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Visionen om hållbar utveckling är komplex, men trots detta ska slöjdundervisningen enligt 
Skolverket bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar en hållbar utveckling.  
Uppsatsens syfte är att belysa förutsättningar för meningsskapandet ifråga om hållbar 
utveckling i slöjdämnet. Den första delen är klargörande: diskurser identifieras i Skolverkets 
kompletterande material till kursplanen i slöjdämnet. Därefter diskuteras potentiella 
konsekvenser i form av möjligheter och begränsningar med fokus på undervisningen och 
hållbar utveckling.  

Uppsatsens problemformuleringar är: 
1. Hur konstitueras slöjdämnet i Skolverkets kompletterande material till kursplanen i 
slöjdämnet?  
2. Vilka begränsningar och möjligheter för undervisning och hållbar utveckling möjliggörs 
utifrån hur slöjdämnet konstitueras i Skolverkets kompletterande material? 
Uppsatsen har en läroplanteoretisk och en pragmatisk grund. Specifikt fokuseras ett 
institutionellt meningsskapande och detta görs med hjälp av diskursanalys. 
I Skolverkets kompletterande material konstitueras fyra olika diskurser: görandets diskurs, 
synliggörandets diskurs, en kreativitets diskurs och en personlig diskurs. Utifrån detta börjar 
undervisningen i görandet och är erfarenhetsbaserat. Målet med undervisningen är att 
slöjdkunskaperna ska synliggöras, vilket genomsyrar de andra diskurserna. Hur det praktiska 
kunnandet ska synliggöras råder en viss tveksamhet kring. Läraren måste vara öppen för det 
”tysta”, men hur denna ”tysta kunskap” visar sig, vari den består eller hur den skall bedömas 
framkommer inte. 

Med avstamp i konstituerandet av Skolverkets kompletterande material och tre olika ESD 
perspektiv: perspektivet i demokrati, ett medmänskligt samhällsperspektiv och närhet och 
erfarenhetsperspektiv diskuteras elevers möjligheter till meningsskapande ifråga om hållbar 
utveckling i slöjdämnet. Det framkommer att om innehållet konstitueras med en personlig 
diskurs som mål, möjliggör det ett meningsskapande inom ESD. Det kan innebära att eleven 
deltar i handling i en demokratisk process, har ett personligt engagemang i samhället, att 
eleven förenas med människor bakåt i historien och slöjden får en berättelse och ett 
sammanhang. Slöjdämnet kan därmed möjliggöra att elever får erfara hållbar utveckling. 

Nyckelord: slöjd, diskurs, läroplansteori, pragmatism, meningsskapande, undervisning och 
hållbar utveckling  
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”Arbetet gick bra. Mössan signalerar det önskade uttrycket”. 
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1. Inledning 

På modeveckan i Stockholm hösten 2012 får modejournalister frågan om de vanligtvis läser 
innehållsförteckningen på ett plagg innan de köper plagget? Slående är att ingen, utom en, gör 
detta. Inte ens chefredaktören för modemagasinet Elle gör det. Följdfrågan blir närmast 
pinsam – men hur kan du då garantera kvalitén? Nej, svarar modeeliten, det kan vi inte. Det är 
inte heller eftersträvansvärt i dagens samhälle uttrycker någon, även om man kanske borde. 
Kläder är så billigt idag så då kan jag ju lika gärna köpa nytt. I radioprogrammet Stil (2012-
08-31) diskuteras sedan hur detta kommer sig? De frågar sig vad kvalité är och om 
snabbmodet har fördärvat vår känsla för kläders kvalité? De frågar sig också var man kan få 
kunskap om dessa frågor om material och kvalité på kläder? Kanske är det inte helt 
förvånande att jag som textillärare skulle vilja svara: i textilslöjden! Men hur är det egentligen 
med detta? Vad lär sig elever om material och kvalité i textilslöjden?  

Radioprogrammet tangerar också i diskussionen ämnet hållbar utveckling. Ämnet är inte helt 
lätt att redogöra för. Vad är hållbart inom exempelvis textilproduktionen? Det är långa 
transporter där de olika produktionsstegen ofta sker i olika länder. Bomullsodlingar kräver en 
stor tillgång på vatten och olika bekämpningsmedel är inte ovanliga, vilket väcker frågor 
kring ekologisk hållbarhet. Ekonomisk och social hållbarhet är också komplicerade frågor. 
Enligt Kalla fakta (2012-12-12) tjänar den svenska klädkedjan Hennes & Mauritzs chef 10 
miljoner kronor per dag och sömmerskorna på fabrikerna i Bangladesh får en lön som är 
omöjlig att överleva på. Hur ska man hantera dessa frågor? Efter ha att ha tittat på Kalla 
Faktas program kan jag då dagen efter gå och handla en relativt billig tröja på Hennes & 
Mauritz? Faktum är att jag faktiskt står i butiken dagen efter och vet inte hur jag ska göra. Ska 
jag köpa tröjan? Vad är alternativet? Enligt Hennes & Mauritzs svar till Kalla Fakta är inte 
förhållandena bättre hos andra klädkedjor eftersom alla använder samma fabriker. Ingen 
klädkedja i Sverige äger fabrikerna. Det gör ju inte saken lättare. I boken Overdressed - the 
shockingly high cost of cheap fashion (Cline, 2012) beskriver författaren en liknande 
upplevelse när hon står i en skoaffär:  

In my mind, these shoes might as well have grown there on that metal tree. They had no 
origins, no story. They just magically appeared. And to my unbelievable fortune, they had been 
marked down from $15 to $7 a pair. My synapses starting firing, my pulse quickened, and 
before my thinking brain could click in, I was standing at the cash register with my bright red 
plastic shopping basket brimming with seven pairs of slipons (s.1). 

Vi köper ofta för att det är billigt. Vi gör en bra affär i stunden tror vi. Eller kanske för att vi 
inte har råd med mer. Eller har vi råd att köpa sju par skor, just för att det är billiga. Men det 
intressanta i Clines citat är hur hon beskriver skorna som själlösa, som om de växte där på 
hyllan i skoaffären av sig själv. Skorna har inget sammanhang. Som konsument vet vi väldigt 
lite om vem som har gjort skorna, vad det är gjorda utav och hur länge kan de tänkas hålla. 
Frågan är om vi vill att våra kläder och skor ska hålla och i så fall vad vi kan om material, 
kvalité och vård för att bidra till längre hållbarhet? Vad är vårt bidrag till ett mer hållbart 
samhälle? 

Ämnet berör på ett personligt plan. Men för att göra frågan mer komplex och vetenskaplig 
ställer jag istället frågan: hur ska slöjdlärare undervisa om hållbar utveckling? Både i 
läroplanen (Lgr 11) och i kursplanen för slöjdämnet står det att eleverna ska utveckla 
kunskaper som gör att de främjar en hållbar utveckling. Vad lär vi våra elever om hållbar 
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utveckling och hur ska undervisningen gestaltas för att eleverna ska kunna bidra till ett 
hållbart samhälle?  

