”begreppsparet teori och praktik” 
reproduceras den dikotomi som texten sedan i sin argumentation söker upphäva (Skolverket, 2011b, 
ss. 6; 7). Texten beskriver explicit hur detta ”begreppspar” varit ”problematiskt att hantera i slöjdens 
kursplaner” (a.a., s. 7). Detta konstaterande följs av en mening som inleds med: ”Många har av 
tradition velat definiera slöjd som ett praktisk skolämne” där det indefinita antalspronomenet ”många” 
lämnar agensen öppen och det blir oklart huruvida det syftar på kursplaneförfattare, slöjdlärare eller 
personer utanför ämnet (Ibid.). ”Har velat definiera” antyder genom sin icke-faktiska modalitet, för det 
första att denna beskrivning inte är sann, och för det andra – genom verbet ”velat”, som uttrycker 
avsikt – att det förs eller har förts en kamp om definitionen av slöjdämnet. Kommentarmaterialet söker 
upplösa konflikten mellan teori och praktik genom att hävda att klassificeringen av ”ämnen som 
antingen det ena eller andra” är problematisk och att de flesta skolämnen innehåller ”inslag av 
färdighetskaraktär” (Ibid.). Med andra ord fjärmar man sig från beskrivningen som praktiskt ämne, 
inte genom att i första hand hävda slöjdens eventuella teoretiska inslag, utan snarare genom att försöka 
konstruera andra ämnen som delvis praktiska och därigenom betona likheter och tona ner skillnader. I 
analysen har detta, vilket redan antytts, tolkats som tecken på en möjlig oro hos författare till kursplan 
och kommentarmaterial att konstruerandet av slöjden som ett praktiskt ämne riskerar att göra det till 
ett lågstatusämne. Andra tecken på strategier för att hantera detta är den utbredda re- och overwording 
som kan iakttas i förhållande till uttrycken teori och praktik. Exempel på detta finner man i hur 
kommentarmaterialet omformulerar dessa begrepp som ”olika kunskapsformer” som beskrivs vara 
”snarare varandras förutsättning än varandras motsatser”, vilket tolkats som uttryck för en strävan att 
dels uppvärdera praktiken och dels upphäva en upplevd motsättning mellan begreppen (Ibid.). Samma 
tolkning har gjorts av kursplanens uttryck ”manuellt och intellektuellt arbete i förening”, ett uttryck 
som kommentarmaterialet för övrigt beskriver har ”medvetet valts för att ringa in frågan om teori och 
praktik i slöjden” (Skolverket, 2011a, s. 213; Skolverket, 2011b, s. 7). Även i formuleringar som att 
”slöjd tillhör de kunskapsfält som vilar på en praktisk kunskapstradition” kan man se hur praktik på 
olika sätt knyts till det positivt laddade begreppet kunskap samt implicit, genom konnotationer hos 
”kunskapsfält”, till en vetenskapsdiskurs (Skolverket, 2011b, s. 8).  

Reflexivitet, individualisering och identitetsskapande 

I kommentarmaterialet till slöjdens kursplan, refereras vid flera tillfällen till den utvärdering av 
grundskolan, NU-03, som genomfördes i början av 2000-talet och de behov av förändring som 
därigenom framkom (Skolverket, 2011b, ss. 6; 9). Den nya kursplanen i LGR11, och de förändringar 
som den innebär jämfört med den tidigare kursplanen beskrivs således uttryckligen som ett resultat av 
institutionell reflexivitet. En viktig del av den förändring som man vill få till stånd anges i 
kommentarmaterialet också kretsa kring vad som i analysen tolkats som självreflexivitet, vilket bland 
annat uttrycks i att ”eleverna ska få större möjligheter att observera och reflektera över sin egen 
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kunskapsutveckling” (a.a., s. 6). De aktiva reflekterade val som utmärker konstruktionen av individens 
identitet i senmoderniteten är något som slöjdämnet, enligt vad som kan utläsas av 
kommentarmaterialet, ger eleverna rikligt med träning i. Val, analys, reflektion och värdering präglar i 
stort sett varje aspekt av arbetet i ämnet. Eleverna ska konstant övervaka sina handlingar, sin aktivitet 
och tankeverksamhet. Eleverna utvecklar idéer som ”efter analys och överväganden” omsätts i en 
tillverkningsprocess som i sin tur ska reflekteras kring och värderas (a.a., s. 7). De ”skaffar sig 
kunskaper i form av erfarenheter”, som leder till att de ställer frågor som ”’Varför blir det så här?’ 
eller ’Varför funkar inte detta?’” vilket leder till nya handlingar och erfarenheter som sedan 
”diskuteras” och ”dokumenteras på olika sätt” (a.a., s. 8). I kommentarmaterialet beskrivs ett ämne där 
eleverna övas i flexibilitet och att göra aktiva, ”medvetna val”: de ”måste förstå att anpassa varje 
handling till den aktuella situationen” och de utvecklar färdigheter vilka de behöver ”kunna bedöma 
när de är lämpliga att använda” (a.a., s. 7f). Bland det som slöjden utvecklar finns ”självtillit, 
självkännedom” och ”förmågan att fatta beslut och förstå konsekvenserna av dem”, och eleverna lär 
sig genom sitt reflekterande att ”dra lärdom av de erfarenheter de gör” (Ibid.). Även när valen är 
knutna till hantverk och framställning syftar de till att öva eleven just i att göra rätt val utifrån ett 
specifikt syfte. Att begreppet ”hantverksskicklighet [...] medvetet valts bort i kursplanen” motiveras 
med att de associationer det riskerar att ge ”inte alltid är knutna till reflektion och tanke” (Skolverket, 
2011b, s. 8). Senmodernitetetens tendenser till ökad reflexivitet även på individnivå och dennas 
betydelse för individens konstruktion av identiteten har i tolkningen av materialet inte bara knutits till 
slöjdämnets övande av analys, val och reflektion – kommentarmaterialet anger också att 
undervisningen bör kopplas till ”identitetsutveckling” och motiverar språkliggörandet av elevernas 
erfarenheter och upplevelser med språkets betydelse ”för den egna personliga utvecklingen” (a.a., s. 
9). Trots att slöjdens koppling till och betydelse i samhället anges ha ”förtydligats för att bättre 
balansera betoningen av den personliga utvecklingen i den tidigare kursplanen” beskrivs ”ämnets 
ställning” framför allt bygga på ”dess bidrag till en allsidig personlig utveckling” (a.a, s. 6). Således 
lever denna motivering kvar, även om man har försökt att knyta nyttan av individens förmåga till 
analys och reflektion också till samhällets utveckling genom att koppla den till exempelvis ett 
entreprenöriellt förhållningssätt. 

