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ABSTRACT 

Institution/Ämne  Uppsala universitet. Konstvetenskapliga institutionen, Konstvetenskap 

    
Författare Elisabet Jagell 

    
Titel och undertitel Förebilder i slöjd: en undersökning om vem som kan ses som förebild i nutida 

pedagogisk slöjd 

Engelsk titel Role models i sloyd: A survey of who can be seen as a role model in 
contemporary educational sloyd  

Handledare Karin Wahlberg Liljeström 

    
Ventileringstermin Vårterminen 2018 

    

Innehåll Uppsatsens frågeställning är vilka formgivare, konsthantverkare, hantverkare, 
slöjdare eller andra personer skulle kunna ses som förebilder i pedagogisk slöjd i 
en nutida kontext. Metoden för att undersöka frågan var en webbenkät riktad 
till ett urval av grupper som berörs av slöjd på olika sätt.  

Den vanligaste förebilden bland mina respondenter visade sig vara en svensk 
man som är släkting. På andra och tredje plats kom två etablerade och, i 
slöjdkretsar, kända professionella slöjdare; Jögge Surolle Sundqvist och Beth 
Moen. Respondenterna beskriver sina slöjdförebilder som kreativa, nyfikna och 
generösa.  

Bristen på kända förebilder inom slöjd kan i hög grad påverka den pedagogiska 
slöjdens status och ställning. Ett större fokus på att lyfta fram en bredd av 
förbilder för slöjd i undervisningen skulle kunna öppna upp för förbättrade 
möjligheter att arbeta mot det grundskolans kursplan i slöjd tar upp. 

Abstract The essay's question is what designers, artisans, craftsmen, people working 
with sloyd or other people could be seen as role models in educational sloyd in a 
contemporary context. The method of investigating the issue was a web survey 
targeted at a selection of groups related to sloyd. 

The most common model among my respondents turned out to be a Swedish 
man who is a relative. Second and third place came two well-known 
professional craftsmen; Jögge Surolle Sundqvist and Beth Moen. Respondents 
describe their role models as creative, curious and generous. 

The lack of known models in sloyd can greatly affect the status and position of 
the educational sloyd. More focus on highlighting a width of rolemodels in sloyd 
teaching could open up for improved opportunities to work according to the 
elementary school's curriculum in sloyd. 

 
Nyckelord slöjd, pedagogisk slöjd, förebild, hantverk, konsthantverk, Jögge Surolle 

Sundqvist, Beth Moen 

Keywords sloyd, educational sloyd, rolemodel, craft, handicraft, Jögge Surolle Sundqvist, 
Beth Moen 
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I. INLEDNING 

Inom konstvetenskap och inom bildundervisning i skolan lyfter man av tradition ofta fram 

enskilda konstnärer som representanter och förebilder för en tidsperiod. Liknande gör 

man inom musikvetenskapen och musikundervisningen och även till viss del inom 

idrottsundervisningen. Konstnärer och musiker får personifiera en konstinriktning eller en 

period och figurerar som förebilder för hur man kan skapa. 

Inom slöjdundervisningen gör man inte det. Man lyfter mycket sällan fram enskilda 

formgivare eller konsthantverkare, hantverkare eller slöjdare som inspiratörer. Hur 

påverkar avsaknaden av inspiratörer och förebilder ämnet slöjd? Vilka skulle kunna ses 

som förebilder i ett skolslöjdsammanhang? Vad har en slöjdförebild för egenskaper? 

 

Syfte och frågeställning 

Vilka formgivare, konsthantverkare, hantverkare, slöjdare eller andra personer skulle 

kunna ses som förebilder i pedagogisk slöjd i en nutida kontext? 

 

Avgränsningar 

I den här uppsatsen begränsar jag mig till förebilder som kan ha betydelse för slöjden i 

skolsammanhang. Den här typen av slöjd benämnde pedagogen Otto Salomon som 

pedagogisk slöjd redan 1890 i förordet till Handbok i Pedagogisk snickerislöjd. Jag väljer 

att använda mig av begreppet pedagogisk slöjd för slöjd inom det svenska skolväsendet.1 

  

Det finns idag ett ämne för pedagogisk slöjd i grundskolan till skillnad från tidigare då det 

fanns två ämnen; trä- och metallslöjd respektive textilslöjd.2 Slöjd innefattar idag 

undervisning i materialen metall, textil och trä samt dessa materials 

                                                           
1 Otto Salomon, Carl Nordendahl & Alfred Johansson, Handbok i pedagogisk snickerislöjd, till tjenst för lärare 
och vid själfstudium, 1890, (hämtad i digitaliserad form från http://libris.kb.se/bib/1730201). Begreppet 
används ännu drygt 100 år senare, se till exempel Kajsa Borg & Lars Lindström (red), Slöjda för livet - om 
pedagogisk slöjd, 2008 benämner redaktörerna slöjden inom det svenska skolväsendet som ”pedagogisk 
slöjd”. 
2 Slöjd är sedan Lgr69 beskrivet som ett ämne. Se Skolverket, Lgr 69, Läroplan för grundskolan.2, 
Supplement: kompletterande anvisningar och kommentarer, Slöjd, 1969 (Hämtad 2018-03-25 från 
http://hdl.handle.net/2077/31136)   

http://libris.kb.se/bib/1730201
http://hdl.handle.net/2077/31136
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kombinationsmöjligheter med andra material och med digital teknik.  Jag väljer att i den 

här uppsatsen begränsar mig till trä- och metallslöjd. Det som talar för det här valet av 

begränsning är att det kan smalna av undersökningen något och på så vis ge ett tydligare 

fokus. Inom textil slöjd finns designers och textila formgivare som är mer kända för en 

bredare publik vilket skulle kunna ge mindre fokus på trä- och metallslöjdförebilder om 

undersökningen innefattade alla tre materialinriktningarna; metall, textil och trä. Genom 

avgränsning till trä- och metallslöjd så förmås de svarande rikta fokus till det område jag 

tycker är mest intressant att undersöka. 

För att få skärpa i analysen väljer jag att, i inledningen, undersöka begreppet förebild ur 

olika slöjdperspektiv och sedan definiera den förebildsaspekt som undersökningen avser. 

 

Metod 

Inledningsvis lyfter jag fram begreppet förebild ur olika slöjdperspektiv och definierar 

sedan den förebildsaspekt som undersökningen avser. Som källa för definitionerna har 

jag valt att använda Nationalencyklopedin som grund. Nationalencyklopedin kan ses som 

en neutral röst i definitionsarbetet med de snarlika begreppen.  

I teoridelen radar jag upp ett antal frågor kring förebilder, slöjd och lärande och kopplar 

teorier och skolans styrdokument till dessa. Jag avslutar teoridelen med ett avsnitt om 

tidigare forskning på området.  

För att söka svar på uppsatsens frågeställning har jag valt att genomföra en 

enkätundersökning riktad till olika representanter, olika kategorier, med kopplingar till 

den pedagogiska slöjden. Jag har valt att göra en datainsamling med hjälp av en digital 

enkät. Frågorna mestadels öppna och ger respondenten möjlighet att uttrycka sig fritt 

vilket gör att undersökningen kan kallas kvalitativ.3 I enkäten fick respondenterna ge 

förslag på personer som kan ses som förebilder inom slöjd. Enkätfrågorna finns i bilaga 1. 

Planen var att tillfråga åtta personer i varje kategori förutom kategorin journalister med 

slöjdfokus där jag har tre tillfrågade. Anledningen till att begränsa mig till tre journalister 

med slöjdfokus är att utbudet på journalistiska arenor för slöjd är begränsat.  

                                                           
3 Jan Trost & Oscar Hultåker, Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2016 
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I kategorierna slöjdare/hantverkare, professionella respektive amatörer hade jag svårt att 

få fatt respondenter vilket gör att jag där har färre tillfrågade.  

Svarsfrekvensen är 66%. Jag bedömer att svaren är kvalitativa och att underlaget räcker 

för att göra en analys.  

Tillsammans har respondenterna föreslagit 72 förebilder. 13 av dessa är nämnda av flera 

respondenter vilket resulterar i 47 unika förslag på förebilder. 44 unika förslag om man 

klumpar ihop svaren pappa, mamma, morfar och farfar som släkting. 

 

Så här ser svarsfrekvensen ut: 

Kategorier 
Antal 
tillfrågade 

Antal som svarat på enkäten 

Slöjdlärare 8 8 varav 4 som placerade sig själva i en 
ytterligare kategori eller flera ytterligare 
kategorier 

Elever som har ämnet slöjd 8 8 

Slöjdare/hantverkare, 
professionella  

5 5 

Slöjdare/hantverkare, 
amatörer 

2 1 och en respondent som även kategoriserade 
sig som slöjdlärare 

Hemslöjdskonsulenter 8 6 varav en som placerade sig själv i som 
lärarutbildare/lektor/doktorand i slöjd 

Lärarutbildare/lektorer/ 
doktorander i slöjd 

8 3 och tre som även kategoriserade sig som 
slöjdlärare och en som även kategoriserade sig 
som hemslöjdskonsulent 

Etnografer/museiintendenter 8 3 

Konstvetare 8 2 och två som även kategoriserade sig som 
lärarutbildare/lektorer/ doktorander i slöjd 

Journalister med fokus på 
slöjd och slöjdande 

3 3 

summa 58 39 unika respondenter 

 

Jag har valt att ha två ingångar till analys av materialet: 

1. Respondenternas perspektiv: I den här delen av analysarbetet har jag 

analyserat det respondenterna skrivit om sina förebilder utan att veta vem de 

beskriver. Jag låtit förebilderna vara anonyma för mig genom att jag separerat 

förebildernas namn från det övriga materialet. Jag har utgått från 

respondenternas perspektiv och analyserat samtliga 72 föreslagna förebilder. 

Det innebär att jag i vissa fall analyserat dubbletter av förebilder. Här var jag 
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intresserad av hur respondenterna beskriver sina förebilder och jag valde att 

fokusera på den första enkätfrågan om förebilders egenskaper. 

Beskrivningarna har jag försökt kategorisera.  

 

2. Förebilden i centrum: I den andra ingången har jag tittat på vilka faktiska namn 

respondenterna föreslagit. Här analyserar jag utifrån frekvens, det vill säga hur 

många gånger samma förebild nämns av de olika respondenterna. Jag har tittat 

på om respondenternas beskrivningar av samma person skiljer sig åt, jag ger 

exempel på hur de mest populära förebilderna beskrivs och avslutar med att 

lyfta ett genusperspektiv.  

Respondenternas ordval kan vara ett noga genomtänkt ordval eller en mycket spontan 

formulering.  Ordvalet kan också ha olika tyngd och betydelse för varje individ. Hur ord 

ska tolkas och kategoriseras blir därför i viss mån relativt. Slutsatserna jag drog bygger på 

mina tolkningar av ordens innebörd.  

Direkta stavfel är rättade. I övrigt är respondenternas citat ordagranna. Förebilderna 

namn är anonymiserade i första delen av analysen. 

I den avslutande diskussionen resonerar jag kring mönster och tendenser som framkom i 

enkäten samt resonerar kring de frågor som formuleras i teoridelen. 

 

Definition av begrepp 

Konst, hantverk, hemslöjd och konsthantverk  

I uppsatsen kommer jag även att beröra begreppen konst, hantverk, hemslöjd och 

konsthantverk. Tillsammans med begreppet slöjd tangerar dessa begrepp delvis 

varandra. Definitionen av begreppen är till viss del flytande och den kan ibland vara 

laddad utifrån olika yrkesgruppers professionsidentitet.  

I Nationalencyklopedin definieras begreppen så här: 

Konst: ”…kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig 

behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.” Tidigare avsåg begreppet konst alla 
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kvalificerade hantverk, men under 1700-talet preciserades begreppet till att alltmer 

handla om verk som har ett personligt nyskapande.4 Konstvetenskap är den vetenskap 

som beskriver och tolkar konsten både historiskt och teoretiskt. Konstbegreppet är 

ständigt omdiskuterat och i omdanande.5  

Hantverk: ”…produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen. […] 

Hantverk i utvecklad form kan sägas ha vuxit fram som en yrkesspecialisering av (hem)slöjden”. Förmågan 

att använda redskap till hantverk har varit avgörande för människans utveckling. Våra 

hantverkstraditioner och tillhörande hantverkstekniker utvecklades i medeltidens 

skråverksamhet och effektiviserades genom manufakturerna och industrialismen på 1700- 

och 1800-talet.6  

Hemslöjd: ”…förr husflit, tillverkning av bruksvaror som kläder, hemtextilier, husgeråd, möbler, arbets- 

och transportredskap, på landsbygden utförd i hemmet för eget behov. Hemslöjd var fram till industrialismens 

genombrott den helt dominerande produktionsformen för sådana varor i Sverige. I vissa bygder utvecklades 

husbehovsslöjden till saluslöjd.” Hemslöjdsrörelsen uppstod runt 1900-talet som en reaktion på 

det industriella samhället. Föreningen för Svensk Hemslöjd, som bildades 1899, ville 

bevara utdöende hantverkstraditioner och främja hemslöjdens sociala och ekonomiska 

betydelse för landsbygdens hushåll.7 

På Hemslöjdens hemsida definierar rörelsen sitt uppdrag idag så här: ” Genom att vara en 

mötesplats för slöjdare, formgivare, konsthantverkare och konstnärer verkar föreningen för en hög 

konstnärlig kvalitet och ett nyskapande efter nutidens krav.”8 

Konsthantverk: ”konstnärligt formgivna nytto- och prydnadsföremål samt hantverksmässig framställning 

av sådana.” Människan har i alla tider dekorerat och formgivit de föremål som tillverkats. 