Begreppet ”hållbar utveckling” är abstrakt och många har svårt att greppa dess innebörd 
(Sandell et al., 2003, s.63). Skolverkets utvärdering (2001) visar dessutom att det finns en 
brist i progressionen i ämnet och att många därför upplever en tristess över det (s. 39). Detta, 
att begreppet är abstrakt och att det dessutom kantas av tristess gör inte frågan lättare. Även 
om frågorna om undervisning och hållbar utveckling är komplexa är målet givet: 
undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar en hållbar 
utveckling. Det blir högst relevant att ställa sig frågan: hur menar Skolverket att 
undervisningen skall gå till för att hållbar utveckling ska främjas? Uppsatsen avser att 
resonera kring denna fråga genom att belysa hur slöjdämnet konstitueras i det material som 
Skolverket gett ut som stöd för att förstå och tolka läroplanen. Specifikt fokuseras 
meningsskapandet i slöjdämnet gällande hållbar utveckling. Termen meningsskapande är ett 
svårfångat begrepp och kan definieras på olika sätt. I uppsatsen definieras meningsskapandet 
som både innehållet och processen i lärandet.1! 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att belysa förutsättningar för meningsskapandet ifråga om hållbar 
utveckling i slöjdämnet.2 Detta görs i två steg. Först kommer en klargörande del där diskurser 
identifieras i Skolverkets kompletterande material till kursplanen i slöjdämnet. Därefter 
diskuteras potentiella konsekvenser i form av möjligheter och begränsningar med fokus på 
undervisningen och hållbar utveckling. Mina problemformuleringar är: 

1. Hur konstitueras slöjdämnet i Skolverkets kompletterande material till kursplanen i 
slöjdämnet?  

2. Vilka begränsningar och möjligheter för undervisning och hållbar utveckling möjliggörs 
utifrån hur slöjdämnet konstitueras i Skolverkets kompletterande material? 

3. Litteraturgenomgång 

Skolan är en arena för kunskap. Vi går i skolan för att lära oss. Men vad ska vi lära och hur 
blir kunskap meningsfull? Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är frågorna om vilket innehåll 
och hur innehållet organiseras, viktigt men även frågan om den socialisation som 
undervisningen för med sig. Hur uppstår egentligen mening i mötet mellan individ och 
omgivning? Denna fråga om meningen i mötet fokuseras i frågorna om hur ämnesinnehållet 
konstitueras och vilken typ av meningsskapande som eftersträvas. Jag kommer att uppehålla 
mig vid dessa två frågor för att visa på tidigare forskning inom slöjdämnet och undervisning 
och hållbar utveckling, samt ge tre konkreta perspektiv på undervisning och hållbar 
utveckling. Men först en bakgrund till vad som menas med läroplansteori. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(!En mer utförlig förklaring av menigsskapande och den transaktion som termen syftar till förklaras i 
kapitel 4.  

2 Pga av en diskussion i ordval huruvida det är möjligt att utbilda för hållbar utveckling, och den 
problematik det bär med sig har jag valt att istället använda ordet och i uppsatsen: undervisning och 
hållbar utveckling. Jag kommer dock använda det engelska begreppet ESD, som står för Education for 
Sustainable Development då begreppet är väl etablerat.!!
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3.1 Utbildningens innehåll och organisation 

Vilket innehåll? Denna fråga är en av läroplansteorins huvudfrågor och utgångspunkten är att 
innehållet i läroplanen är kontingent, alltså inte på förhand givet (Englund, 1997, s.121). 
Istället är innehållet beroende av historiska och sociala faktorer och är ett uttryck för politisk 
styrning (a.a). Historiskt har Dahlöf (1999) visat, genom ramfaktormodellen, hur 
organisatoriska ramar så som elevsammansättning och tid begränsar eller möjliggör olika 
elevresultat. Lundgren (1979/1989) utvecklade sedan ramfaktortänkandet och kopplade 
samman detta till läroplanen, vilket blev starten på läroplansteorin.  
 
En av läroplansteorins poänger är att lärarens val möjliggör olika slags mening. Varje 
undervisningstillfälle har ett mer eller mindre uttalat syfte, vilket innebär att ett visst innehåll, 
vissa värderingar och ett visst arbetssätt uppmärksammas och aktivt väljs ut av läraren. Denna 
process kallar Englund för didaktisk kompetens (1999, s. 142). Genom lärarens olika val 
erbjuds eleven olika möjligheter att skapa mening. ”Den som studerar kan således, beroende 
på det sammanhang som presenteras/förmedlas ges chans att utveckla olika slags mening i 
förhållande till inlärningsinnehållet” (Englund, 1991, s. 10).  
 
I boken Vad räknas som kunskap diskuterar ett antal läroplansforskare bl.a. hur 
kunskapssynen förändrats inom skolan på 1900-talet och fram till idag. Englund (2012) 
hävdar att under de senaste decennierna har skolan utbildningspolitiskt genomgått tre olika 
faser av centralism. Från 1980-talet präglades skolan av en ”jämliksorienterad centralism”. 
Skolan satsade på kompensation av de svagpresterande och på ökad social mobilitet. Skolan 
var sammanhållen och inom varje klass fanns en variation av elever, både utifrån 
kunskapsbegåvning och gällande social och kulturell tillhörighet (s. 21). Den andra fasen som 
sträcker sig från sent 1980-tal till några år in på 2000-talet kom att präglas av ”decentralism”. 
Likvärdighetsbegreppet introducerades och valfrihet blev ett centralt begrepp. Den sista fasen 
benämner Englund som ”monopolitisk centralism” och hävdar att i denna fas ersätts de 
heterogena klasserna av allt mer homogena klasser där inte minst friskolornas framväxt utgör 
grunden för detta. Utbildningen har nu ersatts från att vara ett ”public good” till att bli ett 
”private good” (s. 22). Englund är kritisk till den riktning skolan och samhället är på väg 
emot, där kunskap snarare handlar om något ”mätbart”, från att tidigare: ”fungerat som ett 
demokratifostrande medborgar- och jämlikhetsinstrument och sökt ge alla uppväxande en 
mångsidig individuell utveckling i en skola där alla grupper möts” (s. 24). Jämlikhet och ett 
”public good” har alltså på senare år ersatts mot en mer individuell syn där valfrihet och 
mätbar kunskap efterfrågas.  
Slöjdämnet har från det att ämnet introducerades i svensk skola runt år 1900 haft olika 
betoningar och innehållet har varierat. Men faktum är att ämnet också har moment som lever 
kvar, tillexempel produktionen av slöjdpåsen. Detta har av många uppfattats som att ämnet 
inte har utvecklats. Kajsa Borg (2008) diskuterar detta i artikeln Alla dessa slöjdpåsar. Hon 
tar sin utgångspunkt i ett avsnitt av TV-programmet Skolfront från 2008 där det diskuterades 
om slöjdämnet är berättigat eller en otidsenlig kvarleva. I programmet togs frågor upp som 
varför elever ska slösa bort mycket tid på att snickra eller sy i skolan, när de istället kunde 
göra egna webbsidor eller dataspel? Som exempel anfördes att fyra generationer i samma 
familj hade sytt slöjdpåsar – ett tydligt tecken på stagnation och brist på ämnesutveckling i 
den textila slöjden menade man (Borg, 2008, s. 16). Men Borg visar sedan, med hjälp av 
slöjdpåsen, hur ett och samma innehåll konstitueras på olika sätt med helt skilda syften från 
sent 1800-tal till idag. Till en början var det noggrannhet och flit som betonades när man 
framställde sin slöjdpåse. Syftet med slöjdpåsen, som gick under namnet arbetspåse, var att 
eleverna skulle lära sig vika trådrakt, nåla, tråckla, sy jämna fållstygn utan att räkna trådar 
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eftersom ögat skulle tränas, sy kastsöm och fästa tråden noga, helst ”omärkbart”. Runt 1920-
talet betonades istället utveckling i slöjden, vilket innebar att eleverna fick göra provlappar 
innan de sydde sin slöjdpåse. Under 1940-50 talen ifrågasattes ”serieslöjden”3 och 
undervisningen präglades av elevernas egna behov, vilket nu alltså var syftet med slöjdpåsen 
som kallades förvaringspåse. Under 1980-talet blev syftet med slöjdpåsen att arbeta med 
maskinsömnad och påsen fick gradvis en ännu mer individualistisk karaktär, vilket betonas 
ytterligare i Lpo 94 där slöjdpåsen också fungerar som en slags portfolio (Borg, 2008, s.18ff.) 
Borg visar alltså hur ett och samma innehåll i textilslöjden konstitueras på olika sätt med helt 
skilda syften.  
 