Även om kommentarmaterialet, vilket visats ovan, i vissa delar försöker tona ner skillnader mellan 
slöjden och andra ämnen, förekommer det också att texten strategiskt framhåller det som ”skiljer 
lärandet i slöjd från en del andra ämnen” (a.a., s. 8). Här handlar det om att framhäva orienteringen 
mot det individuellt styrda, autentiska lärandet i slöjden – vilket tolkats som att det förutsätts vara 
positivt laddat – och ställs mot ämnen där ”eleverna först får lära sig vissa fakta och regler som senare 
ska tillämpas i laborativa situationer” (Ibid.). Här kontrasteras den individuella ”eleven [som] ställer 
frågor” i slöjden - aktiv och i singular - med ”eleverna” i andra ämnen, vilka - passiva och i plural – 
”får lära sig” ett på förhand bestämt innehåll (Ibid.). Andra ämnen framställs som rigida och 
traditionellt lärarstyrda – vilket också förstärks av den passiva konstruktionen ”ska tillämpas” – med 
svag verklighetsanknytning: ”laborativa situationer” (Ibid.). Den retorik som Biesta (2011, s. 25f) 
beskriver, kring ett individualiserat lärande för vilket eleven själv har ansvar och där undervisning ses 
som ”befrämjande av lärande”, kan spåras inte bara i formuleringarna ovan utan är ett genomgående 
inslag i kursplanetexten. ”Undervisningen” ”ska ge eleverna” ”förutsättningar”, ”möjlighet”, samt 
”syfta till” och på olika sätt ”bidra”, men det är hos ”eleverna” som agensen ligger i processer som 
”utveckla”, ”överväga”, ”framställa”, och ”värdera” (Skolverket, 2011a, s. 213). Meningen 
”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck 
samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder” kan exemplifiera 
den typ av konstruktion som karaktäriserar kursplanens syfte. I huvudsatsen är ett abstrakt substantiv – 
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nominaliseringen ’undervisningen’ – subjekt vilket dels osynliggör läraren och dels förstärker elevens 
agens i bisatsen (Ibid.). Hjälpverbet ’ska’ ger en icke-faktisk modalitet (behövlighet) som uttrycker 
osäkerhet – avsikten är den ska ’bidra’ men utgången är oviss - vilket ytterligare framhäver elevens 
ansvar för att utveckla det som stipuleras. ’Undervisningen’ har syften, ska ge möjligheter och 
förutsättningar, samt bidra på olika sätt, men eleven skrivs fram som agent i den möjliga utveckling 
som undervisningen erbjuder om eleven bara är villig att investera sin tid och kraft. 

Tillit och relationer 

I det senmoderna samhället är den viktigaste integrationsmekanismen, enligt Zygmunt Bauman, 
förförelse (Aakvaag, 2011, s. 306f). Relationer måste kontinuerligt förhandlas och bygger i stor 
utsträckning på vad parterna kan tjäna på dem (Aakvaag, 2011, s. 298f; Fairclogh & Chouliarki, 1999, 
s. 82). Utbildning betraktas som en vara som investeras i och kommer därmed att bedömas ”utifrån sin 
förmåga att öka konsumentens marknadspris” (Bauman, 2008, s. 67). Härigenom blir lärares arbete 
blir en produkt som måste marknadsföras och i syfte att öka slöjdämnets status har ämnesföreträdare 
framhållit att ”varje lärare i slöjd kan vara en levande reklampelare för sitt yrke” (Fredriksson, 2007, s. 
270; Svanteson, Frohagen och Borg, 2011). Detta i en tid när promotion- och reklamgenrer har 
’koloniserat’ andra genrer, till den grad att det blivit svårt för människor att lita på de ’texter’ de möter 
(Fairclough, 1993, s. 141f). 

I ljuset av detta har materialet i denna undersökning analyserats utifrån hur det på olika sätt riktar sig 
till sina läsare. Ett antal textuella egenskaper har identifierats i analysen vilka tolkats som relevanta i 
detta sammanhang, och jag kommer nedan att redovisa denna del av resultatet under rubrikerna Eleven 
respektive Läraren. 

Eleven 

Formuleringarna i kursplanen går enligt den tolkning som gjorts i analysen att läsa som ett erbjudande 
om utveckling av en rad kunskaper och förmågor. Som beskrivits ovan, består kursplanens syfte i stor 
utsträckning av uppräkningar av allt det eleverna utvecklar genom slöjdundervisningen, vilket tolkats 
som ett uttryck för en strävan att visa på ämnets bredd. Formuleringar som ”en process där tanke, 
sinnesupplevelse och handling samverkar”, ”nyfikenhet att utforska och experimentera” eller ”ta sig an 
utmaningar på ett kreativt sätt” har i analysen ansetts konnotera eller innehålla vad som tolkats som 
positiva värden, exempelvis intellektualitet, sinnlighet, lekfullhet, frihet och kreativitet (Skolverket, 
2011a, s. 213). Även om, vilket också konstaterats tidigare, eleven konstrueras som ansvarig för 
utvecklandet av exempelvis ”skicklighet”, ”medvetenhet” och ”förtrogenhet”, blir detta möjligt endast 
genom de ”möjligheter”, ”förutsättningar”, och ”bidra[g]” de erbjuds av ”undervisningen” (Ibid.). De 
fyra deklarativa propositioner som utgör kursplanens inledande motivering till varför ämnet finns i 
skolan, och som delvis analyserats ovan, är enligt analysen ett exempel på hur reklam- och 
promotiongenrer kommit att påverka helt andra typer av diskursiva praktiker. Här fastslås vad 
slöjdande är och, vilket visats tidigare, ett antal synonyma relationer upprättas med andra aktiviteter, 
innan ett par positiva effekter av slöjdande och deras betydelse för både individ och samhälle 
framhålls. Att ett obligatoriskt ämne i grundskolan på detta vis ’marknadsför’ sig självt har i analysen 
kopplats till den aktiva tillit som enligt Giddens måste förhandlas fram och som utmärker olika 
relationer i senmoderniteten (Aakvaag, 2011, s. 298f). Således kan, i den tolkning som gjorts i detta 
arbete, kursplanens hemfallande åt ’promotional discourse’ också förstås, inte bara som ett sätt att 
motivera slöjdens existens utåt, utan också som ett sätt att övertyga konsumenterna, det vill säga 
eleverna, om vad de kan få ut av slöjdundervisningen och på så sätt öka deras motivation till att 
investera tid och engagemang i ämnet. 
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Läraren 

I den inledande delen av kommentarmaterialet, som behandlar förändringar relativt föregående 
kursplan, anges i den allra första meningen att den nya kursplanen inte ”skiljer sig [...] i grunden från 
sin föregångare utan ämnets inriktning är densamma” samt att vissa av de faktiska förändringar som 
redovisas efter medgivandet – ”men det finns några skillnader” – ”inte ska uppfattas som att 
slöjdämnet ska teoretiseras” (Skolverket, 2011b, s. 6). Detta har tolkats som uttryck för en strävan att 
inte stöta bort de delar av lärarkåren som eventuellt skulle kunna motsätta sig alltför stora ändringar 
eller känna en ovilja mot en ’teoretisering’ av ämnet. Mot bakgrund av att de tänkta konsumenterna av 
texten inte enbart är lärarna utan även rektorer är det dock även tänkbart att denna sistnämnda 
formulering, liksom formuleringar om att det är ”omöjligt att lära sig slöjda genom att läsa texter eller 
att enbart titta på när någon annan gör det”, inkluderats för att förhindra att enskilda skolor försöker 
hitta sätt att ersätta delar av den kostsamma ’elevaktiva’ formen av slöjdundervisning med 
litteraturstudier eller ’katederundervisning’ (a.a., ss. 4; 8).  

Tolkningen att kommentarmaterialet iakttar en viss försiktighet gentemot lärarna har även gjorts i 
förhållande till inledningen av det stycke som berör ämnets syfte, och som i viss mån behandlats ovan 
under rubriken Det posttraditionella samhället. Denna utgörs, som tidigare nämnts, av ett antal 
meningar, konstruerade som negativa satser, som formulerar vad som inte är ämnets ”främsta värde”, 
vad som ”inte heller” är ”det centrala” och vad som ”inte ens [...] är tillräckligt för att motivera 
slöjdens plats på schemat” (a.a., s. 6). Samtidigt som dessa satser förnekar att de uppräknade 
aktiviteterna och kunskaperna, vilka är sådana som sannolikt av tradition brukar förknippas med 
slöjden, är de främsta argumenten för ämnet i skolan, så konstrueras de, med hjälp av ”inte heller”, 
”inte ens” och den koncessiva (medgivande) subjunktionen ”även om [...inte ska underskattas]”, som 
de facto viktiga delar av ämnet (Ibid.). Detta har tolkats som att producenterna av 
kommentarmaterialet söker styra, och på en gång erkänna, uppfattningar om slöjdens förtjänster och 
syfte som förmodas finnas hos slöjdlärarna. Denna typ av ’mjuk’ styrning som försöker undvika att 
motstånd går enligt min tolkning igen i stora delar av kommentarmaterialet och har i analysen kopplats 
till Baumans diskussion om förförelse som integreringsmekanism. 