Konsthantverket har varit ett sätt att skapa trevnad och kan också vara ett sätt att 

markera status och tillhörighet. Både arkitekter och konstnärer har historiskt sett stått 

                                                           
4 Göran Hermerén & Sven Sandström, konst, i Nationalencyklopedin, u. å. (hämtad 2018-04-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konst) 
5 Allan Ellenius, konstvetenskap, i Nationalencyklopedin, u. å. (hämtad 2018-04-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstvetenskap) 
6 Bengt Nyström, Lars Edgren & Nils Nilsson, hantverk. i Nationalencyklopedin, u. å. (hämtad 2018-04-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hantverk) 
7 Katarina Ågren, hemslöjd. i Nationalencyklopedin, u. å. (hämtad 2018-04-02 från  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hemslöjd) 
8 Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Föreningen för svensk hemslöjd, u.å. (hämtad 2018-04-02 
från https://hemslojden.org/forening/foreningen-svensk-hemslojd/) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konst
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstvetenskap
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hantverk
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hemslöjd
https://hemslojden.org/forening/foreningen-svensk-hemslojd/
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för stilutvecklingen. Renässansens Michelangelo och Leonardo da Vinci både målade och 

formgav möbler och detta gränsöverskridande skapande hittar vi även hos exempelvis 

Picasso och Le Corbusier. Industrialismens masstillverkning av nytto- och 

prydnadsföremål väckte en motreaktion bland annat genom Arts and Craft rörelsen.9 

Anhängarna till rörelsen i Storbritannien tog avstånd från de torftiga industritillverkade 

konstföremålen och ville se mer traditionellt konsthantverk.10 Konsthantverk är i Sverige 

numera ett vedertaget självständigt konstbegrepp och har etablerats sig genom egna 

organisationer, skolor och tidskrifter etc. Svenska konstindustrins huvudorganisation är 

Svensk Form och de ledande skolorna är Konstfack i Stockholm och Högskolan för Design 

och Konsthantverk i Göteborg.11 

Slöjd 

Begreppet slöjd står mellan och i begreppen konst, hantverk, hemslöjd och 

konsthantverk. En jämförelse mellan vad olika läroplaner fokuserat på när det gäller 

ämnet slöjd kan ge en bild av att begreppet slöjd rymmer en viss vilsenhet i definitionen 

av vad slöjd är.12 Man kan också välja att se det som att begreppet slöjd, genom bredden 

av definitioner, rymmer en rikedom av möjligheter. 

Ordet slöjd kommer från fornsvenskans slöghþ och motsvarande adjektivet slögher som 

betyder händig, konstfärdig, skicklig, kunnig, klok.13  

I Nationalencyklopedin definieras begreppen så här:   

Slöjd: ”i äldre språkbruk alla former av tillverkning från manufaktur till icke yrkesmässigt handarbete. I dag 

används slöjd främst i betydelsen hemslöjd och skolslöjd (införd som skolämne i Sverige 1878). I början av 

seklet kallades konsthantverk och industriformgivning konstslöjd.”14 

                                                           
9 Nationalencyklopedin, konsthantverk, u.å. (hämtad 2018-04-02 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk) 
10 Nationalencyklopedin, Arts and Crafts Movement, u.å. (hämtad 2018-03-03 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arts-and-crafts-movement)  
11 Nationalencyklopedin, konsthantverk, u.å.  (hämtad 2018-04-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk) 
12 Se avsnittet Vad säger läroplanen?  
13 Svensk etymologisk ordbok, Slöjd, 1922 (hämtad 2018-03-03 från http://runeberg.org/svetym/0884.html) 
14 Nationalencyklopedin, slöjd, u.å. (hämtad 2018-03-03 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arts-and-crafts-movement) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arts-and-crafts-movement
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsthantverk
http://runeberg.org/svetym/0884.html
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arts-and-crafts-movement
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I inledningen till den nu gällande kursplanen i slöjd i läroplanen för grundskolan står det: 

”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.”15 

Läroplanen knyter an till hantverkstradition och kopplar samtidigt ämnet slöjd till 

individers och samhällens utveckling. Slöjd är ett skolämne där både hand och tanke får 

arbeta tillsammans. 

 

Representant  

Som försöket till definition av begreppet slöjd ovan visar, kan slöjden upplevas som en 

spretig företeelse. Det var också mitt intryck som jag fick när jag "klev in" i slöjdämnet för 

sex år sedan då jag som lärare valde att komplettera min grundlärarutbildning med slöjd 

och bytte undervisningsämne till slöjd. Det är flera olika grupper som berörs av slöjd och 

som kan tycka och tänka om slöjd.  

Respondenterna i min enkät är utvalda som representanter från de här olika grupperna. 

Tanken med det var att få in en stor variation av förslag på förebilder och att det sedan 

skulle kunna bli intressant att försöka gruppera och beskriva dessa. Jag hade en 

förväntan att kunna hitta några mönster på vad en slöjdförebild har för egenskaper.  

Jag valde att fråga just en bredd av personer för att kunna få in bredden av slöjd i den 

pedagogiska slöjden. Enligt min erfarenhet finns det en uppdelning mellan vad som kan 

uppfattas som olika typer av slöjd. En uppdelning med bitvis strikt uppsatta skiljelinjer 

som, i mitt tycke, inte verkar inte ha gynnat utvecklingen av slöjd som fenomen.   

Genom att tillfråga en bred grupp respondenter var förhoppningen att kunna få en bredd 

av möjliga förebilder. I mitt urval har jag valt att sträva efter en geografisk spridning med 

bakgrund av att slöjd traditionellt sett ofta har en geografisk anknytning som ger den 

                                                           
15 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 246 
(hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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lokala slöjden en särprägel. Det är starkt kopplat till materialtillgång, lokala behov och 

traditioner.16 

Med bakgrund av slöjdhistorik och slöjdens roll i samhället definierar jag följande grupper 

som kan anses ge en bredd i slöjdsammanhang. I bilaga 2 framgår hur jag gått tillväga för 

att göra urval av respondenter till de olika kategorierna. I bilaga 2 finns också 

motiveringar till varför de olika kategorierna platsar i den här undersökningen. 

Respondenterna kan ses som representanter för sina kategorier och deras svar får ligga 

som grund för en bild av vad förebild för slöjd och slöjdande kan vara. Kategorierna jag 

ringat in är: 

1. Slöjdlärare 

2. Elever som har ämnet slöjd 

3. Slöjdare/hantverkare, professionella  

4. Slöjdare/hantverkare, amatörer 

5. Hemslöjdskonsulenter 

6. Lärarutbildare/doktorander i slöjd 

7. Etnografer/museiintendenter 

8. Konstvetare 

9. Journalister med fokus på slöjd och slöjdande 
 

I urvalet av respondenter har jag i första hand inte tagit hänsyn till genus. Kategorin och 

den geografiska spridningen har kommit först. Där det funnits likvärdiga representanter 

så har jag strävat efter att få en spridning gällande genus. 

 

Förebild 

Min uppsats har ett lärande perspektiv genom att jag undersöker vem som skulle kunna 

vara förebild för slöjdande ur ett pedagogisk slöjd-perspektiv.  

Det kan sägas finnas olika typer av förebilder i slöjdsammanhang:  

                                                           
16 Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Hemslöjdens 
varumärkesplattform, 2016, s. 4-9 (hämtad 2018-05-05 från https://hemslojden.org/wp-
content/uploads/2015/04/Hemslojden_Varumarkesplattform_2016.pdf)  

https://hemslojden.org/wp-content/uploads/2015/04/Hemslojden_Varumarkesplattform_2016.pdf
https://hemslojden.org/wp-content/uploads/2015/04/Hemslojden_Varumarkesplattform_2016.pdf
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1. Objektet som förebild – olika aspekter: 

a) Modellslöjden som Otto Salomon utvecklade vid slöjdseminariet på Nääs. För 

att folkskollärarna skulle kunna undervisa det nya ämnet slöjd systematiserade 

Salomon slöjdteknikerna och utarbetade en serie modeller/mallar i stigande 

svårighetsgrad. Målet var att eleverna skulle efterlikna modellen.  

b) Slöjdföremål som inspirerar till idéutveckling är en del av det centrala 

innehållet i Lgr11. 

2. Personen som förebild – olika aspekter: 

a) Någon nära som man känner och lär tillsammans med eller genom att härma. 

Det kan till exempel vara en familjemedlem, en släkting, en bekant eller en 

slöjdlärare. 

b) Någon man ser upp till på distans, en form av idol, en läromästare och 

inspiratör. Det kan till exempel vara en professionell slöjdare, en kursledare, en 

konsthantverkare eller en designer. För den här typen av förebild är 

kommunikation avgörande. Personen behöver på något sätt kommunicera sitt 

skapande. Det kan vara genom en öppen verkstad, kursverksamhet, böcker, 

bloggande eller genom artiklar. 

c) En anonym person, historiskt eller nutida. Slöjd är något som människan 

sysslat med under tusentals år. Hantverksskicklighet och traditioner kring 

estetiska uttryck har utvecklats över lång tid. Distinkta och typiska 

hantverksuttryck finns i varje lokalt samhälle som har några hundra års historia. 

Exempel på det här är samiskt hantverk. Produkterna är skapade från material 

som funnits att tillgå och design har utvecklats från form och traditioner.17  

Det är i det flesta fall omöjligt att benämna en enskild person som 

upphovsman till en viss teknik eller ett visst estetiskt uttryck. Uttrycket har 

uppstått i en process över tid och i samarbete mellan flera individer. 

                                                           
17 Samiskt informationscentrum, Samer.se (hämtad 2018-03-25 från http://www.samer.se/4383) 

http://www.samer.se/4383
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Kunskapen kring hantverket har många gånger förts från person till person 

muntligt och genom att en generation visat och lärt nästa.  

Kanske är den här typen av anonyma förebildsidentiteter typisk för slöjden? 

Jag var nyfiken på om mina respondenter skulle komma att lyfta fram sådana 

här anonyma förebildsidentiteter i sina svar i enkäten. Valet att ta med 

etnografer och museiintendenter som respondenter har sin grund här. 

3. En plats kan också vara en förebild. Det menar arkeologen Andreas Antelid i ett 

inlägg på Västarvsbloggen. Han talar om att en plats du lär känna djupare och får 

en relation till påverkar din identitet. Relationen kan stärkas genom kunskap om 

kulturarvet och kan användas för att skapa samhörighet mellan människor och 

spela en roll i integreringsfrågor och samhällsutveckling.18 

Enligt det sociokulturella perspektivet har interaktionen med den närliggande 

miljön en viktig roll i människors identitetsskapande. Det skriver Serena Sabatini i 

kandidatuppsatsen Kulturarv och identitet. I sin uppsats betraktar hon kulturarvet 

som en levande del av den kulturella miljön i vilken individer lever. Hon menar att 

kulturarvet kan representera en resurs i arbete med elevers identitetsskapande.19 

Slöjd är ofta en del av kulturarvet och kulturarvet är oftast starkt förknippat med 

en geografisk plats. Ett kulturarv ofta är utvecklat på en specifik plats med 

specifika betingelser. När det gäller slöjd kan det handla om tillgång till specifika 

material och om behov och traditioner som uppstått på den specifika platsen. 

 

I den här uppsatsen har jag valt att fokusera på typ 2, Personen som förebild, se ovan. 

Den definition jag valt för förebild i den här uppsatsen är: 

Med förebild i det här sammanhanget avses en person, nu levande eller historisk, 

reell eller anonym som väcker inspiration och drivkraft för slöjdande och 

                                                           
18 Andreas Antelid, Kulturarv, platser och identitet, blogginlägg, 2017, 15 september (hämtad 2018-03-24 från 
http://www.vastarvsbloggen.se/gastblogg/kulturarv-platser-och-identitet/) 
19 Serena Sabatini, Kulturarv och identitet - Vilken roll spelar kulturarvet och dess betydelse för 
identitetsskapande i gymnasial historieundervisning? Kandidatuppsats, Göteborgs universitet, 2010 
(hämtat 2018-03-24 från http://hdl.handle.net/2077/23383) 

http://www.vastarvsbloggen.se/gastblogg/kulturarv-platser-och-identitet/
http://hdl.handle.net/2077/23383
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skapande. Det kan till exempel vara en formgivare, en konsthantverkare, en 

hantverkare, en slöjdare eller liknande. Det kan också vara någon du känner privat 

eller en anonym ”exempel-person”, historisk, eller nutida. 