Slöjdämnet har två inriktningar: textilslöjd och trä och metallslöjd. Historiskt sätt har dessa 
inriktningar utgjorts av två ämnen men idag är ämnet gemensamt och har en gemensam 
kursplan. 2011 fick grundskolan en ny läroplan med nya kursplaner. För slöjdämnet innebar 
detta att ett centralt innehåll infördes: slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, 
slöjdens arbetsprocesser, slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer och slöjden i 
samhället (Skolverket, 2011e, s. 214-216). Några skillnader mot föregående läroplan är att i 
Lgr 11 läggs på större vikt vid analys och värdering och fler kopplingar görs till ett nutida 
samhälle. Lgr 11 betonar också materialkännedom och återbruk, i större utsträckning än 
tidigare, för att bidra till kunskaper om ett hållbart samhälle (Skolverket, 2011a, s.6).  
 
Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är alltså innehållet i undervisningen ett uttryck för 
politisk styrning och påverkas av sociala och historiska faktorer (Englund, 1997, s.121) 
Exempelvis har svenska skolan de senaste decennierna gått från att vilja vara jämlik och värna 
om ett ”public good” till att istället bli mer individualistisk där valfrihet och mätbar kunskap 
efterfrågas (Englund, 2012, s. 22f). Textilslöjdens slöjdpåse är ett konkret exempel på hur ett 
och samma innehåll över tid konstitueras med helt skilda syften (Borg, 2008, s. 18ff). Det 
meningsskapande som har erbjudits i produktionen av slöjdpåsen har därmed varierat, vilket 
är nästa tema som kommer behandlas. 

3.2 Vilken typ av meningsskapande erbjuds i ett praktiskt lärande? 

3.2.1 Kunskapsformer och slöjdkunskaper 
 
Svenaeus (2009) gör gällande att det finns en slags urtext för den praktiska kunskapens teori 
som många nutida forskare och filosofer tar som sin utgångspunkt när de närmar sig fältet. 
Urtexten är Aristoteles kapitel VI i Den nikomachiska etiken. Den skrevs för över 2 000 år 
sedan och i kapitlet delar Aristoteles in kunskapen i fem olika former: episteme (vetenskaplig 
kunskap, påståendekunskap, veta att), techne (praktisk-produktiv kunskap, färdighetskunskap, 
veta hur), fronesis (praktisk klokhet, det goda omdömet, veta när), sofia (filosofisk kunskap, 
visdom), och nous (förnuftsinsikt, intuition) (s.20f.). Svenaeus hävdar att Aristoteles viktiga 
poäng är – och här skiljer han sig från föregångare som Platon – att kunskapen har många 
former varav den vetenskapliga bara är en. De vetenskapliga teorierna kan inte vara 
utgångspunkt för all kunskap, eftersom kunskapsformerna är olika och kräver därmed också 
andra former av teoretiska utredningar (a.a). 
 
Skolverkets utvärdering (2005) visar att eleverna tycker att slöjdämnet är roligt, men att 
eleverna varken vet syftet med slöjden eller vad de lär sig. För att slöjdämnets kvalitéer ska 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Serieslöjd innebär att man arbetar utifrån färdiga mallar.  
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synliggöras behöver diskussionen lyftas till en vetenskaplig nivå och inte stanna vid ett 
allmänt tyckande huruvida slöjdämnet är modernt eller inte hävdar Johansson (2008, s.5). 
Trots ett ökat inredningsintresse och fixartrend hävdar Johansson att, till skillnad från 
exempelvis Internet, elever möter slöjdområdets kunskapsområde först i skolan. 
Möjligheterna att få egna erfarenheter om material, redskap och tillverkningsmetoder finns 
inte för många elever utanför skolan (s.6). Johansson ifrågasätter också varför slöjdprodukten 
måste bli direkt användbar för eleven? Hon skriver: 

Nyttan med slöjdämnets kunskapsområde i relation till hemmiljö och samhällsförändringar 
skall uppfattas som vilket ämne som helst i skolan, mer eller mindre mossigt eller modernt för 
dagligt liv, för yrke, samhälle eller fritid. Likväl som det ägnas tid åt att räkna mattetal på 
matematiklektionerna innehåller elevers arbete med en svarvad skål eller virkad mössa 
kunskapsdimensioner som bidrar till helheten. Varför skulle det vara mer eller mindre mossigt 
att tillverka slöjdalster än att läsa en dikt eller räkna ett mattetal, och varför måste mössan eller 
skålen vara mer direkt användbar för eleven än räkneboken eller läseboken? (s.7) 

Istället betonar Johansson förmågorna man tränar i slöjden då ämnet utvecklar kompetenser 
som alla har nytta utav (a.a). I sin avhandling (2002) Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, 
kommunikation och andra medierande redskap beskriver och analyserar Johansson de 
aktiviteter som pågår i slöjden. Johansson kommer fram till att slöjdämnet är ett 
kommunikativt ämne. Eleverna tar hjälp av varandra för att lösa problem, de använder sig 
utav visuella hjälpmedel som skisser och dessa ger stöd för tankar och resonemang kring 
slöjdprodukten. Även redskap fungerar som hjälpmedel för tanken när eleven arbetar. Arbetet 
utgår ofta ifrån elevernas vardag utanför skolan och i arbetet tränas eleverna i text- och 
bildtolkning genom att man lär sig se relationen mellan ett tänkt föremål och en förebild. 
Johansson skriver att det är utifrån erfarenheter, föreställningar och fantasi som elever 
resonerar och samordnar sina handlingar (213). Och vidare:  

Slöjdprodukten i sig medierar upplevelser och mening. Vi ser om de sydda långbyxorna är 
röda eller blå, vi känner om de är sydda i mjukt eller stelt tyg och har och får uppfattningar om 
detta i olika sammanhang. Mentala och fysiska erfarenheter medierade genom kroppen 
samspelar i mötet med materialet och ger upphov till glädje, lycka, frustration och ilska (a.a.). 

Förutom att slöjdämnet är kommunikativt ger det upplevelser och mening. Dessa upplevelser 
ger upphov till både glädje och lycka men också frustration och ilska.  
 
Hasselskog (2011) åskådliggör genom analys av slöjdlärares skilda förhållningssätt i 
undervisningen, att meningsskapandet i slöjdsalen varierar. Resultaten från Hasselskogs 
avhandling visar på stor variation kring hur lärare agerar och vad som förväntas av eleverna. 
Hasselskog har identifierat tre huvudsakliga förhållningssätt: lärare som fokuserar på att 
instruera, att skapa förståelse eller att stötta (s. 247). Ett skiftande meningsskapande i 
slöjdämnet visar också Borgs (2001) forskning som undersöker vad elever minns från slöjden. 
Hennes empiriska resultat visar bl.a. att elever och lärare har olika uppfattningar om 
slöjdämnets inriktning, eller att de i alla fall lägger tyngdpunkten i ämnet på olika sätt (s. 
111).  
 