Många av formuleringarna i denna text är av en sådan art att de vid en första läsning endast framstår 
som konstaterande. Men samma faktiska modalitet som framställer ett uttalande som blott en 
iakttagelse av sakernas tillstånd kan lika gärna, i och med att läraren i första hand är den tänkta 
adressaten, läsas som en förtäckt uppmaning om hur saker ska vara: ”undervisningen gör eleverna 
uppmärksamma på hur slöjden används i samhället” (a.a, s. 7). Det är även värt att notera att agensen i 
föregående citat ligger hos ett abstrakt substantiv – nominaliseringen ’undervisningen’ – vilket 
fungerar som subjekt i satsen och därigenom endast indirekt tilltalar den mest troliga läsaren – läraren. 
Texternas genomgående användning av ’undervisningen’ istället för ’läraren’ skapar implicit ett 
synonymt förhållande mellan dessa uttryck och möjliggör samtidigt betydligt skarpare formuleringar. 
[Läraren ska ge eleverna förutsättningar att...] skulle sannnolikt upplevas som starkt styrande, jämfört 
med ”undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att [...]”, även om detta val förmodligen även kan 
kopplas till den diskurs om ’lärande’ i vilken fokus förskjutits från läraren till eleven och undervisning 
kommit att konstrueras som ”befrämjande av lärande” (Skolverket, 2011a, s. 213; Biesta, 2011, s. 
25f). 

Endast vid två tillfällen i det analyserade materialet används ordet ’lärare’, då i plural – vilket 
resulterar i ett relativt opersonligt användande – som det obestämda ”lärare”, och det bestämda 
”lärarna” (Skolverket 2011b, ss. 6; 7). ’Undervisningen’ får dock, som tilltal betraktat, trots allt sägas 
vara ännu mindre personligt än ’lärarna’. I analysen har det ansetts signifikant att det senare uttrycket 
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används för att beskriva lärarkårens handlande i fråga om ett visst ämnesinnehåll i positiva ordalag, 
och att detta placeras omedelbart före ett underförstått negativt omdöme om bristande likvärdighet: 
”ett område som [...] alltid varit ett självklart inslag i undervisningen för lärarna. Området har 
emellertid tolkats mycket olika”. Den andra av dessa meningar utgörs dessutom av en passiv 
konstruktion utan angiven agens. Genom att föregås av ett positivt omdöme mildras kritiken något och 
blir eventuellt ännu lättare att ta till sig i och med att den – tack vare hur den är konstruerad – 
dessutom kan tolkas som riktad mot någon annan.  

Ett annat exempel på hur texten i kommentarmaterialet, enligt min tolkning, försöker undvika att möta 
motstånd hos den lärarkår – som i liten utsträckning visat sig styrd av läro- och kursplan – vars 
undervisning dess syfte är att påverka, är hur den till synes sanktionerar ett flertal olika arbetssätt. I 
meningen ”arbetsprocessen kan vara fastslagen på förhand [...], den kan vara ett resultat av elevernas 
egna uppslag [...] eller så kan den utgå från en uppgift eller en utmaning från läraren”, görs inte bara 
en uppräkning av möjliga former för arbetet – hjälpverbet ’kan’ ger dessutom en modalitet som är 
möjlig att tolka både uttryckande som icke-faktisk (sannolikhet), och relationellt som tillståndsgivande 
(a.a., s. 6). 

Risksamhället och individens ansvar 

Enligt kursplanen ska eleverna utveckla ”kunskaper om [...] hur man väljer och hanterar material för 
att främja en hållbar utveckling” och förmågan att ”välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet 
utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter” (Skolverket, 2011a, s. 213). I 
kommentarmaterialet förekommer ett antal uttryck kopplade till en miljödiskurs, och således en viss 
tendens till overwording: ”återbruk”, ”det hållbara samhället”, ”resurshushållning”, ”återanvändning”, 
och ”hållbar utveckling” (Skolverket, 2011b, s. 6f). Detta har tolkats som uttryck för den ambition som 
också explicit skrivs fram i jämförelsen med den tidigare kursplanen – nämligen att ”i större 
utsträckning än tidigare [...] betona hur materialkännedom och återbruk utgör ett bidrag till elevernas 
kunskaper om det hållbara samhället” (a.a., s. 6). Sammantaget framträder en bild där individen görs 
ansvarig för hållbar utveckling, genom krav på att vid val av material och tillvägagångssätt beakta 
miljöaspekter; på att inte slösa med resurser och om möjligt återbruka material. ”Elevernas kunskaper” 
blir till en förutsättning för ”det hållbara samhället”, som i bestämd form singular konstrueras som 
något specifikt, med vissa bestämda egenskaper, som skulle kunna existera om individen bara tog sitt 
ansvar (Ibid.). 

På samma sätt finns risktematiken kopplad till samhällets ekonomiska välstånd, och i en möjlig 
tolkning framställs individen – genom sitt ansvar för utvecklandet av de förmågor som slöjden 
erbjuder möjligheter till – i förlängningen som ansvarig både för sin egen och andras välfärd, eftersom 
”dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling”(Skolverket, 2011a, 
s. 213). Att eleverna utvecklar ”kreativitet” och ”ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” 
beskrivs i kommentarmaterialet som avgörande och ”en grund för deras framtida möjligheter” vilken 
”måste grundläggas tidigt hos barnen” (Skolverket, 2011b, s. 8). Den icke-faktiska modaliteten 
(behövlighet), uttryckt genom ”måste”, förstärker ytterligare den nödvändighet som impliceras av 
metaforen ”grund”: med en dålig grund raseras ”barnens” ”framtida möjligheter” – utan den blir det 
omöjligt att bygga vidare (Ibid.). Att detta är enda gången i kommentarmaterialet som eleverna 
omtalas som ”barn” understryker hur ”tidigt” de måste måste börja utveckla den ”kreativitet [som] 
efterfrågas [...] av såväl arbetsgivare som i utbildningssammanhang” (Ibid.). 
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Entreprenörskap och nyckelkompetenser för livslångt lärande 

Analysen har visat på en hög grad av både intertextualitet och interdiskursivitet i kursplan och 
kommentarmaterial avseende relationen till både EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande och 
den svenska regeringens Strategi för entreprenörskap. Detta var så framträdande att denna del av 
resultatet i det följande redovisas under olika rubriker kopplade till dessa texter. 

Kommunikation på modersmålet 

definieras av förmågor som ” att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, tankar, känslor, fakta 
och åsikter” (Europeiska kommissionen, 2007, s. 4).  

Även om slöjdämnet troligtvis inte är ett ämne som vanligen förknippas med språkutveckling innebär 
kursplanen i LGR11 och införandet av uttrycket ”slöjdspecifika begrepp” ett tydligt steg mot en mer 
verbaliserad slöjd Skolverket, 2011a, s. 213). Färdigheter som att ”motivera”, ”analysera”, ”värdera” 
och ”tolka” har alla koppling till, eller involverar språkliga aktiviteter (Ibid.). Trots att språket i 
slöjden framför allt synes ha en utpräglat instrumentell roll, där exempelvis analys och värdering 
”förutsätter [...] en begreppsapparat”, framhäver kommentarmaterialet hur de slöjdspecifika begreppen 
berikar ”det allmänna ordförrådet och gör det lättare att kommunicera med andra” vilket i meningen 
efter knyts till ”ett rikt språk” och det betydelsefulla i att kunna ”beskriva och sätta ord på vad man 
känt och tänkt i samband med en estetisk upplevelse” (Skolverket, 2011b, s. 9). Detta i sin tur 
relateras, förutom till ”att kunna göra sig förstådd hos andra” – en omskrivning av ”kommunicera” 
ovan-, till ”den egna personliga utvecklingen” varför kommentarmaterialets motivering i analysen 
även ansetts knyta an till individualisering och individens självreflexivitet.  