Det är denna definition respondenterna fått inför att de ska ge förslag på förebilder för 

slöjd. Ordet anonym formulerades som fiktiv i enkäten. I enkätens kontext fungerar ordet 

fiktiv som synonym till anonym, men i fördjupningen av uppsatsens ämne framstod ordet 

anonym som ett ord med mindre risk för misstolkningar.  

 

II. Teori 

Uppsatsens frågeställning och teoretiska perspektiv 

Uppsatsens frågeställning innehåller flera olika delar som är kopplade till olika 

vetenskapliga områden. De olika delarna samspelar tvärvetenskapligt och kan belysas 

med olika teoretiska perspektiv.  

Vilka formgivare, konsthantverkare, hantverkare, slöjdare eller andra personer 

skulle kunna ses som förebilder i pedagogisk slöjd i en nutida kontext? 

Frågeställningens första del ”Vilka formgivare, konsthantverkare, hantverkare, slöjdare 

eller andra personer” kan kopplas till konstvetenskap och till en viss del slöjdvetenskap. 

Delen rymmer definition av de som skapar, det vill säga formgivare, konsthantverkare, 

hantverkare, slöjdare eller andra personer.  I teoriavsnittets första del försöker jag reda ut 

definitionerna av begreppen uppkommit och hur rollerna uppstått. Definitionerna har 

behandlats under avsnittet metod och här i teoridelen i avsnittet De som skapar kommer 

jag in på begreppens historik och förhållandet mellan begreppen. Det är i spänningsfältet 

mellan begreppen som frågan om förebilder kan belysas.   

Den andra delen av frågeställningen ”skulle kunna ses som förebilder i pedagogisk slöjd” 

kan kopplas både till konstvetenskap och didaktik. Frågan om hur någon lär sig att skapa 

och hur den kunskapen förs vidare lyfts under rubriken Förebilder, skapande och lärande. 

Frågeställningens avslutning ”i en nutida kontext?” kräver en jämförelse ur ett historiskt 

perspektiv. Ur det historiska perspektivet kan vi förstå vår samtid. Läroplanen är det 

styrdokument som föreskriver vad den pedagogiska slöjden ska behandla. Teoridelens 
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avsnitt Vad säger läroplanen genomlyser vår nuvarande läroplan och tidigare läroplaner 

utifrån frågeställningen. Läroplanen utgår från en humanistisk människosyn och kan 

sägas ha ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Uppfattningen om att lärande är en 

social och inte en individuell process är typiskt för det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Enligt Lev Vygotskij är det i samspelet med andra mer kunniga som möjligheten 

till lärande och utveckling finns.20  Denne ”andra mer kunniga” skulle kunna ses som en 

förebild. 

Teoriavsnittet avslutas med en översikt av tidigare forskning. 

Den tvärvetenskapliga karaktären på frågeställningen i uppsatsen gör det svårt att hitta 

tydliga teoretiska perspektiv att bygga antaganden på. Teoretiska perspektiv är oftast 

skräddarsydda för ett specifikt vetenskapligt område och är inte helt applicerbara på 

andra. Det här skapar en spänning där nya intressanta tankar kan framkomma. Det är vad 

som hänt i skrivandet av den här uppsatsen. Jag presenterar inte några tydliga teoretiska 

perspektiv, men skrivandet har gett en hel rad nya intressanta frågeställningar. 

A. De som skapar 

Förebilder inom konst respektive hantverk 

Hur kommer det sig att det inom bildämnets område finns självklara förebilder för olika 

stilar och konstperioder, men inte på samma sätt inom slöjdämnet?  

Svaret på den frågan kan ta oss tillbaka till renässansen då konst och hantverk börjades 

ses som två skilda företeelser. Från att man mest intresserat sig för hur och med vilka 

metoder ett konstverk blivit till började man nu intressera sig för konstnärens hantverk 

kopplat till konstnären som person. Giorgio Vasaris konstnärsbiografi Berömda 

renässanskonstnärers verk, som utkom i mitten av 1500-talet, är ett försök till 

sammanställning av dåtidens kända stora konstnärer. Boken kan sägas vara det första 

konsthistoriska verket och lade grunden till vår syn på konstnären som en enskild 

                                                           
20 Lev S Vygotskij, Tänkande och språk, Göteborg: Daidalos, 1999, s. 329-333. Grundbegrepp från Vygotskijs 
sociokulturella inlärningsteori är imitation det vill säga att eleven härmar en annan mer kunnig, till exempel 
en annan elev eller en lärare, och den närmaste utvecklingszonen som handlar om skillnaden mellan vad ett 
barn klarar av på egen hand, och vad det kan lära med någon annans hjälp och stöd. 
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person.21 I Florens 1563 separeras de tre visuella konsterna; måleri, skulptur och 

arkitektur, från hantverket genom att de tre inte längre hörde till hantverkarnas skrån. 

Istället skapas den första konstakademin.22 

Charles Batteux stärkte bilden av en dikotomi mellan skön konst och hantverk ytterligare i 

Les beaux arts réduits à un même principe (1746). Imitationen av den sköna naturen är det 

som är gemensamt för de sköna konsterna och enligt Batteux har de sköna konsterna 

välbehaget som mål till skillnad från de mekaniska konsterna, hantverket, som har nyttan 

som mål.23  

Det finns en tendens till att den här dikotomin luckrats upp på senare tid. Semiotikern 

Göran Sonesson talar om en centripetal, en inåtgående, rörelse som exemplifieras med 

modernismens abstrakta och konkreta konst och centrifugal, en utåtgående, rörelse som 

exemplifieras med postmodernismens popkonst och konceptdesign.24 I både den 

centripetal och den centrifugala rörelsen kan vi hitta exempel på konst som bygger broar 

mellan konst och hantverk. 

Historiken med en uppdelning mellan konst och hantverk kan vara en av förklaringarna till 

att vi ha så få kända namngivna förebilder inom slöjden. 

Förebildernas tillgänglighet 

Behöver en förebild vara känd för att vara en förebild? Enkätens resultat ger intressanta 

synvinklar i den frågan.  

Det är betydligt lättare att hitta litteratur om kända konstnärer än det är att hitta 

information om kända slöjdare, hantverkare eller formgivare.25  I dagens bokaffärer och i 

konstmuseibutiker finns ett rikt utbud av böcker och kringprodukter där enskilda 

                                                           
21 Evelyn Welch, Art in Renaissance Italy 1350-1500, Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 37, 124-125 
22 Paul Oskar Kristeller, Konstarternas moderna system: en studie i estetikens historia (förord av Sandqvist, 
T.), Stockholm: Raster förlag, 1996, s. 9 
23 Paul Oskar Kristeller, Konstarternas moderna system: en studie i estetikens historia, Stockholm: Raster 
förlag, 1996, s. 42-44 
24 Göran Sonesson, The Culture of Modernism, From Transgressions of Art to 
Arts of Transgression, Paper vid Conference at Second International Congress 
of the Nordic Association for Semiotic Studies, Lund, July 27-29, 1992, s. 3 (hämtat 2018-03-24 från 
https://www.academia.edu/492236/The_culture_of_Modernism_From_transgressions_of_art_to_arts_of_t
ransgression) 
25 Se sökexperiment i nätbokhandel, i bilaga 3. 

https://www.academia.edu/492236/The_culture_of_Modernism_From_transgressions_of_art_to_arts_of_transgression
https://www.academia.edu/492236/The_culture_of_Modernism_From_transgressions_of_art_to_arts_of_transgression
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konstnärer porträtteras tillsammans med att deras konststil beskrivs och deras konst till 

viss del analyseras. Utbudet för den här typen av böcker riktade till barn är också stort. 

Konstnärer som Claude Monet, Pablo Picasso och Frida Kahlo är tacksamma att 

porträttera och det som ytligt kan ses som enbart kommersiell exploatering, bidrar till att 

etablera konstnärerna och deras arbeten för en bred publik. Böcker av det här slaget 

finns tillgängliga på bibliotek och på skolor och bäddar därmed för att skapa ett 

konstintresse för fler än de som hittar till våra konstmuseer. 

I välsorterade bokaffärer och i butiker till museer som visar konsthantverk och 

slöjdrelaterad konst är det betydligt svårare att hitta litteratur och relaterade produkter 

som handlar om konsthantverkare eller slöjdare. Utbudet för den här typen av böcker 

riktade till barn är ytterst sällsynt. De som jag kunnat hitta är hantverksböcker med 

instruktioner till hur man till exempel slöjdar. Jag har inte hittat någon bok som riktar sig 

till barn som porträtterar en konsthantverkare eller slöjdare.26  

Den historiska uppdelningen av skön konst och hantverk har lett till att konstnärer blivit 

kända och omskrivna som idoler och förebilder medan hantverkarna/slöjdarna genom att 

ha setts som producenter av nyttoföremål hållit sig mer anonyma. Vad betyder det för 

konstens respektive hantverkets/slöjdens status och inverkan på samhället? Skulle 

hantverk och slöjd ha en starkare ställning i vårt samhälle om fler enskilda hantverkare 

och slöjdare var mer kända för allmänheten? Skulle elever hitta mer motivation till att 

arbeta med hantverk eller till att använda slöjdens tankesätt om de kände till förebilder 

för hantverk och slöjd? 

 

B. Förebilder, skapande och lärande 

Imitatio och mimesis 

Vad har förebilder för betydelse för skapande och lärande? 

Imitatio är latin och betyder ’efterbildning’ och ’efterhärmning’ och är en term inom 

pedagogik, psykologi och inom konstvetenskap. Imitation är betydelsefull vid inlärning, 

identifikation och vid överföring av kulturella traditioner. En imitativ handling består av 

                                                           
26 Muntlig källa, kontakt med bibliotekarie, 2018-03-10, Uppsala stadsbibliotek.  
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två delar: observation och reproduktion.27 I en lärandesituation kan det yttra sig genom 

att eleven först observerar, iakttar för att sedan reproducera, själv prova att göra 

likadant. 

Även det grekiska uttrycket mimesis har att göra med att härma och imitera. Mimesis 

betyder ’härmning’ kom under antiken bland annat att beteckna aktiviteten att avbilda.28 

Aktiviteten att just avbilda är något som Ernst H. Gombrich belyser ur flera perspektiv i 

den konstvetenskapliga klassikern Art and Illusion. Han ställer sig bland annat frågan om 

konstnären är framgångsrik i att avbilda för att hen ser mer än andra eller för att hen har 

lärt sig konsten att avbilda.29  

Vygotskij lyfter fram betydelsen av imitation för lärande. Han menar att ett barn kan lära 

genom att imitera om det sker i samspel med andra, andra barn eller en lärare/vuxen. Det 

som ska imiteras behöver vara i den så kallade närmaste utvecklingszonen, det vill säga 

inte för lätt och inte alldeles för svårt.30 

Lärande i slöjd och hantverk  

Hantverkskunskap och slöjd har traditionellt sett lärts ut genom olika former av 

lärlingskap. I bondefamiljen lärdes hantverket från far till som och mor till dotter. 

Lärandet var integrerat i vardagen. I mer komplexa samhällen behövs en struktur för att 

säkerställa att kunskaper och färdigheter inte går förlorade. Mästerlära är den 

traditionella formen för att överföra yrkeskunskap från en person till en annan. Modellen 

bygger på att en erfaren person handleder och lär en mer oerfaren person hur olika 

arbetsuppgifter ska genomföras. Handledaren beskriver, visar och genomför först själv 

arbetsuppgiften. Sedan får lärlingen själv träna och lära sig att genomföra uppgiften på 

samma sätt. Lärlingen lär genom att iaktta, imitera och pröva. 

                                                           
27 Nationalencyklopedin, imitation, u.å. (hämtad 2018-03-08 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/imitation) 
28 Bernt Olsson, Göran Sörbom & Tommy Olofsson, mimesis, i Nationalencyklopedin, u.å. (hämtad 2018-03-
08 från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mimesis) 
29 E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial (11:e upplagan), Prinston University 
Press, 2000, s. 2-30 
30 Lev S Vygotskij, Tänkande och språk, Göteborg: Daidalos, 1999, s. 329-333 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/imitation
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mimesis


20 
 

Skråväsendet som växte fram i städerna under medeltiden innebar att skråets 

medlemmar fick ensamrätt på tillverkningen av det specifika hantverket. I skrået 

utvecklades också lärlingssystemet där den som ville bli hantverkare, en novis, först 

behövde vara lärling och sedan gesäll hos en erfaren hantverkare. Gesällerna gav sig 

vanligtvis ut på gesällvandringar som innebar utbyte och utveckling av 

hantverkstraditioner internationella. Efter många år i yrket kunde man sedan bli mästare. 

Skråväsendet avskaffades i Sverige 1846, men skråväsendets inflytande avtog tidigare i 

och med industrialismens produktionsformer. Lärlingsmodellen har dock levt kvar inom 

vissa traditionella hantverksyrken och brukas än idag. Inom mästerläran är mästaren en 

tydlig förebild. Mästaren är förkroppsligandet av de kunskaper och den status inom yrket 

som lärlingen vill nå.31 

Historiskt sett har vi lärt oss hantverk och slöjd genom att imitera och arbeta tillsammans. 