3.2.2 Meningsskapande i det tysta och/eller kroppsliga  
 
I Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap; nuläge och framåtblickar (Bergqvist et al, 
2008) ger svenska forskare inom slöjd sin bild av forskningsläget, nuläget och framtidsläget 
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för slöjdämnet.4 Forskarna lyfter meningsskapandet genom att belysa språket i slöjden. De 
hävdar att slöjden måste utveckla och använda nya begrepp som hjälper slöjdlärarna att 
beskriva och kommunicera vad de gör och vad de vill. Begreppen beskriver vad vi gör men 
det styr också hur vi tänker kring det vi gör och därför är begreppen viktiga (s.88). Vidare 
hävdar författarna att slöjdprocessen och slöjdkunskapen har beskrivits som en tyst dimension 
av kunskap vilket gör det svårt eller omöjligt att beskriva slöjdämnets meningsskapande. 
Slöjdforskarna är inte ensamma om att definiera tyst kunskap som problematisk. Jernström 
(2000) är kritisk till termen tyst i begreppet tyst kunskap. Hon hävdar i sin avhandling att 
kunskapen visst går att spåra och fånga. Rolf (1989) för ett liknande resonemang och hävdar 
att när vi förlitar oss på den tysta kunskapen i aktiviteter fungerar kunskapen i det tysta. Det 
innebär dock inte att själva kunskapen nödvändigtvis är tyst (1989, s.41). För att lösa 
problematiken kring ”den tysta kunskapen” förordar Jernström istället att termen ”mêtis” 
används för tyst kunskap. Mêtis härstammar från den grekiska mytologin och är en speciell 
form av intelligens; en besjälad klokhet, hävdar Jernström (2000, s. 153). 5 
  
Begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) utvecklades av Michael Polanyi under 1950-talet 
genom att argumentera för att vi vet mycket mer än vad vi kan uttrycka. (Carlgren, 2012, s. 
121-122). Till exempel kan vi cykla och simma utan att exakt kunna beskriva vad vi gör. 
Carlgren beskriver Polanyis kunskapsteori genom att prata om en förgrund och en bakgrund. 
Det som är i förgrunden är det vi fokuserar på och kan uttrycka, medan det som är i 
bakgrunden är det som vi erfar sinnligt och som samtidigt uppmärksammas i vårt 
medvetande. Kroppen erfar hela bakgrunden och blir en tyst eller underförstådd del av 
kunskapen. Det menas att det är i interaktionen mellan förgrund och bakgrund som den 
underförstådda kunskapen finns (a.a.).  
 
Bent Illum (2006) visar på en kroppslig kunskap men istället för att tala om bakgrund så som 
Polanyi gör lyfter han mötet mellan kroppen och materialet, något han benämner som 
processens dialog. I mötet är det eleven som går i dialog med materialet. När 
uppmärksamheten riktas mot mötet mellan exempelvis spiken och materialet sker en dialog. 
Via sinnena - hörseln, synen och känsel - går arbetet framåt. Tidigare erfarenheter hjälper 
också hantverkaren att höra och se när exempelvis spiken har slagits in tillräckligt långt. 
(s.119f.). Denna kroppsliga kunskap, som erfars kroppsligt, är ett av de resultat som Borg 
(2001) kommer fram till i sin avhandling. Borg skriver: ”Informanterna kunde återkalla såväl 
syn-, lukt-, och ljudminnen, och den taktila känslan. Framför allt mindes de flesta hur 
tillfredställande det varit att kunna ta hem ett färdigt föremål”(s. 83). Ekström (2012) hävdar 
också i sin avhandling att kroppsbaserade handlingar är en nödvändig del i att utföra 
hantverksarbete (s. 98). Hennes resultat visar dock att bemästrandet av ett hantverk handlar 
lika mycket om att ta in den materiella omgivning som att kunna agera i den (a.a). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 För en utförlig redogörelse för hur slöjdämnet vuxit fram se Borg 1995, 2001 och för forskning i 
Sverige, norden och internationellt se Ekstöm 2012. 

5 Dock kan man fråga sig om inte problematiken kvarstår även om man byter ut ett ord, som i detta fall från tyst 
kunskap till mêtis? 
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3.2.3 Meningsskapande i handling 
 
Ett flertal forskare har utgått ifrån Deweys arbeten och Wittgensteins senare arbeten för att 
undersöka hur mening skapas i handling.6 Exempelvis undersöker Johan Öhman (2005) 
värden i handling, så som etik och moral. Från ett Wittgensteinianskt perspektiv konstitueras 
kunskap när vi handlar och talar om tingen. Gränsen mellan tanke och handling blir i detta 
angreppsätt upplöst. Det är just detta som Öhman tar fasta på: det vi vet, det som står fast, 
kommer att visa sig i handling (s. 66f).  Ett annat exempel på meningsskapande i handling är 
Wickman och Jakobson (2005) som undersöker den naturvetenskapliga undervisningens 
estetik. Genom analys av praktiska epistemologier - vilket innebär studier av vad som får ett 
samtal eller handlingar att få en viss riktning och fortsätta på ett visst sätt - möjliggörs studier 
av meningsskapande i handling (s.86). Analysmetoden fokuserar på elevernas samtal och 
handlande och försöker på så vis klargöra vilken mening eleverna skapar och varför de skapar 
just denna mening. Med andra ord hur innehållet konstitueras (a.a.). 

Lars Lindström (2008) intresserar sig också för ett meningsskapande i handling. Detta gör han 
genom har utvecklat en modell för att förstå estetiska läroprocesser. Med hjälp av begreppen 
mål och medel diskuterar Lindström vilket lärande man eftersträvar genom att använda 
estetiska medel. Dessa aspekter beskrivs som lärande om, i, med och genom estetiska ämnen 
eller verksamheter (s. 57).  
 

 
 
Figur 1. Estetiska läroprocesser: lärandet om, i, med och genom (Lindström, 2008, s.64). 
 
Med hjälp av tabellen ovan beskriver Lindström estetiska lärandeprocesser. Den första 
kolumnen har med målet att göra. Han menar att: ”strategin är konvergent om målet är att 
åstadkomma något som är givet på förhand; den är divergent om målet snarare är att 
kombinera vad man vet och kan på nya sätt, det vill säga sådana som inte är helt och hållet 
förutsägbara” (s. 61f). Medlen, alltså hur man uppnår målen, uttrycks med mediespecifika och 
medieneutrala mål. I ett mediespecifikt (estetiskt) lärande är budskapets form viktigt. 
Innehållet påverkas av hur de framställs och tar olika form i olika uttryck. Lindström skriver: 
”För att formulera en tanke, uttrycka en känsla eller åstadkomma en visuell effekt måste man 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Se Östman & Wickman (2001, 2002a och 2002b) och Östmans forskargrupp SMED (Studies of 
Meaning making in Educational Discourses) exempelvis Almqvist 2005, Lundqvist 2009 & Lidar 2011.!
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ta hänsyn till de redskap som står till förfogande och deras egenskaper, känna till vilka som är 
att föredra och veta hur man undviker att dessa övertar kontrollen” (s. 63). I ett medieneutralt 
(instrumentellt) sätt att använda estetiska uttrycksmedel är målet att stödja kunskapsbildning i 
andra skolämnen eller främja barnets allsidiga och harmoniska utveckling. 
Sammanfattningsvis kan man säga att lära sig med slöjd kan beskrivas som att elever lär sig 
med hjälp av slöjdkunskaper men att målet inte primärt behöver vara slöjdspecifikt. Lärande 
om syftar på baskunskaper i slöjd som ofta läraren har och som skall läras av eleverna. 
Lärande i slöjd syftar ofta på ett experimenterande arbetssätt där tidigare erfarenheter tas 
tillvara av eleven. Till sist, lärande genom slöjd syftar på de förhållningssätt och övergripande 
kompetenser som man kan tillägna sig genom ett djupgående engagemang i estetiska projekt 
och dessa kompetenser behöver inte nödvändigtvis vara slöjdspecifika (a.a, jfr Hasselskog, 
2011, s. 260ff). Det kan här nämnas att den forskning som bedrivits inom slöjdämnet ofta har 
handlar om slöjd, är historisk och har gjorts av personer som inte har sin grundutbildning 
inom slöjdämnet (Hasselskog, 2011, s. 57).   
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det finns olika typer av kunskap, att slöjdämnet är 
kommunikativt, att ämnet utvecklar olika kompetenser och att forskning visar på ett skiftande 
meningsskapande i ämnet. Gällande språk och hur en praktisk kunskap kan uttryckas eller 
synliggöras råder det delade meningar om: några talar om tyst kunskap som finns i 
bakgrunden, eller i medvetandet, och andra talar om en kroppslig kunskap. Ett sätt att 
synliggöra kunskap är att istället fokusera på det som visar sig i handling. Vidare ger 
Lindström (2008) ett verktyg för en praktisk kunskap genom att fokusera på lärande om, i, 
med och genom. Utgångspunkten för uppsatsen är att inte utgå ifrån att en tyst kunskap 
existerar, eller liknande i termer som mêtis. Att dela upp kunskapen med en tydlig gräns för 
vad som är teoretiskt eller praktiskt är inte förenligt med ett pragmatiskt perspektiv (Almqvist 
et al., 2008, s.17). Det hävdas att det blir problematiskt att dela upp kunskapen i en förgrund 
och bakgrund, eller i ett yttre och inre för att använda sig av Deweys begrepp. Detta eftersom 
att den mening som människor skapar i sitt medvetande då inte går att observera (a.a.). En 
mer utförlig redogörelse för uppsatsens utgångspunkter görs i kap 4. 