Lära att lära 

innebär att ”man är medveten om sina egna inlärningsprocesser” och innefattar färdigheter som att 
kunna ”dela med sig av inlärningsresultatet” samt att ”kunna organisera sitt eget lärande [och] 
utvärdera sitt eget arbete” (Europeiska kommissionen, 2007, s.8).  

Denna typ av metkognitiva förmågor är något som tydligt och explicit skrivs fram i 
kommentarmaterialet till slöjdens kursplan, exempelvis behandlas det i två av de tre stycken som 
återfinns under rubriken ”Förändringar jämfört med den tidigare kursplanen”, där det uttrycks att 
”eleverna ska få större möjligheter att observera och reflektera över sin egen kunskapsutveckling”, 
samt att ”elevernas lärande i görandet behöver uppmärksammas i större utsträckning av både lärare 
och elever” (Skolverket, 2011b, s. 6). Hela detta avsnitt är dessutom tydligt framhävt, dels genom sin 
placering direkt efter rubriken ”Kommentarer till kursplanen i slöjd”, vilken – efter en allmän 
”Inledning”, gemensam för alla ämnen – markerar inledningen av den ämnesspecifika delen av 
kommentarmaterialet, och dels layout-mässigt, genom att separeras från den övriga texten av en tunn 
ram. Härigenom särskiljs detta innehåll som speciellt viktigt. I analysen har nyckelkompetensen Lära 
att lära framför allt knutits till kursplanens långsiktiga mål att eleverna utvecklar förmågan att 
”analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp”(Skolverket, 
2011a, s. 213). Även formuleringar i kommentarmaterialet, som att ”de egna erfarenheterna diskuteras 
och bekräftas i samtal eller genom att arbetet dokumenteras på olika sätt”, har tolkats som syftande till 
att utveckla denna typ av metakognitiva, självutforskande och meddelande förmågor (Skolverket, 
2011b, s. 8). Detta innehåll har också analyserats som relaterat till den ökade tendensen till individuell 
självreflexivitet i senmoderniteten. 

Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 

handlar om ”medvetenhet om det lokala, nationella och europeiska kulturarvet” och att ”förstå den 
kulturella och språkliga mångfalden i Europa (och i andra regioner i världen)” samt ”estetiska 
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aspekters betydelse i vardagslivet” (Europeiska kommissionen, 2007, s. 12). Kulturella färdigheter 
handlar både om ”förståelse och uttryck: att uppskatta och njuta av konstnärliga verk och 
föreställningar samt att skapa egna konstnärliga uttryck genom en rad olika medier”, men även om att 
kunna relatera egna åsikter ”i fråga om kreativitet och kreativa uttryck till andras åsikter” (Ibid.).  

Denna nyckelkompetens har analyserats som tydligast knuten till den del av kursplanens syfte som 
fastställer att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner 
och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder” och det 
långsiktiga mål, uttryckt som en ämnesspecifik förmåga, vilket formulerats som att eleverna ska 
utveckla sin förmåga att ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”, men även delvis till 
förmågan att ”formge och framställa föremål i olika material” (Skolverket, 2011a, s. 213).  

Kommentarmaterialet uttrycker att eleverna genom undervisningen ska ”få kunskaper om såväl det 
historiska svenska kulturarvet som nutida design och estetiska uttryck från andra kulturområden” 
(Skolverket, 2011b, s. 9). Den bestämda artikeln ”det” antyder att det finns ett bestämt, avgränsat 
kulturarv som vidare är ”historiskt”, det vill säga, avslutat och avlägset. Beskrivningar av hur ämnet 
”levandegör olika hantverk” och och ”tillvaratar tekniker och formspråk” förstärker, enligt min 
tolkning, denna bild av en bevarande verksamhet, som dock balanseras av ”nutida design” och en 
strävan att göra eleverna ”uppmärksamma på hur slöjden används i samhället och påverkar vår 
vardag” (Skolverket, 2011b, ss. 7; 9). Den faktiska modaliteten i denna sista formulering framställer 
innehållet som sant och omöjligt att ifrågasätta. Således handlar ämnet både om det historiska och det 
nutida, och om det lokala och det globala – sådant som ”gått i arv från tidigare generationer”, och 
sådant ”som genom migration och globalisering blivit en del av vår kultur” (Skolverket, 2011b, s. 7). 
Dessa formuleringar har i analysen tolkats som ett implicit medgivande av globaliseringen som ett 
incitament för slöjdämnet att anpassa och vidga sig – exempelvis genom att ”koppla undervisningen 
till barn- och undomskulturer” – för att bibehålla eller återerövra relevans i det posttraditionella, 
senmoderna samhället (a.a., s. 9).  

I nyckelkompetensen ingår, enligt ovan, färdigheter som handlar både om ”förståelse och uttryck” 
samt om att kunna relatera egna åsikter om ”kreativa uttryck” till andras (Europeiska kommissionen, 
2007, s. 12). I analysen av kommentarmaterialet har dessa aspekter av Kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer förståtts stå i nära interdiskursiv relation till formuleringar om att ”mötet 
med historiska och samtida föremål från olika kulturer, och förmågan att tolka dessa föremåls estetiska 
och kulturella uttryck [...] ska också förstås som en utgångspunkt för eget skapande” (Skolverket, 
2011b, s. 9). 

Initiativförmåga och företagaranda och Entreprenörskap 

Nyckelkompetensen definieras som ”individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det innebär 
kreativitet, innovation och risktagande och förmågan att planera och leda projekt för att uppnå de mål 
som ställts upp” (Europeiska kommissionen, 2007, s. 11). Bland ”färdigheter på detta område” 
återfinns bland annat ”förmåga att planera, organisera och leda arbetet, [...] analyser, kommunikation, 
[...] utvärdering och dokumentering”, samt ”förmågan att arbeta både självständigt och i grupp” 
(Ibid.). 

I analysen har detta kopplats till kursplanens formuleringar om hur slöjdande ”innebär att finna 
konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer” och 
”utvecklar kreativitet”; hur slöjdundervisningen syftar till att ”ge eleverna förutsättningar att utveckla 
idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat” och ” ta sig an utmaningar på 
ett kreativt sätt”; samt till det långsiktiga målet att eleverna utvecklar förmågan att ”analysera och 
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värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp” (Skolverket, 2011a, s. 213). 
I kommentarmaterialet finns ett helt avsnitt som beskriver hur syftet med att utveckla kreativitet hos 
eleverna är att det efterfrågas ”av såväl arbetsgivare som i utbildningssammanhang” samt är 
”väsentligt för att de ska kunna utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 
2011b, s. 8). Något som tolkats som signifikant i detta sammanhang är hur det just är ett 
’förhållningssätt’ som eleverna ska utveckla, vilket enligt Nationalencyklopedins ordbok (2004) kan 
definieras som ”uttryck för viss inställning” och beskrivs som besläktat med ’attityd’. Här är det 
således inte frågan om kunskaper eller förmågor, utan om en viss ’inställning’ som eleverna ska 
utveckla; en attityd som i kommentarmaterialet beskrivs som ”att kunna se möjligheter och lösningar” 
(Skolverket, 2011b, s. 8). Detta har i analysen kopplats till den flexibilitet och anpassningsbarhet som 
individen behöver besitta för att ”bli och förbli en säljbar vara” i en ”snabbt föränderlig och tätt 
sammanlänkad värld” (Bauman, 2008, s. 73; Europeiska kommissionen, 2007, s. 3). 

I den del av kommentarmaterialet som behandlar slöjden, kreativitet och entreprenörskap, refereras det 
explicit dels till ”den första delen av läroplanen”, och dels till att ”entreprenörskap lyfts även fram som 
en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande inom det europeiska samarbetet” (Skolverket, 
2011b, s. 8). Trots att regeringens Strategi för entreprenörskap inte nämns i sammanhanget fann 
analysen att bland annat denna sistnämnda formulering i kommentarmaterialet i påfallande hög grad 
påminner om delar av texten i denna broschyr. Där framhålls på ett snarlikt sätt att ”inom det 
europeiska samarbetet [...] lyfts entreprenörskap fram som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt 
lärande” (Regeringskansliet, 2009, s.10).  