I dagens samhälle har vi inte samma behov av hantverkskunnande i vardagen. Vi kan inte 

på samma sätt lära oss genom att imitera. Hur kommer det då gå med 

hantverkskunskaperna? Hur kommer det att gå med utvecklingen av hantverket? Vem är 

då förebild? 

Skapande i samspel 

Går det att skapa någonting alls utan inspiration från en förebild? Nej, det går inte, hävdar 

Ragnar Josephson i sitt klassiska verk Konstverkets födelse från 1940. Han menar att alla 

arbetar efter förebilder och vi gör det mer eller mindre medvetet. Josephson samlade 

skissmaterial från konstnärer och skapade Skissernas museum i Lund 1934 med 

ambitionen att synliggöra skapandeprocessen.  Genom skissmaterialet kan Josephson 

påvisa betydelsen av förbilder och hur inspirationen av en förebild leder till ett eget 

utvecklat konstnärligt uttryck.32    

Förmåga att utnyttja förebilder är ett av de kriterier som användes i den nationella 

utvärderingen av bild 1998. Textförfattarna menar att skapandet inte är en privat process. 

Skapandet ingår alltid i ett socialt sammanhang där vi inspireras genom att studera och 

                                                           
31 Steinar Kvale & Klaus Nielsen, Mästarlära – lärande som social praxis, Lund: Studentlitteratur, 2000  
32 Ragnar Josephson, Konstverkets födelse, Lund: Studentlitteratur, 1940, s. 33 
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låna drag från varandra. Textförfattarna lyfter fram att förebild exempelvis kan var en 

genre, en enskild konstnärs produktion, kamrater eller populärkultur. Det handlar inte om 

att kopiera utan istället handlar det om inspiration till att göra något eget. 

Förutsättningar för att utveckla den här förmågan är en rik tillgång till bilder av olika slag 

samt bildsamtal i klassen. I den här 20 år gamla läroplansutvärderingen nämns det här 

som något nytt och författarna vill betona att skolan bör uppmuntra elever att använda 

sig av förebilder till skillnad från att motarbetas att göra det.33 

I den senaste ämnesutvärderingen för ämnet bild 2013 nämns bruket av förebilder som 

ett naturligt inslag som uppmuntras. 34 

 

C. Vad säger läroplanen? 

Förebilder 

För skolämnet slöjd föreskriver läroplanen inspirationskällor och förebilder för elevernas 

idéutveckling och skapande. För årskurs ett till tre ska eleverna få möta inspiration från 

berättelser, årskurs fyra till sex ska få inspireras av hantverk och slöjdtraditioner från olika 

kulturer och högstadieeleverna, årskurs sju till nio, ska få inspiration från arkitektur, konst 

och design. Högstadieeleverna ska även få möta design, konsthantverk, hemslöjd och 

andra slöjdformer i det offentliga rummet.35 I skolämnet bild föreskriver läroplanen att 

ska eleverna få möta samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och 

arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. 

Undervisningen ska behandla bilderna och verkens utformning och vilka budskap de 

förmedlar. 36 I både slöjd och bild är fokus på verken och inte på konstnärerna.  

                                                           
33 Lars Lindström, Leif Ulriksson & Catharina Elsner Lindström, Utvärdering av skolan 1998 avseende 
läroplanernas mål (US98), Portföljvärdering av elevers skapande i bild, Stockholm: Skolverket, 1999 (hämtat 
2018-03-24 från http://docplayer.se/32891974-Portfoljvardering-av-elevers-skapande-i-bild.html) 
34 Skolverket, Bild i grundskolan, En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (Rapport 423), Stockholm: 
Skolverket, 2015 
35 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 246-
251 (Hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 
36 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 28-
34 (Hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813)  

http://docplayer.se/32891974-Portfoljvardering-av-elevers-skapande-i-bild.html
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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I bild finns ett tillägg med att eleverna ska titta på hur bilder och verk är utformade och 

vilka budskap de förmedlar. Tillägget ger en direkt koppling till bildanalysuppdraget som 

ingår i bildämnet. Även i slöjdens centrala innehåll ingår inslag av bildanalys. Eleverna i 

årskurs ett till tre ska få arbeta med hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls 

uttryck och vilken funktion och betydelse ett slöjdföremål kan ha som bruks- och 

prydnadsföremål. Årskurs fyra till sex ska få undersöka hur olika kombinationer av färg, 

form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck och hur symboler och färger 

används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar. De ska också få insikt i 

slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället både i nutid och historiskt. De 

äldsta eleverna, årskurs sju till nio, ska få arbeta med vad mode och trender kan uttrycka, 

signalera och hur de påverkar individen samt slöjd och hantverk som uttryck för etnisk 

och kulturell identitet.  

Nyckelord från de här delarna av det centrala innehållet för slöjd i läroplanen är uttryck, 

symbol, kultur, signalera, funktion, betydelse och identitet. Ord som kan ses som 

bildanalysbegrepp. Bildanalys som företeelse har anor till 1500-talet då det användes för 

att värdera mynt och porträtt. På 1800-talet användes olika typer av vetenskaplig 

bildanalys för att systematisera den västerländska bildkonsten. Bildanalysen har över tid 

utvecklats, förändrats och fått olika inriktningar som speglar samhällets förändringar och 

idéströmningar. Vilken inriktning av bildanalys som läroplanen avser framgår inte av 

läroplanen eller dess kommentarmaterial.37   

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd för läroplanen står att eleverna i idéarbetet 

kan inspireras genom bilder, föremål, berättelser eller upplevelser. Elevernas färg- och 

formspråk kan utvecklas genom användandet av inspirationskällor och förebilder. 

Kommentarmaterialet talar inte direkt om personer som förebilder i det här 

sammanhanget, dock om konstbilder och föremål från olika sammanhang.38 

                                                           
37 Sven Sandström, bildanalys, i Nationalencyklopedin, u.å. (hämtad 2018-04-30 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bildanalys) och Mereth Lindgren, ikonografi, i 
Nationalencyklopedin, u.å. (hämtad 2018-04-30 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ikonografi) 
38 Skolverket, Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (Reviderad 2017), 2017, s. 14, Stockholm (Hämtat från 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3845) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bildanalys
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ikonografi
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3845
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Kulturarv 

Kännedom om kulturarvet finns med i läroplanerna från 1980 och 1994 i kursplanerna för 

slöjd.39 I vår nuvarande läroplan står det inget om kulturarvet i kursplanen för slöjd. I 2011 

års läroplan valde läroplanskonstruktörerna att rensa kursplanerna från 

ämnesövergripande mål vilka istället hänvisades till del 1 och 2 i läroplanen.40  

Skolans värdegrund och uppdrag behandlas i del 1 i läroplanen och där står att en 

medvetenhet om det egna kulturarvet och en delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

ger eleverna en trygg identitet. Läroplanen hävdar att utbildning och fostran i djupare 

mening är en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till 

nästa. Läroplanen lyfter fram vikten av ett internationellt perspektiv i undervisningen. Det 

perspektivet kan hjälpa eleven att se sin verklighet i ett globalt sammanhang. Det kan öka 

den internationella solidariteten och ge ett samhälle med ökade kontakter över 

kulturgränser.41  

Del 2 i läroplanen handlar om övergripande mål och riktlinjer för skolan. Kulturbegreppet 

nämns även där. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har 

fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet och 

även de nationella minoriteternas kulturer. Eleverna ska kunna samspela i möten med 

andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i bland annat kultur. Skolan 

ska också ge eleven en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv.42 

Läroplanen är tydlig med vikten av att arbeta med kultur och kulturarv ur olika perspektiv, 

inte minst det internationella. Avsaknaden av formuleringar om kultur och kulturarv i 

kursplanen för slöjd kan riskera göra att fokus på kulturarv i slöjden kommer i skymundan. 

                                                           
39 Se bilaga 4. 
40 Sven Hartman (red), Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid, Stockholm: 
Carlsson, 2014, s. 142 
41 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 7-11 
(hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 
42 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 12-19 
(hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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Kulturarv ur ett interkulturellt perspektiv 

I det centrala innehållet för slöjd för årskurs 7-9 står att undervisningen ska behandla slöjd 

och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet. 

Den formuleringen kan tolkas avse kultur kopplat till enbart etnicitet.  

Slöjdkursplanens kunskapskrav för årskurs 9 kan tolkas öppna upp för en bredare 

definition av kultur. Där står att eleven ska kunna föra resonemang med kopplingar till 

egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. I den formuleringen skulle 

även andra kategorier av kultur kunna rymmas såsom social klasstillhörighet, religion, 

genus, funktionsnedsättning och sexuell läggning. En breddning av kulturbegreppet som 

kan kallas interkulturellt perspektiv. 

Interkulturalitet som begrepp har sitt ursprung som ett utbildningsideal och synsätt inom 

Förenta Nationerna i arbetet med att främja internationell förståelse, samarbete och fred. 

Interkultur kan även vidgas till att gälla mer än bara etniska eller nationella kulturer. Med 

ett socialkonstruktionistiskt tänkande kan interkultur gälla ovan nämnda kulturer och 

synliggöra hur de samverkar och berikar varandra.43  

För att kunna nå eleven i undervisningen behöver pedagogen förstå bredden i elevens 

kulturella ryggsäck och låta eleven bli representerad i lektionsinnehållet menar Linda 

Lieb.44 Eleven behöver känna igen sig i det undervisningen tar upp. Max Strömberg kallar 

det här för en tillgångspedagogik, en pedagogik där mångfalden ses som en möjlig 

tillgång och en resurs i undervisningen.45 

 

Nytt inslag i Lgr11 

Slöjden har i vår nuvarande läroplan, Lgr 11, till skillnad från tidigare läroplaner, ett visst 

inslag av bildanalys. Uppdraget att använda konstföremål såsom hantverk, 

slöjdtraditioner, arkitektur, konst och design till inspiration är nytt i och med Lgr11. 

                                                           
43 Pirjo Lahdenperä, Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration, i Pirjo 
Lahdenperä (red.), Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i mångfald, Västerås: Akademin för 
utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola, 2011, s. 15-41 (hämtad 2018-04-30 från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-13106) 
44 Linda Leib, Interkulturell bildpedagogik, i Gunnar Åsén (red.), Bildundervisning och lärande genom bilder, 
Stockholm: Liber, 2017, s. 147-168 
45 Max Strömberg, Läxor om och för kulturell mångfald med föräldrars livserfarenheter som resurs – några 
kritiska aspekter (Doktorsavhandling). Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, 
2013 (hämtad 2018-03-24 från  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-95882) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-13106
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-95882
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I den föregående läroplanen, Lpo94, konstateras att slöjd förmedlar delar av kulturarvet. 

Kulturarvet kan förmedlas till exempel genom att man arbetar med inspiration av lokala 

traditioner eller elevers olika kulturella bakgrund.46 Den skrivningen antyder att 

traditioner och kulturer kunde fungera som inspiration. 

I Lgr11 blir uppdraget betydligt tydligare och mer definierat. I bilaga 4 finns en jämförelse 

mellan de tre senaste läroplanerna gällande bildanalysrelaterade formuleringar. Från att 

ha haft ett fokus på kulturarv ur miljöperspektiv (Lgr 80) och ur ett historiskt perspektiv 

(Lpo 94) är kulturfokus i nuvarande läroplan (Lgr11) på inspiration, uttryck och identitet. 

Eleverna ska enligt det centrala innehållet i Lgr 11 för årskurs 7-9 arbeta med ”Mode och 

trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen” samt ”Slöjd och hantverk i Sverige och 

andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet”.47 I kunskapskraven för årskurs 7-9 står 

att eleven ska tolka slöjdföremåls uttryck och föra resonemang med kopplingar till egna 

erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.  

Nationella utvärderingen i slöjd 2013 visade att 40 % av Sveriges slöjdlärare ger sina elever 

i årskurs 6 och 9 ingen eller lite förutsättning att utveckla förmågan att tolka 

slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.48 Jag som har bakgrund som bildlärare ser 

inga större problem med konstinspirations- och bildanalysinslagen i slöjdämnet. Min 

erfarenhet från att ha arbetat med de här områdena inom bilden gör mig rustad för att ta 

min an detta även inom slöjd. Ett flertal kollegor som inte har bild i sin lärarbehörighet 

känner sig dock sämre rustade. Många av mina slöjdkollegor uttrycker oro och osäkerhet 

kring hur de här nya delarna i läroplanen ska hanteras.  

 

Tidigare forskning 

Från att ha varit närmast obefintlig så har forskning om slöjd och slöjdrelaterade ämnen 

det senaste decenniet både utvecklats och ökat. Det konstaterar Ekström och Hasselskog 

i sin sammanställning av slöjdforskning. Det finns numera ett forskningsnätverk i de 

nordiska länderna som också arrangerat internationella forskningskonferenser. 