3.3 Ämnesinnehåll inom hållbar utveckling 

Historiskt sätt har hållbara utvecklingsfrågor sin grund i både utvecklingsproblematiken och 
miljöfrågor. Sandell m.fl. (2003) beskriver hur framväxten i miljöfrågor i Sverige gått till. 
Från början av 1900-talet låg fokus på naturskydd vilket innebar att naturen skulle skyddas 
mot de förändringar som skedde i och med att industrin växte fram. Det stod dock klart att 
skyddet inte räckte utan naturen även behövde vårdas, vilket gjorde att man runt 1930-talet 
fokuserade på naturvård. På 60-talet blev det tydligt att det inte gick att isolera vissa platser, 
områden och arter. Istället fokuserades hela näringskedjor, ekosystem och kretslopp. Som ett 
exempel på detta pratade man hellre om miljö än natur. Under 70- och 80-talet växte ett flertal 
kritiska alternativ fram, inte minst genom de olika internationella konferenser som anordnades 
(Tbilisi Deklarationen, 1977; Vår gemensamma framtid, 1988; Agenda 21, 1992) (s.41- 49). 
Hållbar utveckling blev ett centralt begrepp som definierades som en utveckling som 
tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov (Vår gemensamma framtid, 1988, s. 57).  

Det forskningsfält som rör undervisning, miljö och hållbar utveckling följer i stort sett samma 
tidslinje som beskrivits ovan.7 Utifrån tidslinjen är tre forskningstraditioner tydliga: en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Forskningsfälten EE, Environmental Education, och ESD, Education for Sustainable Development.  
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positivistisk, en tolkande och en socialkritisk (Östman, 2003, s.11). Inom den positivistiska, 
som växte sig stark på 1970-talet (Öhman, 2006, s. 31), finns två framträdande 
forskningsinriktningar. Den första är lärandeforskning som är inriktad på att kartlägga eller 
utvärdera effekter av lärande, till exempel miljöengagemang (Östman, 2003, s.14). Den andra 
inriktningen är implementerings –, kartläggnings- och effektforskning (vilket förkortas IKE-
forskning) och innebär till exempel utvärderingar av reformer. Under 1980-talet växte den 
andra forskningstraditionen fram, den tolkande traditionen, som en kritik till den positivistiska 
traditionen. Istället för att inrikta sig på mätbara effekter fokuseras istället kvalitéer i 
lärandeprocessen som att kunna tolka och kritiskt förhålla sig till dagliga händelser, sociala 
strukturer och förstå vilka betydelser folk lägger i begrepp (s. 11). Den tredje traditionen, den 
socialkritiska växte fram under 1990-talet och har som syfte att uppmuntra ändrad uppfattning 
genom att exempelvis kritisera rådande ideologier (a.a). Forskningstraditionerna skiljer sig åt 
i angreppssätt, men även i kunskapssyn (epistemologi) och synen på verkligheten (ontologi), 
vilket givetvis får konsekvenser för hur man förklarar olika händelser och därmed hur 
undervisningen sker i dessa frågor. Ämnesinnehållet i undervisningen skiftar. Ett sådant 
exempel är synen på människan och hennes relation till naturen. Scott och Gough (2003) 
redogör för detta genom att ställa frågorna: How far is the environment determinded by 
human behavior? How far is the human behavior determinded by the environment? (s. 5). Är 
naturen till för att nyttjas av människan eller ses naturen också som en del av systemet som 
ska bevaras? Vilket perspektiv man tar får konsekvenser för hur man tolkar ”en utveckling 
som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (Vår gemensamma framtid, 1988, s 57). Det samma gäller synen på 
samhällsutvecklingen. Här målas två poler upp där den ena sidan menar att det går att förena 
hållbarhetsfrågor i det moderna samhällets utveckling och fokus ligger på att lindra 
utvecklingens negativa konsekvenser genom teknikutveckling, lagstiftning och planering. Den 
andra sidan ifrågasätter istället den västerländska moderniseringen och menar att vi måste ge 
alternativ till materiell tillväxt och konsumtion och värden som livskvalitet, rättvisa och 
solidaritet, och en lokal, decentraliserad produktion baserad på ekologisk insikt (Öhman, 
2009, s. 2). Att utifrån detta tala om ett givet sätt att undervisa kring hållbar utveckling går 
naturligtvis inte utan att först ställa frågan vad som menas med hållbar utveckling.8 Det finns 
alltså inte en enad front kring vad hållbar utveckling är och därför blir det relevant att i 
undervisningen kring dessa frågor lyfta detta. Ingen vet ju hur ett hållbart samhälle ser ut. 
Wahl och Kieft menar istället att begreppet är en vision:  

Education for sustainable development is a vision of education that seeks to balance human 
and economic well-being with cultural traditions and respect for the Earth’s natural resources. 
It emphasizes aspects of learning that enhance the transition towards sustainability including 
future education; citizenship education; education for a culture of peace; gender equality and 
respect for human rights; health education; population education; education for protecting and 
managing natural resources; and education for sustainable consumption (2010, s.7)  

 

Undervisning och hållbar utveckling innefattar alltså en mängd olika perspektiv och 
infallsvinklar. Ofta nämns ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som en gemensam 
grund för ett hållbart samhälle. Men för att olika perspektiv och infallsvinklar ska komma till 
uttryck förespråkas ofta en pluralistisk undervisning och ett demokratiskt deltagande vilket 
förutsätter att eleverna har inblick i olika hållbarhetsproblem (Scott & Gough, 2003, 2004; 
Sandell et al., 2003 s. 184f; Håkansson, 2011, s.110). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Detta uttalande passar tydligt in i den tredje forskningstraditionen som jag beskrivit ovan.  
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3.4 Vilken typ av meningsskapande erbjuds inom ”hållbara utvecklingsfrågor”? 