Nedan presenteras i tabellform vad kan betraktas som ett exempel på vad Taylor (2004, s. 438) kallar 
en genrekedja. Här kan följas hur innehåll, uttryck och begrepp färdats genom olika diskursiva 
praktiker och texter. Längst till vänster återges delar av texten om Initiativförmåga och företagaranda 
ur EU:s Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram (Europeiska 
kommissionen, 2007), följt av utdrag ur, i tur och ordning, Utbildnings- och 
Näringslivsdepartementens Strategi för entreprenörskap (Regeringskansliet, 2009), Skolverkets 
(2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, och Kommentarmaterial 

till kursplanen i slöjd (Skolverket 2011b). De begrepp och uttryck som återkommer i olika texter har 
markerats med fetstil. I vissa fall har valet att använda fetstil snarare utgått från den analyserade 
ideationella meningen, då tolkningen gjorts att samma innehåll uttrycks något annorlunda från den ena 
texten till den andra. Exempelvis har det i analysen ansetts finnas ett både ideationellt och diskursivt 
samband mellan påståendet att entreprenöriella kompetenser bidrar till att unga ”framgångsrikt 

genomför sina studier” (Regeringskansliet, 2009, s. 5), och kommentarmaterialets konstaterande att 
”kreativitet efterfrågas ofta [...] i utbildningssammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 8). Tabellen ska 
framförallt ses som en illustration i belysande syfte av denna typ av relation texterna emellan. 
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Tabell 1: Genrekedja entreprenörsdiskurs – uttryck och begrepp genom fyra dokument 

EU:s 

nyckelkompetenser för 

livslångt lärande 

Strategi för entreprenörskap  LGR11 Kommentarmaterial till 

kursplanen i slöjd 

Initiativförmåga och 

företagaranda är 

individens förmåga att 

omvandla idéer till 

handling. Det innebär 

kreativitet, innovation 

och risktagande och 

förmågan att planera 

och leda projekt för att 

uppnå de mål som 

ställts upp. [...] 

Färdigheter på detta 

område innefattar [...] 

förmåga att planera, 

organisera och leda 

arbetet, [...] analyser, 

kommunikation, [...] 

utvärdering och 

dokumentering, [...] 

förmågan att arbeta 

både självständigt 

och i grupp. Det är 

viktigt att kunna 

fastställa sina egna 

starka och svaga 

sidor och att, om 

lämpligt, bedöma och 

ta risker (Europeiska 

kommissionen, 2007, 

s. 11). 

 

Kompetenser så som att se 

möjligheter, att ta initiativ 

och att omsätta idéer till 

handling är även värdefulla 

för individen och för 

samhället i vidare bemärkelse. 

Dessa kompetenser 

efterfrågas av arbetsgivare 

[...] Andra entreprenöriella 

kompetenser så som att lära 

sig att lösa problem, planera 

sitt arbete och att samarbeta 

med andra kan även bidra till 

att unga mer framgångsrikt 

genomför sina studier 

(Regeringskansliet, 2009, s. 

5). 

Grunden för att utveckla ett 

entreprenöriellt 

förhållningssätt läggs tidigt 

genom att till exempel flickors 

och pojkars nyfikenhet, 

kreativitet, självförtroende 

och förmåga att fatta beslut 

stimuleras (a.a., s. 9). 

Kunskapsuppdraget lägger 

grunden för elevernas 

framtida möjligheter i livet 

(a.a., s. 12). 

  

Skolan ska 

stimulera elevernas 

kreativitet, 

nyfikenhet och 

självförtroende 

samt vilja till att 

pröva egna idéer 

och lösa problem. 

Eleverna ska få 

möjlighet att ta 

initiativ och ansvar 

samt utveckla sin 

förmåga att arbeta 

såväl självständigt 

som tillsammans 

med andra. Skolan 

ska därigenom 

bidra till att 

eleverna utvecklar 

ett förhållningssätt 

som främjar 

entreprenörskap 

(Skolverket, 2011a, 

s 9). 

Andra aspekter av 

slöjdundervisningen som 

tydligt skrivs fram i 

kursplanen är att den ska 

väcka nyfikenhet och 

utveckla elevernas förmåga 

att ta sig an utmaningar på ett 

kreativt sätt. Kreativitet är 

väsentligt för att eleverna ska 

kunna utveckla ett förhåll-

ningssätt som främjar 

entreprenörskap, något som 

lyfts fram i den första delen 

av den samlade läroplanen. 

Skrivningarna i kursplanen 

syftar på ett förhållningssätt 

som innefattar självtillit, 

självkännedom, idérikedom, 

handlingsberedskap samt 

samarbets-och 

kommunikationsförmåga – 

det vill säga att kunna se 

möjligheter och lösningar. 

Detta måste grundläggas 

tidigt hos barnen eftersom det 

lägger en grund för deras 

framtida möjligheter. 

Kreativitet efterfrågas ofta 

av såväl arbetsgivare som i 

utbildningssammanhang. 

[...] 

I slöjdundervisningen finns 

alla möjligheter att träna och 

utveckla nyfikenhet och 

kreativitet, liksom förmågan 

att fatta egna beslut och 

förstå konsekvenserna av 

dem (Skolverket, 2011b, s. 

8). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget eller vilket som kom först. 
Enligt Fairclough är diskurs både konstituerad och konstituerande, det vill säga: hur vi förstår och 
pratar om något är beroende av sociala strukturer och den sociala praktik vi är en del av, men samtidigt 
kommer dessa strukturer och denna praktik att påverkas av hur vi pratar om och förstår den. Är det, 
som analysen visat, möjligt att upptäcka interdiskursivitet och spåra många av senmodernitetens drag i 
slöjdens styrdokument på grund av att deras författare i hög grad är påverkade av dessa diskurser och 
av samtiden, eller är det snarare fråga om ett strategiskt handlande från deras sida? Min tolkning är att 
samtidigt som man kan se hur kursplan och kommentarmaterial influerats av tendenser i det 
senmoderna samhället samt hur olika diskurser opererar i texterna och bidrar till att forma slöjdämnet i 
dagens skola, kan man på samma gång se hur slöjdämnets företrädare, i form av texternas producenter, 
i styrdokumenten stundtals aktivt utnyttjar interdiskursivitet för att konstruera och motivera 
slöjdämnet i, med och mot det senmoderna samhället och den rådande diskursordningen. För ett så 
pass traditionsförknippat ämne som slöjd blir det i ett posttraditionellt samhällle en fråga om 
överlevnad, om att försöka argumentera och muta in ett område i skolan för att behålla sin position 
som obligatoriskt ämne. De analyserade texterna synes således vara både diskursivt reproducerande 
och kreativa. Snarare än att göra motstånd mot dominerande tendenser och hävda sitt värde utifrån sin 
tradition och på egna villkor, så lyfter man in diskurser och begrepp som ligger i tiden, och använder 
dem, kanske inte så mycket för att förändra sin verksamhet, som för att beskriva den. I ett 
posttraditionellt samhälle måste slöjden motiveras utifrån delvis nya argument, syftet beskrivas på 
delvis nya sätt, och delvis nya förmågor som ämnet sägs utveckla måste lyftas fram. 