                                                           
46 Skolverket, Kursplaner för grundskolan, 1994, s. 45 (hämtad 2018-03-24 från 
http://hdl.handle.net/2077/30959) 
47 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 249 
(hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 
48 Skolverket, Slöjd i grundskolan, En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, Stockholm: Fritzes, 2015 
(hämtat 2o18-04-21 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3499) 

http://hdl.handle.net/2077/30959
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3499
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Ekström och Hasselskog presenterar ett urval av avhandlingar sorterade under teman 

såsom föreställningar om slöjdämnet, undervisningens praktiker, slöjd ur ett 

internationellt perspektiv och bedömning. Det finns ingen avhandling som berör just 

förebilder inom pedagogisk slöjd.49 

En avhandling som kan tangera frågeställningen i den här uppsatsen är Esko Mäkeläs 

avhandling där de estetiska aspekterna av slöjd undersöks. Mäkelä lät ungdomar fota av 

slöjdföremål och intervjuade dem om vilken betydelse föremålen hade för dem. Han har 

skapat ett verktyg för att tala om estetiska lärprocesser, som han kallar för ett integrerat 

estetiskt perspektiv och han har också definierat en teori om berättande objekt, teorin 

om narrativa artefakter. Med narrativa artefakter menar Mäkelä berättelser och bilder av 

slöjdalster. Dessa används för att nå kunskap om estetiska aspekter av pedagogisk 

slöjd.50 

Mitt val att undersöka förebilders betydelse för slöjden handlar också om att nå kunskap 

om estetiska aspekter av pedagogisk slöjd. Min inriktning är dock inte mot berättande 

utan mot förebilder och inspiration till skapande. 

 

III. HUVUDTEXT   

Här följer en presentation av den enkätundersöknings som jag genomfört. I enkäten 

uppmanades respondenterna nämna en person som de anser är en förebild för slöjdande 

inom trä- och/eller metallslöjd. De ombads också beskriva vad som kännetecknar 

personen och hur hen påverkat det egna slöjdandet.  

De flesta av respondenterna kunde ge förslag på förebilder för slöjd. Fyra respondenter 

kunde inte komma på någon alls. Jag presenterar här materialet utifrån två ingångar. 

Först tar jag respondenternas perspektiv och analyserar det de skrivit om sina förebilder 

utan att veta vem de beskriver. Här är jag intresserad av hur respondenterna beskriver 

sina förebilder och jag har jag försökt kategorisera egenskaperna och hitta mönster.  

                                                           
49 Tilde nummer 15, 2015, Slöjd & Bild - Kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen,  
Redaktör: Eva Skåreus (hämtat 180303 från http://www.estet.umu.se/digitalAssets/172/172725_tilde_15.pdf) 
50 Esko Mäkelä, Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv (Doktorsavhandling). Umeå, 
2011 (hämtat 180303 från http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:441062/FULLTEXT01) 

http://www.estet.umu.se/digitalAssets/172/172725_tilde_15.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:441062/FULLTEXT01
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I den andra ingången är förebilden i centrum. Här har jag tittat på vilka faktiska namn som 

respondenterna föreslagit och analyserar utifrån person, genus och beskrivning.  

 

Respondenternas perspektiv 

I respondenternas svar på frågan om vad som kännetecknar den person de angett som 

förebild kan jag urskilja fem kategorier av egenskaper: 

1. Personlighet och livsstil 

2. Egen hantverksstil  

3. Delar med sig av sina kunskaper 

4. Hantverksskicklighet 

5. Entreprenör 

Jag ska här beskriva och exemplifiera de här fem kategorierna. 

 

1. Personlighet och livsstil 

39 av de 72 beskrivningarna innehåller formuleringar som handlar om personens 

personlighet och livsstil. Respondenterna har ett rikt ordförråd när de beskriver sina 

förebilder. Det går inte att tydligt urskilja vissa mer frekventa ord, men orden kreativ, 

nyfiken och generös återkommer ofta, och de orden har flertal synonymer bland 

respondenternas svar. Sammantaget tecknar de en relativt homogen bild av förebilderna 

som personer.  
 

Ordet 

Förekommer i 
svaren 
(gånger) 

Synonymer som förekommer (varje ord/uttryck 
förekommer en gång) 

kreativ 7 leker, passion, går utanför boxen, bryr sig inte om andras tyckande, 

barnslig lekfullhet, konstnärlig, händig, skapande, intresserad av 

problemlösning, förmåga att tänka att inget är omöjligt, allt är 

möjligt, skapar på ett modigt sätt, modig, djärv, går sin egen väg, 

drivs av nyfikenhet inför materialens och teknikernas möjligheter, 

ifrågasättande 

nyfiken  4 undersökande, experimentell, utforskar, testar sig fram, brett 

kontaktnät 

generös 2 ödmjuk, lyhörd, hjälpsam, inbjudande, empatisk, ödmjukhet, värnar 
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Synonymerna för kreativ och nyfiken kan delvis passa för båda orden. Kanske man kan 

säga att kreativitet förutsätter nyfikenhet och nyfikenhet förutsätter kreativitet? Orden 

kreativ och nyfiken och synonymer till dessa är tillsammans med ordet generös och dess 

synonymer det mest utmärkande egenskaperna för de förebilder som respondenterna 

beskriver. 

 

Ett flertal respondenter fördjupar sin beskrivning av förebildernas egenskaper med att 

beskriva förebildens livsstil. Exempel på det är: 

”lever nu som slöjdare. som en livsstil” 

”Egensinnig, överraskande, djärv, leker med det traditionella.” 

”var trött på sitt jobb och ville göra något annat, mer av livet. Började svarva skålar. Grejen att 

bestämma sig, göra något av det, hålla fast vid det.” 

”En lyhörd person med auktoritet som man känner tillit till och som har en humanistisk 

värdegrund” 

”engagemang för miljö/samhällsfrågor.” 

”Han arbetar yrkesmässigt med att tälja bl a träslevar och förankrar sitt arbete i en samtida 

kontext, inte minst förklarar han hur hans slöjd kompletterar varor som man kan köpa i "vanliga" 

affärer.” 

Två respondenter lyfter fram förebildens ursprung i beskrivandet av egenskaper: 

”Han är uppvuxen i ett självhushåll i Nordnorge där de gjorde det mesta de behövde själva, och 

ofta av björk som var träslaget som fanns till hands, så han vet hur man gör saker som håller över 

tid.” 

”Utforskar sitt samiska ursprung med konstslöjden som verktyg.” 

 

2. Egen hantverksstil  

Tätt sammankopplat med kategorin personlighet och livsstil är egen hantverksstil. 17 av 

de 72 beskrivningarna innehåller formuleringar som handlar om förebildens hantverksstil. 

Vad respondenterna gillar med förebildernas stil är naturligtvis olika, men gemensamt för 
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de allra flesta är att det är svårt att avgöra om en respondent beskriver förebilden som 

person eller om hen beskriver förebildens hantverksstil, se exempelvis: 

”Egensinnig, överraskande, djärv, leker med det traditionella.” 

”vågar ta sig an material på ett ohämmat sätt, gör utifrån sitt eget huvud och ideér. Bryr sig inte 

om andras tyckande. Han testar sig fram, använder de material han kommer sig över.” 

”Jag tycker att det finns ett lugn i det hon gör, i det hon skapar. Det finns ett utforskande en 

nyfikenhet samt ett intressant formspråk, som kanske är enkelt men tilltalande.” 

”ett drivet eget uttryck” 

När respondenterna beskriver förebildernas hantverksstil är det flera som nämner att 

förebilden omtolkar traditionellt hantverk, se exempelvis:  

”han skapar på ett modigt sätt med rötter i kulturhistoria och med bra känsla för modernt 

formspråk.” 

”Han för också ett arv vidare – men i en omarbetad form, 2.0.” 

”Kreativitet trots traditionell "figur" som tillverkas.” 

”Han hittar formerna i materialet och är en slöjdare med "rock-n-roll" i sitt slöjdande. Även om 

tradition och arvet är grunden i hans slöjdande så tar han detta in i nutiden och gör slöjdandet till 

sitt egna.” 

3. Delar med sig av sina kunskaper 

23 av de 72 beskrivningarna innehåller formuleringar som handlar om att förebildens delar 

med sig av sina kunskaper. Enkätens inriktning är visserligen pedagogisk slöjd, men 

enkätfrågorna berörde inte direkt frågan om förebilden delade med sig av sina 

kunskaper. Trots det är det över en tredjedel som lyfter fram den förmågan. 

Exempel på formuleringar är: 

”extremt kunnig och mycket bra på att berätta om det han gör” 

”Både stark i slöjdande praktik och teoretiskt/pedagogiskt. Kan ordsätta/beskriva slöjdandet. 

Kan utgå ifrån barn/ungas förutsättningar.” 

”Mest inspirerande han mig. Han tog tid på sig och tog sig tid att visa mig olika saker inom slöjd. 

Han kanske inte inspirerade någon annan än mig men han var en person som lät hantverket ta 

tid. Han lät mig få testa och pröva mig fram. Viktiga egenskaper i slöjdandet.” 

”Förmåga att inspirera, förmedla kreativitet och allt är möjligt.” 
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”historiskt och pedagogiskt kunnig och lärare i smide. Ger fantastiskt bra instruktioner och 

återkoppling under arbetsprocesser. Ger systematiska övningar som grund inkorporerade i 

funktionella föremål, därefter friare projekt.” 

”betytt otroligt mycket för bevarandet av gamla slöjdtekniker.” 

”Även för en novis är NNs projekt genomförbara och det gör att fler vågar börja slöjda. Att han 

finns tillgänglig för alla på nätet gör att han inspirerar till slöjdande.” 

  

4. Hantverksskicklighet 

Sammankopplat med samtliga tre ovanstående kategorierna är hantverksskickligheten. 

Kunnandet är sammanflätat med personligheten och de personliga egenskaperna 

förebilderna besitter. Kunnandet är också sammanflätat med livsstilen. 

”Grejen att bestämma sig, göra något av det, hålla fast vid det.” 

Slöjdande kräver många gånger tid. För att nå en hantverksskicklighet krävs idogt 

övande. Det här gör att slöjdandet oundvikligen sätter spår i livsstilen. Slöjdaren behöver 

anpassa sin livsstil för att slöjdandet ska gå att genomföra på ett utvecklat sätt. 

19 av de 72 beskrivningarna innehåller formuleringar som handlar om förebildens 

hantverksskicklighet. Respondenterna är överlag väldigt fåordiga i sina beskrivningar av 

hantverksskickligheten. Det stannar i de flesta fall vid ett enstaka ord, som: 

händig, skicklig, handaskicklighet, driven 

Eller uttryck som: 

stort kunnande, lång yrkeserfarenhet, gediget kunnande, extremt kunnig, stark i slöjdande 

praktik, bottenlösa kunskaper 

5. Entreprenör 

Tre av de 72 beskrivningarna innehåller formuleringar som handlar om att förebildens 

entreprenöregenskaper. 

”En god entreprenör inom järnsmide” 

”Ett unikt uttryck, en stor produktion.”  

”Han arbetar yrkesmässigt med att tälja bla träslevar och förankrar sitt arbete i en samtida 

kontext, inte minst förklarar han hur hans slöjd kompletterar varor som man kan köpa i "vanliga" 
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affärer. Dessutom har han funderat mycket på hur han kan effektivisera sin tillverkning utan att 

den tappar sin själ.”  

Relativt få tar upp entreprenöriella egenskaper i sina beskrivningar. Det är svårt att säga 

vad det beror på. Kanske entreprenöregenskaperna är mindre viktiga eller kanske det är 

egenskaper som tas för givna? 

 

Förebilden i centrum 

Respondenterna ger många olika förslag på förebilder, 72 stycken. En del respondenter 

nämner samma person vilket resulterar i 47 unika förslag. Jag presenterar här de tre 

förslag som nämnts flest gånger av respondenterna.  

Frekvens 

Respondenternas tre i topp är:  

1. Släkting, varav pappa (fyra förslag), mamma (ett förslag), farfar (fyra 

förslag) och morfar (ett förslag) 

2. Jögge Sundqvist, professionell slöjdare (åtta förslag)  

3. Beth Moen, professionell slöjdare (fyra förslag)  

Om jag för samman de som nämnt sin pappa, mamma, morfar eller farfar som förebild 

(jag benämner dessa med samlingsnamnet släkting) så är släkting den vanligaste 

slöjdförebilden. Fem av de åtta eleverna nämner en eller två släktingar som förebilder. De 

två andra eleverna föreslår en slöjdlärare och Tv-profilen Ernst Kirchsteiger. Den åttonde 

eleven har inget förslag. 

Övriga respondenter som nämner släktingar som förebilder är slöjdlärare. 

Exempel på hur släktingarna beskrivs: 

”Han kan fixa på tomten. Bygga bord och så. Han är duktig. Han är lugn, han gör det smart. Om 

jag behöver något och kan göra det.” 

”Han har hela sitt liv hållit på att fixa saker och bygga saker. Han är som min pappa. Har idéer 

och vet hur man gör saker.” 