Hur ska då undervisningen inom hållbar utveckling gå till? Hållbar utveckling är inget eget 
ämne, utan hela utbildningssystemet ska genomsyras av hållbar utveckling (SOU 2004:104, s. 
142). Men införandet av hållbar utveckling som begrepp hävdar många är problematiskt. 
Jickling (1992) poängterar detta i sin artikel Why I don’t want my children to be educated for 
Sustainable Education och diskuterar att det inte går att utbilda för hållbar utveckling 
eftersom ingen vet vad det egentligen innebär och vad det syftar till (s. 8). Undervisningen 
och hållbar utveckling utgår ifrån abstrakta idéer och olika uppfattningar, vilket är viktigt att 
komma ihåg (s. 5). Vi vet ju inte svaren och uppfattningarna skiljer sig åt beroende på vilket 
perspektiv man tar. Det blir också problematiskt om vi agerar som om det finns en struktur 
och en klar definition vad hållbar utveckling är, menar Jickling (s.6). Gör man det finns det 
risk att begreppet blir ett politiskt instrument som levererar en specifik ideologi vilket blir 
problematiskt (Jickling 2002, Scott & Gough 2004). För vad ska lärare undervisa för att 
utvecklingen ska bli mer hållbar? Även om det skulle finnas svar på detta är det svårt att få 
beständiga svar som håller över tid och i olika situationer eftersom vad som är hållbart skiljer 
sig åt beroende på sammanhanget. Undervisning och hållbar utveckling hävdar Wals och 
Jickling handlar inte om något fixerat som är förbestämt av experter, vilket skall överföras till 
studenter (2002, s. 224). De förespråkar istället, oavsett hur samhället ser ut, att elever i 
utbildning får möjlighet att ”become self-actualized members of society, looking for meaning, 
developing their own potential and jointly creating solutions” (a.a.). Alltså en utbildning som 
ger verktyg för att skapa lösningar. Jickling (1992) beskriver hur detta kan gå till och utgår i 
sin beskrivning ifrån vad han vill att hans barn ska lära sig. Han skriver:  

I would like my children to know about the arguments that support it (ESD) and attempt to 
clarify it. But, I would also like them to know that sustainable development is being criticized, 
and I want them to be able to evaluate that criiticism and participate in it if they perceive a 
need. I want them to realize that there is a debate going on between a variety of stances, 
between adherents of an ecocentric worldview and those who adhere to an anthropocentric 
worldview. I want my children to be able to participate intelligently in that debate. To do so, 
they need to be taught that those various positions also constitute logical arguments of greater 
or less merit, and they will need to be taught to use philosophical techniques to aid their 
understanding and evaluation of them (s.8). 

Eleverna behöver alltså, enligt Jickling, lära sig att se hur olika perspektiv konstituerar logiska 
argument, kunna värdera dem och få verktyg så att de själva kan delta i debatten.  
 
Jickling och Wals (2002) har 
utformat en bild där olika typer av 
meningsskapande inom 
undervisning och hållbar 
utveckling synliggörs. En central 
fråga är var den som undervisar 
positionerar sig, utifrån bilden. 
Möjliggör undervisningen ett 
deltagande hos eleverna, ett 
demokratiskt förhållningssätt där 
svaren inte är givna? Gör 
undervisningen det uttrycker 
Jickling och Wals det som en 
”grassroots sustainability” vilket 
innebär en undervisning som inte 
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blir ett politiskt instrument. Undervisning som har integrerat ett elevdeltagande, är 
demokratisk, infattar socialt lärande, är självbestämmande, är öppet och (med)-skapande 
föresråkas av Jickling och Wals. Författarna hävdar att de gör att eleverna kan utveckla 
förmågor som hjälper dem delta i det samhälle som de själva lever och verkar i, på ett hållbart 
sätt (s. 225f).  
  
Eftersom Jickling och Wals hävdar att det inte finns några givna svar blir gräsrotsperspektivet 
naturligt. Därför behöver eleverna själva kunna bedöma och delta i ett föränderligt samhälle. 
Från ett läroplansteoretiskt perspektiv är innehållet alltid perspektiverat. Det gör det relevant 
att fråga sig vad ett integrerat deltagande, demokratiskt, socialt lärande, självbestämmande, 
öppet och (med)skapande förhållningssätt i slöjdämnet innebär. Vad ska eleverna vara öppna 
för? Ett demokratiskt lärande, på vilket sätt då? Dessa retoriska frågor syftar till att belysa att 
all undervisning är politisk. Utifrån uppsatsen syfte om meningsskapande och hållbar 
utveckling skulle därför nedanstående tre ESD-perspektiv vara rimliga i undervisningen. 
Dessa tre perspektiv har olika syften och visar på hur undervisningen skulle kunna 
konstitueras. Perspektiven bidrar dessutom med en konkretisering i fråga om hållbar 
utveckling.  

3.5 Tre perspektiv inom ESD 

Nedan presenteras tre olika perspektiv inom ESD. Det första perspektivet har jag valt att kalla 
”i demokrati”. Syftet med perspektivet är att eleverna ska få erfara demokrati. Det andra 
perspektivet har jag valt att kalla ett ”medmänskligt samhällsperspektiv”. Syftet med 
undervisningen i detta perspektiv är att det blir bättre för människor i samhället. Det tredje 
perspektivet har jag valt att kalla ”närhet och erfarenhet” där traditionsanknutna 
kunskapskällor inspirerar undervisningen och dess innehåll. Nedan beskrivs dessa tre olika 
perspektiv närmare.  

3.5.1 Perspektivet i demokrati 
Syftet med detta perspektiv, som jag valt att kalla ”i demokrati”, är att eleven ska erfara 
demokrati. Ett demokratiskt förhållningssätt förordas ofta inom ESD (se Jickling & Wals 
2002, SOU 2004:104, Öhman, 2008). Utmaningen med ett demokratiskt förhållningssätt i 
hållbara utvecklingsfrågor hävdar Öhman ligger i att möjliggöra mångfald, både lokalt och 
globalt. Han skriver: 

The challenge for both democracy and education is accordingly not to create unity and 
consensus, but rather to make plurality and diversity possible in a shared, local and global 
community. Striving for sameness and conformity would not only exclude those who do not fit 
the standards of normality, but would also reduce the number of possible solutions to future 
problems (2009, s. 54) 

 
Utifrån de miljöundervisningstraditioner som Östman (1993) påvisat i svensk skola menar 
Öhman (2008, s, 19f) att det är just i en pluralistisk undervisningstradition som eleverna 
tränas och har möjlighet att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Detta på grund av att 
den demokratiska processen sker i själva undervisningen i en pluralistisk 
undervisningstradition.  

The pluralistic tradition is characterised by a striving to promote different perspectives, views 
and values when dealing with various questions and problems concerning the future of the 
world. The way of finding common answers to value-related issues, or recognising and 
accepting our different standpoints, is seen as being accomplished by deliberative discussions. 
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Such discussion are an essential part of education in the pluralistic tradition, and the 
democratic process is accordingly situated in education itself (Öhman, 2008, s. 20). 

 
Att den demokratiska processen i den pluralistiska undervisningstraditionen sker i 
undervisningen kan jämföras med den faktabaserade traditionen där den demokratiska 
processen sker efter undervisningen. I den faktabaserade undervisningstraditionen hanterar 
läraren frågor som rör hållbar utveckling som ett kunskapsområde. I undervisningen får såldes 
eleverna (objektiv) kunskap om dessa frågor som hjälper eleverna hantera frågorna efter 
utbildningstillfället. I den normativa undervisningstraditionen vill man stödja ett mer hållbart 
samhälle, men samtalen och diskussionen kring vad ett sådant samhälle är har redan gjorts av 
experter och politiker som med hjälp av forskning kommit fram till hur detta kan gestaltas. På 
detta sätt sker den demokratiska processen innan undervisningsstillfället (s.19). 
 