Den bild av slöjdämnet som framträder i analysen av kursplanen och kommentarmaterialet till 
densamma visar sammantaget ett ämne som på många sätt ställer sig med fötterna i olika läger 
samtidigt och försöker framhäva sin bredd genom att omfatta både konstnärligt skapande och en mer 
instrumentellt inriktad verksamhet; jämka samman tradition med nutid, nationellt med globalt 
kulturarv, teori med praktik. Den ambivalenta inställningen till de sistnämda begreppen kanske kan 
förstås som att det på grund av praktiska verksamheters låga status i det senmoderna 
kunskapssamhället finns en rädsla för att definiera sig som ett praktiskt ämne, men samtidigt en oro 
för att en alltför kraftig nedtoning av ämnets praktiska inslag kan leda till att det förlorar sin identitet, 
blir ännu lösare i konturerna och därigenom försvagas ytterligare. Det är som att en av ämnets främsta 
styrkor inte går att använda till att hävda det med. Sannolikt är just det som gör slöjd så pass 
uppskattat hos eleverna på samma gång en starkt bidragande orsak till ämnets låga status hos föräldrar 
och beslutsfattare. Min tolkning är att man försökt lösa detta framför allt på språklig väg, genom att 
söka påverka hur man använder begreppen och hur man talar om de praktiska inslagen. Vivien Burr 
(1995, s. 5) menar att “the way people think, the very categories and concepts that provide a 
framework of meaning for them, are provided by the language that they use” – och hur man pratar om 
saker eller beskriver verksamheter blir då väsentligt för hur de kommer attt uppfattas och värderas. Att 
exempelvis beskriva slöjd som tillhörande ”de kunskapsfält som vilar på en praktisk 
kunskapstradition”, som ”en form av skapande” eller påpeka hur det ”erbjuder en ingång till frågor 
som rör betydelsen av resurshushållning” ger förmodligen skilda associationer och därmed olika bilder 
av vad ämnet är eller handlar om (Skolverket, 2011a, s. 213; Skolverket 2011b, s. 7f). Även om 
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slöjdämnets kärna inte förändras nämnvärt i och med kursplanen i LGR11 kan man se tendenser till att 
vilja beskriva ämnet på delvis nya sätt, framför allt i kommentarmaterialet, och därigenom ”sätta in 
slöjdämnet i ett nutida sammanhang” (Skolverket, 2011b, s. 9. Forskning har visat att lärare i slöjd inte 
upplever sig som särskilt styrda av kurs- och läroplan men de får ändå förmodas dela vissa 
uppfattningar om vad som är ämnets kärna, både med varandra och med kursplaneförfattarna. Om 
delar av den kärnan, exempelvis det praktiska arbetet, kommer att upplevas utgöra en del i hotbilden 
mot ämnet, kanske de ämnesföreträdare som bidrar till produktionen av styrdokumenten kommer att 
anse det väsentligt att i kommentarmaterialet tydligt tala om, inte bara hur kursplanen ska tolkas – 
vilket förstås som en strävan att åstadkomma förändring i riktning mot ökad likvärdighet – utan även 
hur man ska prata om och argumentera för slöjdämnet. Då troligen anses ogörligt att förändra kärnan 
får man finna på nya sätt att beskriva den, exempelvis genom benämningar som ”manuellt och 
intellektuellt arbete i förening”. Likaså är rimligen inte slöjdlärarna de som behöver övertygas om allt 
det positiva som slöjdarbete kan bidra med i elevernas utveckling, men de kanske behöver få verktyg 
för att kunna övertyga andra. Lärarna konstrueras härigenom som de som ska medvetandegöra 
slöjdämnets kvalitéer. 

Kommentarmaterialet kan förstås som ett led i en tydligare statlig styrning av skolan kopplad till den 
”innehålls- och resultatorienterad[e] kunskapsdiskurs” som Adolfsson (2012, s. 30f) diskuterar, samt 
som en text som ”syftar till att påverka tänkandet i organisationen” (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 
2007, s. 28). Det är därmed ett försök att styra och påverka undervisningens form och innehåll och ett 
sätt att öka likvärdigheten mellan olika lärares slöjdpraktik. Samtidigt bedömer jag det som troligt att 
producenter av en text, särskilt i de fall där det är fråga om en grupp med flera författare, kan ha flera 
olika motiv på en och samma gång. Här blir begrepp som ’mjuk’ styrning, förförelse och aktiv tillit 
aktuella. Att kommentarmaterialet – som försöker åstadkomma förändring – på ett, enligt min analys, 
så försiktigt sätt tilltalar och närmar sig lärarna tolkar jag som att det vill övertyga dem, dels om det 
önskvärda i att förändra kursplanen och därmed undervisningen, och dels om att vara talespersoner för 
ämnet som talar om det på ett visst sätt, marknadsför slöjden och på så vis värnar dess status som 
obligatoriskt ämne. Om slöjdlärarna ska kunna agera ’reklampelare’ för slöjden är sannolikt en 
förutsättning att de är engagerade i och identifierar sig med sitt ämne och det blir då av yttersta vikt att 
de styrdokument man har att förhålla sig till inte orsakar att lärarna tvärtom fjärmar sig från dem. 
Samtidigt som styrdokumenten, eller snarare deras producenter, har på sin agenda att åstadkomma 
förändringar och ’homogenisering’ i och av undervisningen, samt att skapa ett ämne som lättare kan 
försvara sin position som obligatoriskt i skolan, måste lärarna kunna ’känna igen’ ’sitt’ ämne. Det är 
antagligen mot denna bakgrund man kan förstå bland annat den del av kommentarmaterialet som, 
enligt analysen, på sin väg fram till den ’rätta’ motiveringen, på en gång erkänner och förnekar andra 
sätt att rättfärdiga ämnet. Således gör jag tolkningen att de ämnesföreträdare som författat kursplan 
och kommentarmaterial behövt balansera bevarande och förnyelse för att kunna legitimera ämnets 
utformning både hos elever, föräldrar, politiker – och slöjdlärare. 

Om kommentarmaterialet följaktligen i första hand kan förstås syfta till att påverka både undervisning 
och argumentation hos lärarna och därmed innehåller både styrande skrivningar och beskrivningar av 
slöjdandets positiva effekter, menar jag, vilket visats i analysen, att kursplanen ur ett elev- eller 
föräldraperspektiv är möjlig att läsa som en reklamtext, ett erbjudande riktat till en konsument av 
utbildning. Samtidigt konstrueras eleven i kursplanen som ansvarig för sin egen utveckling och för sitt 
eget lärande – ett lärande som hela tiden ska övervakas och verbaliseras. Den tolkning jag gör är att 
språkliggörandet av slöjden – som representeras av en genomgående betoning av analys, 
dokumentation, slödspecifika begrepp, motiverande av val, samt värderande av arbetsprocesser och 
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resultat – delvis kan förstås i termer av ett ökat fokus på utbildningens mätbarhet som Nordin (2012, s. 
210) menar är en global trend. Att genom tal eller skrift få tillgång till elevernas processer underlättar 
bedömningen, och dessutom är elevens användande av ämnesspecifika begrepp sannolikt lättare att 
värdera än hennes idéutveckling. 

I sin avhandling Kunskapens politik, pekar Nordin (2012, ss. 202; 209) även på ett stort inflytande från 
EU i svensk utbildningspolitik, bland annat i form av en hög grad av interdiskursivitet mellan 
transnationellt och nationellt producerade policy texter. Nordin (a.a., s. 202) kallar detta outtalade 
inflytande ”en tyst europeiseringsprocess”. Enligt den analys av interdiskursivitet som gjorts i detta 
arbete kan samma tendenser iakttas i slöjdens styrdokument. Intressant att notera i detta sammanhang 
är att av de fyra nyckelkompetenser som kunnat knytas till det analyserade materialet är det endast i 
samband med den kompetens som fått en svensk motsvarighet, entreprenörskap, som 
kommentarmaterialet uttalat refererar till EU:s nyckelkompetenser. I förordet till broschyren Strategi 

för entreprenörskap skriver dåvarande utbildningsminister Jan Björklund, högskole- och 
forskningsminister Lars Leijonborg och näringsminister Maud Olofsson att ”eget företagande måste 
bli ett lika naturligt val som anställning” och hur man därför vill att ”entreprenörskap ska löpa som en 
röd tråd genom utbildningssystemet” och hoppas ”att de som är verksamma inom olika delar av 
utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att utveckla undervisningen inom detta område” 
(Regeringskansliet, 2009, s. 2). Av slöjdämnets kursplan och kommentarmaterialet till denna att döma 
tog författarna till dessa styrdokument fasta på denna förhoppning och kom att använda 
entreprenörskap som ett av sina främsta medel i motiverandet av slöjdämnet. Ska detta tokas som ett 
tecken på att vi lever i ett samhälle likt det Olssen (1996, s. 340) beskrivit – genompräglat av 
nyliberala idéer och i vilket ”the state seeks to create an individual that is an enterprising and 
competitive entrepreneur” – eller är det snarare fråga om att slöjdens företrädare genom ett strategiskt 
approprierande av detta begrepp, som ligger så väl i tiden, hoppas kunna befästa ämnets legitimitet 
och höja dess status, bland både politiker och elever och deras föräldrar?  