”Ständigt intresserad av problemlösning, förmåga att tänka att inget är omöjligt, uthållig och 

kreativ” 
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Exempel på svar på frågan om hur förebilden påverkat det egna slöjdandet/skapandet: 

”Min farfar är nog den som gjorde att jag började slöjda. Varje gång jag fick chansen att vara 

hos farmor och farfar så ville jag vara i snickarboden. Och det var vi också, jag och farfar. Vi 

slöjdade allt från täljda hästar till klockor och lådor. Jag fick testa och han kom med små tips 

under tiden. Jag tror att mitt arbetssätt som slöjdlärare har färgats lite av min tid i farfars 

snickarbod.” 

Respondenterna ger också namnförslag på professionella slöjdare. Det är många olika 

förslag som kommer fram, men få nämns upprepade gånger. Respondenterna verkar alla 

ha sina egna personliga favoriter. Två sticker ut med fler omnämnanden än andra och det 

är Jögge Surolle Sundqvist och Beth Moen.  

De som nämner Jögge Sundqvist är hemslöjdskonsulenter, en journalist, amatörslöjdare 

och en slöjdlärare. De som nämner Beth Moen är hemslöjdskonsulenter, amatörslöjdare 

och professionell slöjdare. Ingen av eleverna nämner någon av dessa två.  

Både Jögge Sundqvist och Beth Moen är professionella slöjdare som också delar med sig 

av sina kunskaper genom att hålla kurser. 

Respondenternas beskrivningar av dessa två proffsslöjdare är väldigt samstämmiga. 

Exempel på hur Jögge Sundqvist beskrivs: 

”Kreativ, går sin egna väg, en av få välkända personer inom området” 

”Driven, en estradör, förmåga att verbalisera i kombination med ett drivet eget uttryck” 

”Han hittar formerna i materialet och är en slöjdare med "rock-n-roll" i sitt slöjdande. Även om 

tradition och arvet är grunden i hans slöjdande så tar han detta in i nutiden och gör slöjdandet 

till sitt egna. Det gör att man blir inspirerad av hans arbetssätt.” 

 

Exempel på svar på frågan om hur förebilden påverkat det egna slöjdandet/skapandet 

och hur han kan påverka andra: 

”Lust och idéer, och känslan av att jag också kan.” 

”Jögges arbetssätt att låta slöjdandet vara ett sätt att leva (tolkar jag det som) har blivit en 

drivkraft för mig. Även de saker han gör som jag tolkar som genuina och traditionella med en 

modern tvist gör att jag vill slöjda.” 

”Att ta plats, kräva och få utrymme, skapa en arena för slöjd.” 

”… för arvet vidare o är en stor ambassadör för slöjden.” 
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Exempel på hur Beth Moen beskrivs: 

”Skicklig, generös, inget behov av att framhäva sig själv.” 

”Seriös uttolkare av slöjdtradition genom arbetsmetoder och handaskicklighet.” 

”En barnslig lekfullhet kontra en strikt teknisk grund som i samspel borde ta formen av en 

skavande dikotomi men istället förenar de två.” 

Exempel på svar på frågan om hur förebilden påverkat det egna slöjdandet/skapandet 

och hur hon kan påverka andra: 

”Att jobba undersökande, ifrågasättande. Att utveckla slöjdskickligheten.” 

”Att slöjdkunnandet kommer genom träning.” 

”Någonting stramt och fritt på samma gång. Någonting med en historia som inte för det hålls 

tillbaka av mossig tradition. I hennes pedagogiska arbete som lärare har hon en sällsynt 

förmåga att se vad eleven borde hänge sig åt och leder den i den riktningen.” 

”Som man kan jag endast föreställa mig vad hon inspirerar de kvinnor och flickor som kommer 

hennes väg. Men någonting konkret som väckte inspiration och driv i mig var när i hennes 

görande såg att en inte måste välja. Att en kan vara både snickarmäster, pragmatisk slöjdare, 

och inspirerande lärare. Att det bara är att köra.” 

 

Genus 

Av de åtta förslagen på släktingar som förebilder är det bara en som nämner en kvinna 

som förebild. Det är en flicka i årskurs 9 som föreslår sin mamma. 

Av de totalt 47 unika förslagen på förebilder är 12 kvinnor. Det är 26%.  

 

IV. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Undersökningen i den här uppsatsen har delvis gett svar på frågan om vilka formgivare, 

konsthantverkare, hantverkare, slöjdare eller andra personer skulle kunna ses som 

förebilder i pedagogisk slöjd i en nutida kontext. Jag ska här i den avslutande 

diskussionen lyfta fram några aspekter av svaren på frågeställningen och väcka några nya 

frågor utifrån vad som kommit fram i undersökningen. 
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Definitionen av slöjd ett problem eller en möjlighet? 

Min tanke med att ta med kategorin konstvetare som respondenter var att få en bredd i 

förslagen på förebilder. Jag trodde att konstvetarna skulle föreslå formgivare, 

konsthantverkare och designers, men det är bara två konsthantverkare som föreslås av 

konstvetarna. Att det var ett litet antal tillfrågade respondenter kan självklart bidra till att 

så få förslag gavs, men med tanke på det stora utbud av konsthantverk och design som 

finns kan man undra varför inte fler slöjdförebilder inom formgivning, konsthantverk och 

design lyfts fram.  Kanske det kan bero på begreppsdjungeln inom konstområdet och 

slöjdens plats ibland de begreppen. Var slöjd ska placera sig bland begreppen konst, 

hantverk, hemslöjd, konsthantverk, design och formgivning är inte helt självklart. I 

kampen om begreppen finns även historiken med uppdelningen mellan konst och 

hantverk. Det finns en värdehierarki mellan de olika begreppen som har rötter till 

renässansen. De olika förespråkarnas iver att hävda sitt konstområdes egen definition 

och ställning kan bidra till att slöjd inte gärna sammanknippas med begreppen. En alltför 

generös definition skulle kanske kunna urvattna den egna i relation till närliggande 

konstområden.  

Kanske är det just det som slöjden borde ta fasta på. Kanske slöjden skulle behöva stärka 

sin egen definition och sin egen domän för att få en starkare ställning och för att kunna 

nå ut till fler?  

 

Arenor för slöjd 

Ett begrepps arenor har betydelse för begreppets ställning. Med arenor menar jag här 

ytor där begreppet kan synliggöras, problematiseras och utvecklas. Den här typen av 

arenor kan påverka allmänhetens möjligheter att lära känna fler förebilder för slöjd.  

En framstående arena är tidningen Hemslöjd som ges ut av Svensk Slöjd AB som är en del 

av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.51 Tidningen är Sveriges största tidning 

för slöjd, folkkonst och hantverk och har vunnit flera priser för sitt nytänkande i både 

form och innehåll. En annan yta är Slöjdlärarportalen som drivs av slöjdlärarutbildningen 

                                                           
51 Tidningen Hemslöjd https://www.hemslojd-tidningen.se/  

https://www.hemslojd-tidningen.se/
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vid Högskolan för design och konsthantverk, HDK, Göteborgs universitet och är en digital 

arena för slöjdlärare, lärarutbildare och forskare i hela landet.52  

Progressiva utställningar som till exempel Next Levet Craft kan också verka som arena för 

att utveckla och sprida begreppet slöjd i en nutida kontext. Den turnerande utställningen 

blandar traditionellt hantverk med samtida kultur i en gränsöverskridande mix och har 

fått stor uppmärksamhet både inom och utom slöjdkretsar. 53 

Utvecklingen inom forskningsområdet slöjd kan ses som ett positivt steg för att stärka 

slöjdens definition. 

 

Kulturhistoriska förebilder 

Min tanke med att ta med etnografer och museiintendenter som respondenter i min 

undersökning var att de skulle kunna ge förslag på förebilder ur ett kulturarvsperspektiv. 

Jag trodde respondenterna i den här kategorin skulle föreslå personer bakom den rika 

kulturskatten av historiska föremål som finns i våra nationella samlingar. Att det var ett 

litet antal tillfrågade respondenter kan självklart bidra till att så få förslag gavs även i den 

här kategorin. Två hörde av sig och tackade nej. En av dem hänvisade till att hen i sitt jobb 

arbetade mest inriktat mot konst.  

Yrkesområdet för etnografer och museiintendenter är brett och mångfacetterat och det 

kan säkert också bidra till att få förslag på förebilder lämnades. En av museiintendenterna 

föreslog ”anonyma mästare” utan närmare specificering. Vilka var de här anonyma 

mästarna? Vilka var personerna som slöjdade de rikt dekorerade föremålen som vi kan 

hitta i de nationella samlingarna? Föremålen har inspirerat och påverkat dagens 

formgivning och slöjdarna kan på så vis ses som förebilder även om deras namn inte är 

kända. Kanske är den här typen av anonyma förebildsidentiteter typisk för slöjden? Hur 

skulle det påverka slöjdens status om de här anonyma slöjdarna och deras slöjdobjekt 

lyftes fram och gjordes mer kända? 
 

                                                           
52 Slöjdlärarportalen http://slojdlararportalen.se/  
53 Next Level Craft http://www.nextlevelcraft.se/  

http://slojdlararportalen.se/
http://www.nextlevelcraft.se/
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Genusperspektiv perspektiv på slöjdförebilder 

Den vanligaste förebilden i undersökningen är en man.  

I svenska skolan har både pojkar och flickor haft slöjdarterna trä-, metall och textilslöjd i 

snart 50 år och vi lever i ett samhälle med en stark konsensus kring att vi ska ha samma 

rättigheter oavsett könstillhörighet. Om förebilder för slöjd ska bli ett tydligare inslag i 

undervisningen så behöver vi se till att det blir en genusbalans bland förebilderna. Det 

finns många inspirerande och kreativa slöjdande kvinnor som skulle kunna fungera som 

positiva förebilder för slöjd inriktat mot trä- och metall. Om min undersökning även 

inkluderat textilslöjd hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Flera textila formgivare 

är mer kända för allmänheten.   

 

Interkulturellt perspektiv på slöjdförebilder 

Den vanligaste förebilden i undersökningen är en svensk man.  

Från respondenternas förslag kan man lätt få uppfattningen att det bara är svenskar som 

slöjdar. Slöjd är ett internationellt fenomen och det finns en fantastisk rikedom av slöjd 

och hantverk runt om i världen som vi kan inspireras av. Det internationella perspektivet 

är ett av de övergripande perspektiven som läroplanen lyfter fram. Genom att få 

möjlighet att bekanta sig med förebilder för slöjd från olika delar av världen skulle 

eleverna inte bara få en rik källa till inspiration, de skulle också få möjlighet att utveckla 

det som läroplanen lyfter fram:  

Ask med skjutlock tillverkad av anonym slöjdare, Digitalt museum, CC by-nc-nd 
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”se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet 

samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella 

mångfalden inom landet.” 54 

Även det interkulturella perspektivet behöver stärkas inom slöjden. Kulturbegreppet 

behöver vidgas till att gälla fler aspekter än etnicitet. Läroplanens kunskapskrav som 

handlar om att eleven ska kunna resonera kring egna erfarenheter, trender och 

traditioner i olika traditioner förutsätter att eleverna får möjlighet att möte undervisning 

som inspirerar till kulturell mångfald. Förebilder som representerar kulturell mångfald kan 

vara ett redskap i den här undervisningen. 

 

Den vanligaste förebilden är en släkting 

Vilka personer skulle kunna ses som förebilder i ett skolslöjdsammanhang? 

Undersökningen i den här uppsatsen har delvis gett svar på den frågan. Den vanligaste 

slöjdförebilden är en släkting. Det visar att en förebild inom slöjdens område inte behöver 

vara en känd person. Det kan vara en förälder eller en morförälder. Flera respondenter 

beskriver att de välkomnats att slöjda under handledning av förebilden i ett slags 

tillåtande och kravlöst lärlingskap. I dagens samhälle har vi inte samma behov av 

hantverkskunnande i vardagen och vi kan ana att hantverkskunnandet bland nära 

släktingar minskar. Om släktingar är de främsta förebilderna, hur kommer det då gå med 

hantverkskunskaperna när allt färre släktingar besitter de här kunskaperna? Hur kommer 

det att gå med utvecklingen av hantverket? Vem är då förebild? 

Respondenternas namnförslag på professionella slöjdare är en spretig lista med många 

olika förslag. Kanhända är de föreslagna personerna lokala kändisar eller kända inom en 

smal slöjdsubkultur kring en viss nisch av slöjdande. Frågorna i min undersökning ger inte 

information om det. 

Flera av eleverna ger förslag på nära släktingar som förebilder. En slöjdlärare och Tv-

profilen Ernst Kirchsteiger nämns också av eleverna. Skulle elever hitta mer motivation till 

att arbeta med hantverk eller till att använda slöjdens tankesätt om de kände till fler 

                                                           
54 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 9-
10 (Hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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förebilder för hantverk och slöjd utanför den närmaste släkten? Om media är det enda 

forum för eleverna att hitta slöjdförebilder som inte är släktingar så är chansen kanske 

inte så stor att de hittar några med det utbud som finns idag. Mer media för allmänheten 

som lyfter fram slöjdförebilder skulle kunna ge möjligheten för fler att upptäcka 

potentialen i slöjden. 