Håkansson (2011) vidareutvecklar detta arbetssätt med att möjliggöra demokrati i 
undervisning och specifikt när det gäller i klimatfrågan. För att elever ska uppleva demokrati i 
klimatfrågor, snarare än att förberedas för ett politiskt deltagande i framtiden, utgår 
Håkansson ifrån tre farhågor. Den första är farhågan att klimatundervisningen förmedlar en 
negativ och dyster framtidsvision, alltså blir dystopisk, pga. hur media och politiker ofta talar 
om klimatförändringen som ett hot (se även Mattlar, 2011). Håkansson vill peka på lärarens 
val av läromedel och olika sätt att tala om klimatförändring. Han hävdar att lärarens val 
påverkar elevens förhållningssätt och i förlängningen elevens klimatpolitiska deltagande (s. 
104-105). Den andra farhågan är klimatundervisningens rumsliga och tidsliga utmaning, då 
konsekvenserna för klimatundervisningen ligger långt ifrån elevens vardagserfarenheter. Ett 
sätt att närma sig denna utmaning är, enligt Håkansson, att diskutera svårlösliga frågor som 
rör global rättvisa, till exempel ekonomisk omfördelning, ansvarsutpekande och 
klimatflyktingar (s. 106). Den tredje och sista farhågan som Håkansson tar upp är människors 
uppfattning att politik, som påverkningsinstrument, försvagas i en global värld (s. 108f). Här 
lyfter Håkansson demokratibegreppet som ett relationellt begrepp vilket innebär att demokrati 
är något som eleven kan öva upp och utveckla. Men för att det ska ske behöver eleven både 
ha kunskap om innehållet i klimatundervisningen och utveckla förmågor som leder till 
demokratisk kompetens (s.112). Målet är att erbjuda eleven möjlighet att utveckla ett politiskt 
självförtroende, att eleven får vana och erfarenhet av politiskt deltagande och tilltro till sin 
egen förmåga att påverka (s. 118). En nyckel i detta är att undervisningen relaterar till elevers 
erfarenheter, vilket Håkansson benämner elevens subjektiva intresse. Han skriver: 
”Undervisningens syfte, innehåll och metod ska i möjligaste mån utformas så att 
klimatförändringen och politiskt deltagande blir meningsfull för eleven, det vill säga en del av 
elevens subjektiva intresse” (s. 120). 9 
 
Sammanfattningsvis behöver alltså läraren visa medvetenhet kring sina val för att 
klimatundervisningen inte ska ge en negativ och dyster framtidsvision vilket påverkar elevens 
klimatpolitiska deltagande. Undervisningen bör också diskutera global rättvisa som ett sätt att 
närma sig det faktum att klimatfrågorna ofta ligger långt bort, både rumsligt och tidsligt. 
Undervisningen behöver också möjliggöra att eleven får vana och erfarenhet av politiskt 
deltagande och tilltro till sin egen förmåga att påverka, där både innehåll i klimatfrågor och 
förmågor som möjliggör detta efterfrågas. Undervisning som blir meningsfull för eleven och 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Jag vill här klargöra att det Håkansson beskriver som meningsfullt för eleven har ett extensiellt värde 
och därmed skiljer det sig från hur termen meningsskapande används i uppsatsen.  
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närmar sig elevens erfarenheter poängteras också. Genom att ta sig an dessa tre farhågor visar 
Håkansson hur undervisningen skulle kunna göra demokrati. 

3.5.2 Medmänskligt samhällsperspektiv 
Som det har nämnts hävdar Jickling & Wals (2002) att ESD används och tolkas på olika sätt 
utöver världen beroende på sammanhang. I Sydafrika, med företrädare som Heila Lotz-Sisika, 
fokuserar forskning och undervisning inom hållbar utveckling inte bara på teorier utan 
kopplas även tydligt samman med en praktik. Detta sammanhang, som är mitt andra 
perspektiv, har jag valt att kalla ett ”medmänskligt samhällsperspektiv”. Detta på grund av att 
frågan som ofta står i fokus är: hur gör undervisningen att det blir bättre för människor i 
samhället? Lotz-Sisitka och Raven skriver: 

Southern Africa is home to some of the poorest countries in the world (350 million people in 
the region survive on, or on less than, $1 per day). It is also home to the two countries with the 
highest differential between rich and poor (South Africa and Swaziland). The region is also 
characterized by enormous social and environmental challenges associated with the rapid 
spread of HIV/AIDS and the high levels of dependence on natural resources for livelihoods, as 
well as increased industrial and ecotourism developments which have various impacts on the 
environment and cultural life. An education and training system that responds to these social 
and development issues is therefore a crucial development goal for the region (2004, s. 68). 

Utifrån den i citatet beskrivna kontexten blir det rimligt att fokusera på den sociala aspekten 
av hållbar utveckling i Sydafrika när många människor lever i exempelvis fattigdom. Att prata 
om en hållbar utveckling i ett sammanhang som Sydafrika, kräver ett hänsynstagande till den 
verklighet som sydafrikaner möter varje dag. I en artikel redogör Rob O’Donoghue och Heila 
Lotz-Sisitka för behovet av forskning och utbildning som också tar hänsyn till sammanhanget. 
De skriver: 

What is needed is a theory which neither elides the referent nor neglects the socially produced 
character of judgements about it’. While we don’t agree that there is need of ‘a theory’, but 
rather ways of working with such a theory in context, (2005, s. 448). 

Vidare refererar författarna till Jickling (2004) och ett fokus på medmänniskan och hennes 
välmående:  

Bob Jickling in a recent issue of Canadian Journal of Environmental Education, in which he 
opens deliberations on ‘ethics as an everyday activity’ (Jickling, 2004) in/as environmental 
education research. A perspective such as this posits a developing struggle within informed 
action, shaping an imperative ‘for’ the other (with well-being in mind) and giving rise to 
ethical orientation steered in developing discourse. (a.a.) 

 
Utifrån detta andra ESD-perspektiv blir syftet med utbildningen att medmänniskan inte glöms 
bort, utan istället hamnar i fokus. Ett annat tydligt fokus är att utbildningen inte stannar 
innanför skolans väggar, utan har en hög samhällsrelevans. Det arbetssätt som går att spåra, 
inte minst i forskning, är ett reflexivt arbetssätt vilket möjliggör att frågor kring relevans för 
medmänniskan, samhällsanknytningen och de utmaningar som detta medför hela tiden är 
närvarande (s.446).  

3.5.3 Närhet och erfarenhetsperspektiv 
”Närhet och erfarenhet” är benämningen på det tredje perspektivet där inspiration hämtas från 
det så kallade ”Traditional Knowledge Systems” (TKS). Inom ESD-forskning lyfts TKS ofta 
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fram som ett alternativ till att skapa ett mer hållbart samhälle. I Our Common Future går det 
till exempel att läsa: 

These communities are the repositories of vast accumulations of traditional knowledge and 
experience that links humanity with its ancient origins. Their disappearance is a loss for the 
larger society, which could learn a great deal from their traditional skills in sustainably 
managing very complex ecological systems (1987, s.114-115) 

Den traditionsknutna kunskap och erfarenhet som finns inom TKS eftersträvas och ses alltså 
som en tillgång. Dessa idéer kommer också ifrån ett ifrågasättande av den västerländska 
kulturen och sättet att leva. Exempelvis frågar sig L. Le Grange ”Should Africa follow 
Western models of development?” (2004, s.19) och ställer sig frågande till varför Afrika ska 
efterlikna västvärlden när det sättet att leva så tydligt inte är hållbart. Att istället vända sig till 
andra kunskapskällor och andra sätt att leva blir naturligt. Breidlid poängterar detta: 

In the West there is, however, a growing realization that the South may have something to 
teach the West, and that indigenous knowledge may increase our scientific understanding of 
natural phenomena which might be crucial for sustainable development (2009, s.142) 

 
Bates (2007) hävdar att i klassisk västerländsk förståelse av utbildning tenderar lärandet att 
ske på ett visst sätt. Han skriver:  

In the classical Western understanding of the term, education tends to involve learning through 
instruction and reading, and by internalising abstract information which may later be applied in 
specific real-world contexts. For many indigenous cultures, however, learning occurs through 
the process of observing and doing, and by interacting over long periods of time with 
knowledgeable elders and the natural environment. This learning process is so subtle and 
unobtrusive that often it is not recognised as learning at all, even by the learners themselves. 
The knowledge resulting from this latter process is not necessarily abstract information, but is 
instead intricately bound to experiential process. For many indigenous peoples, knowledge is 
thus an integral aspect of a person’s being, and by separating it from its context one may render 
it meaningless (s.6) 

Vad Bates hävdar i citatet ovan är hur mening uppstår i handling. Detta sker i en process av 
observerande och görande vilket dessutom är förankrat under en lång tid. Lärandet är starkt 
knutet till en erfarenhetsmässig process i ett specifikt sammanhang, vilket kan kontrasteras 
med abstrakt information som senare ska appliceras i ett sammanhang. Ett exempel på denna 
kunskapsinlärning är Hofverbergs (2010) fallstudie till ett vävarfolk i Addis Abeba, Etiopien. 
Studien visar bl.a. hur närheten till vävproduktionen ger en stor kunskap kring material och 
kvalité inte bara bland vävarna, utan bland invånarna i hela den stadsdel (Shiro Meda) där 
textilierna produceras.   
 