 

Metoddiskussion 

Beroende på vem som läser en text, och hur den läses, kommer den, bland annat genom läsarens 
förförståelse, erfarenheter och syfte med läsningen, att tolkas på olika sätt. En och samma text kan 
även innehålla motsägelser och ge uttryck för, exempelvis, helt skilda sätt att se på världen. Texters 
tolkningsbarhet gör det också möjligt att läsa in olika motiv hos deras författare. Min egen erfarenhet 
av slöjdundervisning och av att omsätta kursplanen i praktik påverkar naturligtvis min läsning av de 
undersökta dokumenten. I detta ligger både en styrka och en svaghet för detta arbete.  

Den metod och det teoretiska perspektiv som använts i detta arbete har ansetts vara relevant i 
förhållande till frågeställningarna och upplevts fungera väl i analysarbetet, även med tanke på Winther 
Jörgenssen och Phillips (2000, s. 28) kommentar om svårigheterna med att undersöka diskurser som 
man är en del av eller står i nära relation till. Jag har upplevt att den detaljerade lingvistiska 
textanalysen gjort det möjligt att läsa texterna med nya ögon och att få syn på outtalade, underliggande 
och förgivettagna aspekter av den ’verklighet’ som skrivs fram i texterna. 

En svårighet har varit att skapa mening i allt det som den omfattande analysen gett vid handen, 
samtidigt som resultatet tidvis givit upphov till nya frågor som inte kunnat besvaras av det material 
som ingått i undersökningen. Det hade exempelvis varit intressant att analysera kursplan och 
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kommentarmaterial i sin helhet, det vill säga att inkludera även de delar som behandlar det centrala 
innehållet och kunskapskraven. På samma sätt skulle det ha varit spännande att relatera den 
analyserade kursplanen till dess föregångare. 

Ett annat problem med en så pass detaljerad analysmetod som den som använts i detta arbete är att 
materialet under vissa moment i stort sett undersöks i sina minsta beståndsdelar. Således kan det 
ibland kan bli svårt att byta perspektiv och försöka behålla någon slags helhetssyn för att kunna avgöra 
om ett specifikt ord eller en formulering är signifikant eller bara slumpmässig; ifall det handlar om att 
språket behövt varieras eller att det helt enkelt är så vi uttrycker oss. Ibland kanske en död metafor 
bara är en död metafor. 
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Bilaga 1 

Kursplan i slöjd ur LGR11 

 

3.16 SLÖJD  

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka 

sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och 

design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket 

utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är 

betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.  

Syfte  

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att 

arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en 

process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.  

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål 

och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och 

experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och 

konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap 

och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och 

säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt 

förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.  

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att  

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,  

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och 

miljöaspekter,  

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och  

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

      [s. 213] 
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Bilaga 2 

Kommentarer till kursplanen i slöjd 

 

Förändringar jämfört med den tidigare kursplanen 

 

Kursplanen i slöjd skiljer sig inte i grunden från sin föregångare utan ämnets inriktning är densamma. Men det 

finns några skillnader. Elevernas förmåga att analysera och värdera sitt slöjdarbete betonas mer. Detta ska inte 

uppfattas som att slöjdämnet ska teoretiseras, utan som att eleverna ska få större möjligheter att observera och 

reflektera över sin egen kunskapsutveckling.  

 

Slöjdens koppling till det nutida samhället och slöjdkunskapernas betydelse i samhället har förtydligats för att 

bättre balansera betoningen av den personliga utvecklingen i den tidigare kursplanen. Kursplanen strävar också i 

större utsträckning än tidigare efter att betona hur materialkännedom och återbruk utgör ett bidrag till elevernas 

kunskaper om det hållbara samhället.  

 

En viktig grund för förändringarna i den nya kursplanetexten är resultatet av Skolverkets nationella utvärdering 

av slöjdundervisningen, NU-03. Av utvärderingen framgick bland annat att slöjdundervisningen lägger stor 

betoning på görandet, men att elevernas lärande i görandet behöver uppmärksammas i större utsträckning av 

både lärare och elever. Den nya kursplanen vill genom sina skrivningar om vikten av analys och värdering bidra 

till detta.  

 

SYFTET  

Skolämnet slöjds främsta värde ligger inte i dess omedelbara nytta – även om tillfredsställelsen i att kunna skapa, 

framställa och uttrycka sig med föremål inte ska underskattas. Det är inte heller görandet i sig som är det 

centrala. Inte ens materialkännedom och vana vid att hantera enkla redskap och verktyg är tillräckligt för att 

motivera slöjdens plats på schemat. Ämnets ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig 

utveckling och utvecklingen av förmågor som alla människor har användning av.  

Undervisningen i slöjd bidrar till att utveckla elevernas förmåga att framställa föremål för olika praktiska och 

estetiska ändamål. I undervisningen arbetar eleverna främst med material som metall, textil och trä, men också 

med andra material och olika materialkombinationer. Med hjälp av olika redskap och verktyg lär de sig samtidigt 

att uppfatta de möjligheter och begränsningar som olika material erbjuder. Undervisningen skapar förståelse för 

hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar ett föremåls form, funktion och bruksvärde. 

Arbetsprocessen kan vara fastslagen på förhand genom ritningar, mönster och instruktioner, den kan vara ett 

resultat av elevernas egna uppslag och idéer eller så kan den utgå från en uppgift eller en utmaning från läraren.  

      [sid. 6] 
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Undervisningen i slöjd bidrar till att utveckla elevernas förmåga att utveckla idéer, att efter analys och 

överväganden framställa en produkt och värdera en tillverkningsprocess. Eleverna skapar en inre bild, ofta med 

stöd av en skiss eller en modell, av ett föremål som de därefter även kan tillverka. Genom undervisningen blir 

eleverna förtrogna med olika material och tekniker, utvecklar medvetenhet om problem som kan uppstå under 

arbetets gång, samt tränar på olika sätt att hantera dessa. Eleverna lär sig genom undervisningen att 

experimentera, göra medvetna val, arbeta målmedvetet och dra lärdom av de erfarenheter de gör. 

Undervisningen i slöjd bidrar även till att utveckla elevernas medvetenhet om sitt kulturarv. Slöjdämnet 

levandegör olika hantverk samtidigt som det tillvaratar tekniker och formspråk som gått i arv från tidigare 

generationer eller som genom migration och globalisering blivit en del av vår kultur. Undervisningen gör 

eleverna uppmärksamma på hur slöjden används i samhället och påverkar vår vardag. Undervisningen erbjuder 

även en ingång till frågor som rör betydelsen av resurshushållning, återanvändning och hållbar utveckling.  

 

Manuellt och intellektuellt arbete i förening 

I kursplanens inledande motivering till att ämnet slöjd finns i skolan förekommer uttrycket manuellt och 

intellektuellt arbete i förening. Uttrycket har medvetet valts för att försöka ringa in frågan om teori och praktik i 

slöjden. Begreppsparet teori och praktik har genom åren varit problematiskt att hantera i slöjdens kursplaner. 