Slöjdundervisningen skulle kunna spela en viktig roll för att ge eleverna fler exempel på 

förebilder genom att lyfta fram inspirerande exempel på konst, hantverkare, slöjdare, 

konsthantverkare, designers, konstnärer och formgivare. Det skulle vara spännande att 

se hur det skulle påverka undervisningen och lärandet i slöjden. Kanske det på sikt skulle 

påverka den status slöjd och hantverk har i vårt samhälle? Kanske elever skulle hitta mer 

motivation till att arbeta med hantverk eller till att använda slöjdens tankesätt om de 

kände till förebilder för hantverk och slöjd? 

 

Förebildens egenskaper 

Undersökningen visar att slöjdförebilden har en karaktäristisk personlighet, egen 

hantverksstil och slöjden präglar i flera fall också förebildens livsstil. En slöjdförebild delar 

ofta med sig av sina kunskaper, hen har en hantverksskicklighet och hen kan också vara 

entreprenör.  

Nyckelord från förebildernas personlig och livsstil är bland annat: problemlösare, nyfiken, 

skapande, empatisk och generös.  

Under rubriken kunskaper i läroplanens del 2, står: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan […] använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 

problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,”55 

Slöjdförebildernas egenskaper matchar bra med läroplanens övergripande mål och 

riktlinjer. En större tillgänglighet till att bekanta sig med slöjdförebilder skulle stärka 

elevernas möjligheter att själva utveckla de här egenskaperna. 

 

                                                           
55 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 13 
(Hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813) 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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Titelbild som summerar 

Aia Jüdes Näverskor från projektet Näver say Näver (se titelsidan) sammanfattar 

diskussionen på ett bra sätt. Konstnären Aia Jüdes nämndes inte av någon av 

respondenterna. Ändå är hon, i min mening, ett bra exempel på en förebild för slöjd och 

på hur en sådan kan arbeta i en nutida kontext. Jüdes skor sammanfattar mycket av det 

respondenterna lyfter fram som unika egenskaper hos en slöjdförebild: modig, djärv, 

leker, passion, går utanför boxen, rötter i kulturhistoria och med bra känsla för modernt 

formspråk, undersökande, ifrågasättande. Genom att förflytta det starkt traditionella 

materialet näver och den tillhörande tekniken till ett modernt formspråk i en ikonisk 

modesko skapar Jüdes en spänning som får oss att se slöjden i nytt ljus. Näverskorna är 

skapade i projektet Näver say Näver, men ingår även i den normbrytande 

slöjdföreställningen Next Level Craft som Aia Jüdes också kurerat.  Genom den typen av 

arenor kan slöjduttryck bli känt för fler än en smal slöjdintresserad grupp. De 

högklackadade skornas uttryck och det sammanhang de exponerats i utmanar 

traditionell slöjd och inbjuder till normbrytande nytänk.56 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns många områden som berörts i mitt arbete som skulle vara intressant att 

undersöka vidare. Här är några exempel: 

Min undersökning har ett begränsat antal respondenter som ger en liten inblick i vilka 

förebilder som finns för slöjd, vilka egenskaper de har och hur de påverkar det egna 

slöjdandet. Det skulle vara intressant att undersöka detta djupare genom fler 

respondenter och genom intervjuer. 

I min undersökning har jag fokuserat på personer som förebilder. I definitionen av 

förebild lyfter jag fram att förebilder även kan vara objekt eller en plats. Hur objekt och 

platser fungerar som förebilder för lärande i slöjd skulle vara intressant att undersöka 

närmare till exempel genom intervjuer med slöjdlärare och slöjdare. 

                                                           
56 Sveriges Konsumenter, projektet Stilmedveten, Aia Jüdes - Näver say Näver, u.å. (hämtat 2018-05-05 från 
http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/Inspiration/Aia-Judes/) och Freja Lantto 
Heldebro, Normbrytande hemslöjd,  Kulturnytt i P1, Sveriges Radio (artikel och radio), 23 juni 2014 (hämtat 
2018-05-05 från https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5894393)  

http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/Kategorier/Inspiration/Aia-Judes/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5894393
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Estetiska lärprocesser i en interkulturell kontext är ett område där det finns mycket lite 

forskning. Vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär i estetiska lärprocesser i en 

svensk skolkontext skulle vara intressant att undersöka. Här skulle det vara intressant att 

göra en kartläggning av vad som görs i slöjdsalarna idag. Täljer eleverna fortfarande 

smörknivar eller vad skapar de?  

Det förstärkta uppdraget att elever ska kunna tolka slöjdföremåls uttryck och resonera 

om dessa ställer krav på pedagogiken. Hur kan en undervisning som stöttar eleverna i 

detta se ut? Hur påverkar det ämnet slöjd? Här tänker jag att det skulle vara intressant att 

undersöka hur konstvetenskapens starka tradition av att beskriva och benämna objekt 

skulle kunna vara till nytta i den pedagogiska slöjden.  

V. SAMMANFATTNING  

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka formgivare, konsthantverkare, 

hantverkare, slöjdare eller andra personer skulle kunna ses som förebilder i pedagogisk 

slöjd i en nutida kontext. Uppsatsens metod var en webbenkät där personer med olika 

koppling till slöjd fick ge förslag på förebilder, beskriva förebildernas egenskaper och hur 

förebilderna påverkar det eventuellt egna slöjdandet. Enkätsvaren har analyserats ur två 

perspektiv: hur respondenterna beskrev förebilderna och vilka förebilderna är. Resultatet 

diskuterades och speglades teoretiska aspekter som begreppsdefinition, genus, 

interkultur och lärande i slöjd.  

Undersökningen visade att den vanligaste slöjdförebilden när det gäller trä- och 

metallslöjd är en man som är svensk och nära släkting. Även om det är den vanligaste 

förebilden som respondenterna ger förslag på, är det mest anmärkningsvärda bilden den 

spretiga mångfald av förslag som kommer fram. Det finns ingen konsensus bland namnen 

som föreslås.  

Bland beskrivningarna av förebildernas egenskaper finns däremot samsyn i högre grad. 

Förebilderna beskrivs som kreativa, nyfikna och generösa personer. De har stor 

hantverksskicklighet och delar gärna med sig av sina kunskaper. Det är ett 

anmärkningsvärt litet antal kvinnor som föreslås som förebilder och förvånansvärt få 

personer från andra länder än Sverige.  
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Bristen på kända tydliga förebilder är markant i jämförelse med andra praktiskt-estetiska 

ämnesdomäner, något som kan försvåra möjligheterna att arbeta mot det centrala 

innehållet och kunskapskraven i kursplanen för slöjd för grundskolan. Bristen på kända 

tydliga förebilder kan också försvaga begreppet pedagogisk slöjd. Utan ambassadörer för 

skolämnet riskerar ämnet negligeras. 
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VII. BILAGOR 

Bilaga 1: Enkätfrågorna 

Förebilder i slöjden 
I min C-uppsats på Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet ska jag undersöka förebilder 

som kan ha betydelse för slöjdundervisningen. Vilka skulle kunna ses som förebilder i ett skolslöjd-

sammanhang? Vad har en slöjdförebild för egenskaper? Jag har valt att rikta in mig på förebilder inom trä- 

och metallslöjd. 

Den här enkäten är en del av metoden och jag är tacksam för att du vill ta dig tid och svara! Uppgifterna 

kommer att behandlas konfidentiellt och inte användas i annat syfte än min studie. Deltagandet är givetvis 

helt frivilligt och du kan avsluta din medverkan när du vill. Du är välkommen att höra av dig till mig om du 

har några frågor. 

Elisabet Jagell, e-postadress   
 

*Obligatorisk 

Vem är du? 

Först kommer några frågor om vem du är. Svaren på de här frågorna är med för att jag ska kunna 

kategorisera dina svar i undersökningen. Personuppgifterna kommer inte att publiceras eller spridas.  
 

A. Namn * 
 

B. I vilken ort bor du? * 

I min undersökning strävar jag efter en geografisk spridning. 

 

C. Vilken kategori tillhör du? * 

 Slöjdlärare 

 Elev som har ämnet slöjd 

 Slöjdare/hantverkare/konstnär, professionell 

 Slöjdare/hantverkare/konstnär, amatör 

 Hemslöjdskonsulent 

 Lärarutbildare/lektor/doktorand i slöjd 

 Museiintendent/museipedagog/antikvarie 

 Konstvetare 

 Journalist 

 Övrigt:  
 

Vad har du för förhållande till slöjd? 

D. Har du ett yrke där du arbetat/arbetar du med något slöjdrelaterat? * 

o Ja 

o Nej 

Om ja, ge exempel på vad du arbetar med/vad du arbetat med. 
 

E. Slöjdar du själv? 

 Ja, i trä- och/eller metall 

 Ja, i textila material 

 Nej, aldrig eller mycket sällan 
 

F. Är det ok att jag tar kontakt med dig för eventuella kompletterande frågor? * 

o Ja, det går bra! 

o Nej, tack! 
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Mailadress 

 

Förebilder i slöjden 

Med förebild i det här sammanhanget avses en person som väcker inspiration och drivkraft för slöjdande 

och skapande. Det kan vara en nu levande eller historisk person, en reell eller fiktiv person.  

Det kan till exempel vara en formgivare, en konsthantverkare, en hantverkare, en slöjdare eller liknande. 

Det kan också vara någon du känner privat eller en påhittad ”exempel-person”, historisk eller nutida.  
 

Jag kommer att be dig ge exempel på sådana personer. Det räcker bra med att du skriver om en förebild. 

Om du vill finns det möjlighet att skriva om två eller tre.  

Slutligen har jag en extra fråga till dig som är hemslöjdskonsulent. 
 

1. Nämn en person som du anser är en förebild för slöjdande inom trä- och/eller metallslöjd. 
 

1a. Vad kännetecknar personen? Vilka egenskaper har personen som gör hen till förebild i dina ögon? 
 

1b. Hur har personen påverkat ditt eget slöjdande/skapande? 
 

1c. Vad anser du personen kan inspirera andra till? På vilket sätt är personen en förebild som väcker 

inspiration och drivkraft? 

 

Stort tack! Hade du svårt att välja bland flera förebilder? 

o Nej, det här var den enda jag kunde komma på! Fortsätt till frågan 23. 

o Nej, jag kunde inte komma på någon alls. Fortsätt till frågan 23. 

o Ja, jag skulle kunna ge förslag på fler. 

 

Fler förebilder! 

2. Nämn en person till som du anser är en förebild för slöjdande inom trä- och/eller metallslöjd. 
 

2a. Vad kännetecknar personen? Vilka egenskaper har personen som gör hen till förebild i dina ögon? 
 

2b. Hur har personen påverkat ditt eget slöjdande/skapande? 
 

2c. Vad anser du personen kan inspirera andra till? På vilket sätt är personen en förebild som väcker 

inspiration och drivkraft? 

 

Stort tack! Har du ytterligare förebilder? 

o Nej, nu kan jag inte komma på fler! Fortsätt till frågan 23. 

o Ja, jag skulle kunna ge förslag på en till. 

 

Ännu fler förebilder! 

3. Nämn en person till som du anser är en förebild för slöjdande inom trä- och/eller metallslöjd. 
 

3a. Vad kännetecknar personen? Vilka egenskaper har personen som gör hen till förebild i dina ögon? 
 

3b. Hur har personen påverkat ditt eget slöjdande/skapande? 
 

3c. Vad anser du personen kan inspirera andra till? På vilket sätt är personen en förebild som väcker 

inspiration och drivkraft? 
 

Stort tack för din medverkan! 
 



47 
 

Är du hemslöjdskonsulent? * 

o Ja 

o Nej  

 

En sista fråga till dig som arbetar som hemslöjdskonsulent 

För att få geografisk spridning på de som svarar på enkäten skulle jag vilja be dig om hjälp. Jag undrar om 

du skulle kunna ge tips på personer från ditt närområde som du tror skulle kunna ställa upp och svara på 

samma enkät.  
 

1. Kan du ge tips på någon som arbetar som slöjdare/hantverkare/konstnär på amatörnivå, gärna inom trä- 

och/eller metall? 

Mailadress till personen: 

Om personen inte har en offentlig mailadress, var snäll och kolla av att det är ok att du lämnar mailadressen till mig. Du kan 

skicka in enkäten och återkomma med kontaktuppgifterna senare. 

 

2. Kan du ge tips på någon som arbetar som slöjdare/hantverkare/konstnär på professionell nivå, gärna 

inom trä- och/eller metall? 

Mailadress till personen: 

Om personen inte har en offentlig mailadress, var snäll och kolla av att det är ok att du lämnar mailadressen till mig. Du kan 

skicka in enkäten och återkomma med kontaktuppgifterna senare. 

 

3. Kan du ge tips på någon som arbetar som slöjdlärare, gärna inom trä- och/eller metall? 

Mailadress till personen: 

Om personen inte har en offentlig mailadress, var snäll och kolla av att det är ok att du lämnar mailadressen till mig. Du kan 

skicka in enkäten och återkomma med kontaktuppgifterna senare. 