Många har av tradition velat definiera slöjd som ett praktiskt skolämne, till skillnad från andra ämnen som i så 

fall skulle vara teoretiska. Men det uppstår snabbt problem när man försöker klassificera ämnen som antingen 

det ena eller det andra. I de flesta skolämnen finns inslag av färdighetskaraktär, där eleverna måste kunna förstå 

hur färdigheterna ska brukas, kunna bedöma när de är lämpliga att använda och förstå varför det förhåller sig så. 

Olika kunskapsformer är snarare varandras förutsättning än varandras motsatser.  

I kursplanen förutsätts att det inte går att särskilja arbetet med händerna från analys och värdering i arbetet. 

Manuellt och intellektuellt arbete i förening är en beteckning för denna kombinerade kunskap, där 

hantverksskickligheten kombineras med förmåga att välja och motivera samt analysera och värdera.  

 

Kunnande i hantverk 

En del av syftestexten i slöjdens kursplan handlar om att eleverna ska utveckla kunskaper i olika hantverk. Det 

omfattar ett område som, även om det inte formulerats i tidigare kursplaner, alltid varit ett självklart inslag i 

undervisningen för lärarna. Området har emellertid tolkats mycket olika. Med kunnande i hantverk avses i 

kursplanen kunskaper i att hantera redskap, verktyg, maskiner och material, liksom kunskaper om formgivning 

och material- och färgvalens betydelse för det sammantagna resultatet. Ett hantverkskunnande handlar också om 

att utveckla föreställningsförmåga och kunna visualisera samt att göra medvetna val med tanke på material, 

framställningsmetod, konstruktion, funktion och uttryck. Kunnande i hantverk handlar därigenom i stor 

utsträckning om att använda sig av egna och andras tidigare slöjderfarenheter.  

 

 

      [sid. 7] 



45 
 

Kursplanen anger att eleverna ska utveckla skicklighet. Begreppet hantverksskicklighet har medvetet valts bort i 

kursplanen eftersom det ofta förstås som att enbart omfatta motoriska kunskaper och fingerfärdighet. Dessa 

egenskaper är inte alltid knutna till reflektion och tanke, utan enbart till handling. Genom att enbart använda 

ordet skicklighet vill kursplanen bredda begreppet till att även omfatta analys och värdering. 

 

Tanke, sinnesupplevelse och handling 

Kursplanen betonar att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, 

sinnesupplevelse och handling samverkar. En central tanke bakom detta är idén om erfarenhets-och 

handlingsbaserat lärande. Slöjd tillhör de kunskapsfält som vilar på en praktisk kunskapstradition. I slöjd kan 

eleverna inte alltid göra exakt som de lärt sig utan de måste förstå att anpassa varje handling till den aktuella 

situationen. Eleverna skaffar sig således kunskaper i form av erfarenheter. Handlingarna leder till att eleven 

ställer frågor: ”Varför blir det så här?” eller ”Varför funkar inte detta?” Svaren på dessa frågor, kombinerat med 

ytterligare erfarenheter, leder till ny kunskap och förståelse för orsakssamband. Detta skiljer lärandet i slöjd från 

en del andra ämnen, där eleverna först får lära sig vissa fakta och regler som senare ska tillämpas i laborativa 

situationer. 

Som en följd av ovanstående resonemang är det omöjligt att lära sig slöjda genom att läsa texter eller att enbart 

titta på när någon annan gör något. Då kan man i bästa fall skaffa sig kunskaper om slöjd. Det är bara genom att 

själv arbeta i olika material med redskap och verktyg som erfarenheterna kommer, lärande sker och man kan 

utveckla kunskaper i och genom slöjd. Kunskaperna befästs ytterligare genom att de egna erfarenheterna 

diskuteras och bekräftas i samtal eller genom att arbetet dokumenteras på olika sätt. Kursplanen formulerar det 

som att eleverna ska ges möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera 

resultat. 

 

Nyfikenhet och kreativitet 

Andra aspekter av slöjdundervisningen som tydligt skrivs fram i kursplanen är att den ska väcka nyfikenhet och 

utveckla elevernas förmåga att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Kreativitet är väsentligt för att eleverna 

ska kunna utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, något som lyfts fram i den första delen av 

den samlade läroplanen. Skrivningarna i kursplanen syftar på ett förhållningssätt som innefattar självtillit, 

självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt samarbets-och kommunikationsförmåga – det vill säga att 

kunna se möjligheter och lösningar. Detta måste grundläggas tidigt hos barnen eftersom det lägger en grund för 

deras framtida möjligheter. Kreativitet efterfrågas ofta av såväl arbetsgivare som i utbildningssammanhang. 

Entreprenörskap lyfts även fram som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande inom det europeiska 

samarbetet. I slöjdundervisningen finns alla möjligheter att träna och utveckla nyfikenhet och kreativitet, liksom 

förmågan att fatta egna beslut och förstå konsekvenserna av dem.  

I kursplanens inledning står det att slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar 

inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Design syftar i kursplanen på utvecklingen 

av medvetna och innovativa lösningar  
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där man tar hänsyn till funktionella och estetiska krav med utgångspunkt i användarens behov.  

 

Slöjdens begrepp 

Genom undervisningen i slöjd anger kursplanen att eleverna ska utveckla förtrogenhet med begrepp som 

beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Kursplanen betonar genomgående analys 

och värdering för att uppmärksamma lärandet i görandet. Det förutsätter ett språk och en begreppsapparat. Att 

kunna uttrycka sig med slöjdspecifika begrepp är viktigt för att fördjupa lärandet. De slöjdspecifika begreppen 

berikar också det allmänna ordförrådet och gör det lättare att kommunicera med andra.  

Att ha ett rikt språk för att kunna beskriva och sätta ord på vad man känt och tänkt i samband med en estetisk 

upplevelse är också betydelsefullt. Det gäller både för den egna personliga utvecklingen och för att kunna göra 

sig förstådd hos andra.  

 

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 

Kursplanen anger att eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. 

Arbetsmiljö-och säkerhetsfrågor är centrala vid åtskilliga typer av slöjdarbete. Många av de redskap och den 

utrustning som används vid slöjdande kräver ett säkerhetstänkande. Att vara medveten om ergonomi och 

arbetsmiljö, till exempel om arbetsställningar och om ljudnivå, är också betydelsefullt för att undvika skador. I 

skolsammanhang arbetar man ofta många tillsammans i verkstadsliknande miljöer. Att då kunna ta hänsyn och 

samarbeta är centralt ur säkerhetssynpunkt.  

Slöjd från olika kulturer och tidsperioder 

Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om såväl det historiska svenska kulturarvet som nutida design 

och estetiska uttryck från andra kulturområden. Detta är ett sätt att placera in slöjden i ett sammanhang och vidga 

perspektivet på vad slöjd kan vara, samtidigt som det belyser det faktum att vi lever i en mer globaliserad värld. 

Kursplanen anger att eleverna genom undervisningen ska utveckla en medvetenhet om estetiska traditioner och 

uttryck. Dessutom ska de utveckla förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.  

Denna ambition att vidga ämnets innehåll framträder på flera sätt i kursplanens skrivningar, inte minst i det 

centrala innehållet. Det motiveras bland annat av resultat från Skolverkets utvärdering av slöjdundervisningen, 

NU-03. I dessa utvärderingar ger eleverna ofta uttryck för en syn på slöjdundervisningen som rolig men inte 

nyttig. Genom att koppla undervisningen till barn-och ungdomskulturer, identitetsutveckling och aktuella trender 

vill kursplanen sätta in slöjdämnet i ett nutida sammanhang och visa på dess betydelse inom olika områden. 

Mötet med historiska och samtida föremål från olika kulturer, och förmågan att tolka dessa föremåls estetiska 

och kulturella uttryck, kan också bidra med idéer till det egna skapandet. Det är ett sätt att få inspiration i 

riktning mot att utveckla ett framtida personligt formspråk. Mötet med föremål från olika kulturer, historiskt och 

i nutid, ska alltså inte ses som enbart analytiska och teoretiska inslag i kursplanen utan ska också förstås som en 

utgångspunkt för eget skapande. 
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