 

Stort tack för den extra hjälpen! 
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Bilaga 2: Urval av respondenter 
 

Kategori Strategi, hur har urvalet gått till? Motivation till varför kategorin 
finns med 

1. Slöjdlärare Efter förslag från 
hemslöjdskonsulenterna. Detta för 
att få en geografisk spridning på 
respondenterna. 

Slöjdlärarna är de som 
praktiserar den pedagogiska 
slöjden. 

2. Elever  Elever från årskurs 9. Elever som slöjdar i skolslöjden 
behöver få vara med och uttala 
sig. 

3. Slöjdare/hantverkare/ 
konstnärer, 
professionella  

Efter förslag från 
hemslöjdskonsulenterna. Detta för 
att få en geografisk spridning på 
respondenterna. 

Vem inspireras en verksam 
professionell slöjdare av? Det 
perspektivet är intressant att 
ta med. 

4. Slöjdare/hantverkare/ 
konstnärer, amatörer 

Efter förslag från 
hemslöjdskonsulenterna. Detta för 
att få en geografisk spridning på 
respondenterna. 

Vem inspireras en verksam 
slöjdare själv av? Det 
perspektivet är intressant att 
ta med. 

5. Hemslöjdskonsulenter Via https://nfh.se/regional-
samverkan/hemslojdskonsulenter/hi
tta-din-hemslojdskonsulent.html 
valde jag hemslöjdskonsulenter med 
inriktning mot hårda material från 
olika delar av landet.  

Denna kategori kan ge ett 
perspektiv på slöjd utanför den 
pedagogiska slöjden. 

6. Lärarutbildare/lektorer/ 
doktorander i slöjd 

Via de fyra slöjdlärarutbildningarnas 
hemsidor (Umeå, Linköping, 
Stockholm, Göteborg) valde jag 
kursansvariga, lärare och/eller 
doktorander med inriktning mot trä- 
och metallslöjd.   

Dessa representanter för 
undervisning och forskning kan 
ge ett perspektiv på den 
pedagogiska slöjden. 

7. Etnografer/ 

museiintendenter/ 

antikvarie 

Via några av landets museer med 
kulturhistorisk inriktning valde jag 
personer att kontakta. Jagvalde 
museer i Sverige med geografisk 
spridning. Jag varierade 
inriktningarna. Jag sökte efter 
personer som i sin roll har inriktning 
mot slöjd och personer som är 
museipedagoger. 

Denna kategori kan ge ett 
historiskt perspektiv på 
förebilder inom slöjd. 

8. Konstvetare Efter tips från min handledare 
hittade jag deras kontaktuppgifter 
på 
http://www.konstvet.uu.se/personal
/  

Konstvetare kan ge ett 
konstvetenskapligt perspektiv 
på förebilder inom slöjd. 

9. Journalist I den här kategorin tillfrågades bara 
tre respondenter då de kan sägas 
representera de tre större 
journalistiska arenor som jag känner 
till som berör slöjd och slöjdande. 

Journalister kan ha en bra 
överblick över vilka personer 
som kan tänkas som förebilder.  

10. Övrigt 
 

Här placerade jag inte några 
respondenter. Ingen av 
respondenterna valde att själva 
placera sig i denna kategori. 
 

 

https://nfh.se/regional-samverkan/hemslojdskonsulenter/hitta-din-hemslojdskonsulent.html
https://nfh.se/regional-samverkan/hemslojdskonsulenter/hitta-din-hemslojdskonsulent.html
https://nfh.se/regional-samverkan/hemslojdskonsulenter/hitta-din-hemslojdskonsulent.html
http://www.konstvet.uu.se/personal/
http://www.konstvet.uu.se/personal/
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Bilaga 3: Sökexperiment 
 

Jag söker på Sveriges största nätbokhandel Adlibris söndagen 11 mars 2018. 

 

Sökning 1: 

Sökordet Konstnärer tar mig till kategorin ”Särskilda konstnärer, konstmonografier” (böcker > 

konst & musik > konst > konst: ämnen & motiv > särskilda konstnärer, konstmonografier). 

Sökningen ger mig 9588 träffar (inbunden bok 6673 och häftad bok 2715). 

De tio första träffarna sorterade på ”Bästa sökträff” är 

1. Tom Ford av Anna (FRW) Wintour , Graydon (INT) Carter 

2. Flodskörden : illustrerade sägner ur Slingans landskap 1995-1999 av Simon Stålenhag 

3. Naturlära : limes norrlandicus av Lars Lerin 

4. Ur varselklotet. Illustrerade sägner ur Slingans landskap 1984-1994 av Simon Stålenhag 

5. Lisa Larson keramiker / Lisa Larson ceramic designer av Märta Holkers 

6. Gustaf Tenggren : en biografi, Lars Emanuelsson av Oskar Ekman 

7. Från ateljén av Cilla Ramnek 

8. Och fågeln flög fritt för att uppsöka sin bur : brev och bilder av Lars Lerin 

9. Marie-Louise Ekmans två liv av Klas Gustafson 

10. Sten Eklund - Kullahusets hemlighet av Torsten Ekbom , Lotta Lotass , Ulf Linde 

Samtliga är böcker om konstnärer eller böcker skapade av konstnärer. 

 

Sökning 2: 

Sökordet Konsthantverkare tar mig till kategorin Konsthantverk (inom Konst & Musik) och 

Handarbete, konsthantverk (inom Sport & Fritid). Sökningen ger mig 1241 träffar. 

De tio första träffarna sorterade på ”Bästa sökträff” är 

1. Formens frigörelse : konsthantverkare och design under debatt i 1960-talets Sverige av Cilla 

Robach 

2. Lättstickat till de minsta av Eva-Lis Gyllström 

3. Stora vantboken : 40 unika stickbeskrivningar av Jorid Linvik 

4. Stora sockboken : 45 unika stickbeskrivningar av Jorid Linvik 

5. Virkade vänner : 40 kramgoa mjukisdjur av Kerry Lord’ 

6. Sticka varma vantar, sockor och mössor av Jenny Alderbrant 

7. Sy! : steg för steg till roliga projekt att sy av Ros Badger 

8. Bara ett nystan : 15 enkla projekt av Jennie Olsson 

9. Måla dig lycklig : 100 bilder att färglägga för harmoni och glädje av Lacy Mucklow 

10. Allt om stickning : mönsterstickning, inspirerande projekt, praktiska tips av Melody Lord 
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Av de tio första träffarna är nio böcker om hantverk. Åtta berör textilt hantverk. Den nionde är en 

färgläggningsbok. 

Den första och enda träffen som berör hantverkare är Formens frigörelse. Bok handlar dock inte 

om specifika konstnärer utan om hantverkare i stort. 

Träff 11-16 är böcker om hantverk; textilt hantverk, kalligrafi och trädgårdsskötsel. 

På 17:e sökträff hittar jag 247 Svenska Konsthantverkare : en guide från Söder till Norr. Den här 

boken porträtterar konsthantverkare. 

18. Konsthantverk i Sverige Del 1 har som ambition att vidga historieskrivningen om konsthantverk 

och är ett samarbetsprojekt mellan Mångkulturellt centrum och Konstfack. 

19. Ekonomisk kulturhistoria : bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 av Klas Nyberg , 

Mikael Ahlund , Axel Hagberg m.fl. 

20. Kniven : från bruksföremål till konsthantverk av Samuel Karlsson. Boken behandlar Sveriges 

främsta knivmakare. 

Efter det följer en rad träffar med textilt hantverk blandat med pappershantverk.  

Av de 20 första träffarna är det bara fem som på något sätt berör konsthantverkare. 

 

Sammanställning: 

Sökord Konstnärer Konsthantverkare 

Antal träffar 9588 1241 

Träffarnas relevans (de tio 
första träffarna) 

böcker som handlar om 
konstnärer och/ eller är 
skrivna av konstnärer 

En bok som handlade om 
hantverkare indirekt 
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Bilaga 4: Jämförelse mellan de senaste tre läroplanerna gällande bildanalysrelaterade formuleringar 

Det är inte helt lätt att göra en jämförelse mellan läroplanerna eftersom läroplanerna är strukturerade på olika sätt. Nedan är ett försök att 

lyfta fram bildanalysrelaterade formuleringar från de tre senaste kursplanerna i slöjd. I urvalet har jag valt att fokusera på årskurs 7-9.57 

Lgr 80 Lpo 94 Lgr 11 

Kommentar: 

Fokus på skapande och kulturarv.  

Formuleringen ”Undersöka vad hemslöjden och 
annan kulturtradition betytt och betyder för miljön” 
kan innebära ett visst inslag av bildanalys. 

Kommentar: 

Fokus på att värdera arbetsprocessen samt fokus på 
kulturarv och slöjdtradition. 

Formuleringen ”I ämnet kan perspektivet på olika 
kulturer och förståelsen för olika kulturyttringar 
vidgas.” kan innebära ett visst inslag av bildanalys. 

Elevens möjligheter att nå urvalet nedan av målen 
från kursplanen skulle kunna ha stärkts av 
bildanalyskunskaper, men det är inte tydligt. 

Kommentar: 

Fokus på uttryck och identitet. 

Tydligt att arkitektur, konst och design ska användas 
som inspirationskällor och förebilder i 
idéutvecklingen. 

I kunskapskraven ska eleven se samband mellan 
form, funktion och kvalitet, tolka uttryck och föra 
resonemang. 

Från mål: 

Eleven ska få kännedom om kulturarvet inom 
slöjdens områden. 

Från huvudmoment, Skapande verksamhet, 
högstadiet: 

Arbeta med konstruktion, funktion, färg och form. 

Från huvudmoment, Miljö och kultur, högstadiet: 

Undersöka vad hemslöjden och annan 
kulturtradition betytt och betyder för miljön både 
när det gäller bruksföremål och inredning och 
tillvarata kunskaper i arbete med bruksföremål och 

Från mål att sträva mot: 

– utvecklar förmågan att reflektera över och 
bedöma arbetsprocesser och produkter, 

– utvecklar intresse och förståelse för skapande och 

manuellt arbete genom kännedom om kulturarv och 

slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt 

perspektiv, 

– utvecklar förmågan att göra och motivera 

personliga ställningstaganden kring estetiska, etiska 

och funktionella värden, 

Från det centrala innehållet för årskurs 7-9: 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

 Arkitektur, konst och design som inspirationskällor 
och förebilder vid bearbetning av egna idéer. 

 Egen formgivning med hjälp av olika material, 
färger och former. 

 Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar 
och hur de påverkar individen. 

 Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som 
uttryck för etnisk och kulturell identitet. 

 
Från kunskapskrav i slutet av årskurs 9 

                                                           
57 Skolverket, Läroplan för grundskolan. Allmän del: mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner, 1980 (hämtad 2018-03-24 från http://hdl.handle.net/2077/31016), Skolverket, 
Kursplaner för grundskolan, 1994 (hämtad 2018-03-24 från http://hdl.handle.net/2077/30959) och Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017), 2017, s. 13 (Hämtad 2018-04-30 från https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813)  

http://hdl.handle.net/2077/31016
http://hdl.handle.net/2077/30959
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
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inredning. Studera slöjdens kulturarv och hur detta 
kan inspirera till nytt skapande. 

Från ämnets karaktär och uppbyggnad: 

Värderingen ingår som en viktig del i slöjdprocessen. 

Eleverna redovisar hur inspiration, idéer, 

formgivning och olika ställningstaganden har 

påverkat resultatet. Härigenom utvecklas förmågan 

att bedöma, värdera och dra slutsatser av 

arbetsinsatsen. 

// 

Slöjden förmedlar också delar av kulturarvet. En 

utgångspunkt för detta kan vara lokala traditioner 

eller elevers olika kulturella bakgrund. I ämnet kan 

perspektivet på olika kulturer och förståelsen för 

olika kulturyttringar vidgas. 

Från mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 
nionde skolåret: 

Eleven skall  
– kunna i ord och bild presentera idéer samt planera 
slöjdarbetet, 
 
– kunna välja material, färg och form och ta hänsyn 
till ekonomiska, miljömässiga och funktionella 
aspekter, 
 
– kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val 
som har gjorts under arbetets gång från idé till 
färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen 
och hur den påverkat slöjdarbetets resultat. 

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att 
utveckla/utveckla/utveckla idéer med hjälp av 
erbjudet inspirationsmaterial. 
 
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen 
med viss/relativt god/god användning av 
slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla/ 
utvecklade/välutvecklade samband mellan form, 
funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven 
slöjdföremåls uttryck och för då enkla/utvecklade/ 
välutvecklade resonemang med kopplingar till egna 
erfarenheter samt trender och traditioner i olika 
kulturer. 
 
 
Tillägg: 
I Lgr 11 är kursplanerna rensade från allt som är 
ämnesövergripande.58 De ämnesövergripande målen 
finns beskrivna under rubriken Skolans uppdrag i 
läroplanens del 1. Läroplanen pekar på fyra 
perspektiv som är angelägna i undervisningen: ett 
historiskt perspektiv, ett miljöperspektiv, ett 
internationellt perspektiv och ett etiskt perspektiv. 

 

 

 

                                                           
58 Sven Hartman (red), Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid. Stockholm: Carlsson, 2014, s. 142 