Kronlid och Öhman (2011) har utgått ifrån TKS och utvecklat ett tankeredskap för lärare i sin 
undervisning. Författarna gör en distinktion mellan institutionella kunskapskällor - vilket i 
första hand förmedlas i skolan och innehåller ett så kallat västerländskt vetenskapligt 
tänkande – och traditionsanknutna kunskapskällor. De senare innefattar intuitiva och 
holistiska element, dess validitet är förankrad i kunskapens funktionalitet och delas ofta 
muntligt mellan generationer. Kunskapen är också kontextrelaterad, dynamisk och förändras 
med tidsandan (s. 155ff). Kronlid och Öhmans poäng är inte att sätta de institutionella och 
traditionsanknutna kunskapskällorna mot varandra, utan istället synliggöra var lärare och 
elever väljer att hämta kunskapsinnehållet och hur detta innehåll bearbetas i undervisningen 
(s. 158). Författarna menar att de två kunskapskällorna kan komplettera varandra och öppna 
upp för en mer mångfasetterad undervisning där faktafrågor, värderingsinnehåll och 
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procedurella dimensioner varieras med lokala, historiska och kontextuella erfarenheter av 
miljöanpassning (s. 159). En noggrann analys av hur människor i ens släkt har anpassat sig till 
sociala, ekologiska och ekonomiska förändringar är ett exempel som författarna ger, som 
skulle kunna bidra till personlig kunskap och lokala erfarenheter.  
Jag har i kapitel 3 visat att innehållet i undervisning är perspektiverat, att det finns olika typer 
av kunskap, diskuterat hur den praktiska kunskapen kan synliggöras och vilket 
meningsskapande den kan ge. Gällande ESD-frågor finns inte en enad front kring vad hållbar 
utveckling är och därmed inte heller ett givet sätt hur undervisningen i dessa frågor ska gå till. 
Forskning inom ESD-fältet ger dock konkreta perspektiv på ett möjligt meningsskapande 
inom ESD-frågor. Bidraget genom denna uppsats är att visa hur slöjdämnet konstitueras i 
Skolverkets kompletterade material och därmed även visa på de möjligheter och 
begränsningar som finns gällande ett potentiellt meningsskapande inom ESD. Skolverket 
menar att slöjdundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar en 
hållbar utveckling och därför är bidraget relevant.  

4. Angreppssätt och teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen har två grundläggande teoretiska utgångspunkter: en läroplansteoretisk vilken 
fokuserar på hur innehållet i undervisningen väljs ut och konstitueras (Lundgren, 2012, s. 56) 
och den pragmatiska utgångspunkten som består av två delar. Den första delen är 
undersökande och klargörande. Denna del besvarar fråga 1) Hur konstitueras slöjdämnet i 
Skolverkets kompletterande material för slöjdämnet? Den andra delen av uppsatsen utgörs - i 
överensstämmelse med ett pragmatiskt perspektiv (Brantefors, 2011) - av ett 
konsekvenstänkande: vilka konsekvenser får undervisningen för det samhälle som Skolverket 
tänker sig, nämligen ett hållbart samhälle? För att besvara detta vänder jag mig till 
forskningsfältet ESD. Denna andra del svarar på forskningsfrågan 2) Vilka begränsningar och 
möjligheter för undervisning och hållbar utveckling möjliggörs utifrån hur slöjdämnet 
konstitueras i Skolverkets kompletterande material? Med detta upplägg belyses 
förutsättningar för meningsskapandet ifråga om hållbar utveckling i slöjdämnet, vilket är 
uppsatsens syfte. Jag kommer nedan att fördjupa de antaganden som ligger till grund för 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter: ett pragmatiskt meningsskapande och diskursanalys.  

4.1 Ett pragmatiskt meningsskapande 

Pragmatismen utvecklades i USA runt 1900-talets början och en av förespråkarna var John 
Dewey (Brantefors, 2011, s. 32). USA befann sig då i en situation där miljontals immigranter 
hade kommit till landet och frågan som Dewey tog sig an var hur alla dessa människor från 
olika kulturer och med olika språk skulle kunna lära sig leva tillsammans (a.a). Dewey 
intresserade sig för frågor kring demokrati, kommunikation, samverkan mellan olika grupper 
med olika erfarenheter och inte minst hur dessa frågor skulle kunna gestaltas i skolan. Han 
såg också barnen som vägen till att skapa framtidens demokratiska samhälle. I dessa 
framtidsinriktade tankegångar finns pragmatismens kärna nämligen att mening ligger i de 
tänkbara konsekvenserna (s. 33).10 Brantefors skriver:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Ordet mening i detta sammanhang ska inte förväxlas med hur termen meningsskapande används i 
uppsatsen. 
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Det handlar således om att kunna föreställa sig olika praktiska konsekvenser av olika sätt att 
förhålla sig för att klargöra olika möjliga alternativ /…/ Pragmatismen erbjuder här en 
möjlighet att värdera olika innehåll i till exempel undervisningen i relation till konsekvenserna 
av olika möjliga handlingar” (a.a). 

  
Denna föreställningsförmåga att kunna se praktiska konsekvenser hävdar Cherryholmes 
(1999) hänger ihop med tidigare erfarenheter och upplevelser. För att kunna tänka om 
framtiden utgår man ifrån det som finns här och nu. Cherryholmes uttrycker det som ”the 
present looking forward” (s.109). Han skriver: 

Tracing consequenses can be thought of as the present looking forward. And the present itself 
is a construction of past experiments. A history of the present, therefore, is contextually 
important in imagining outcomes (s. 109) 

 
Nuet (the present) är en konstruktion av tidigare erfarenheter och dessa erfarenheter samspelar 
när man föreställer sig framtidens konsekvenser.  
 
Det pragmatiska perspektivet används för att först klargöra hur Skolverkets kompletterande 
material konstrueras. Därefter lyfts blicken och med hjälp av fantasin och 
föreställningsförmågan beskrivs tänkbara konsekvenser: vilka möjligheter och begränsningar 
får konstituerandet för ett hållbart samhälle? 
 
Med en pragmatisk utgångspunkt fokuseras kunskap utifrån ett specifikt syfte och kunskapen 
värderas därmed också utifrån detta syfte (Quennerstedt, 2006, s.56). Detta förhållningssätt 
kallas också för syftesrelaterat (Säfström och Östman, 1999). En utgångspunkt för det 
pragmatiska perspektivet, och då även för uppsatsen, är att inte få fram sanningen om 
slöjdämnet. Istället ger uppsatsen ett bidrag till att förstå och analysera meningsskapande 
utifrån syftet att ämnet ska bidra till hållbar utveckling (jfr Quennerstedt, 2006). I ett 
pragmatiskt perspektiv görs ingen uppdelning av en inre eller yttre kunskap, vilket är fallet i 
en dualistiskt kunskapssyn. Dewey menade att ett uppdelande av en inre och yttre kunskap 
medför problem om det ses som en given förutsättning för att förstå vår tillvaro (Almqvist, 
2008, s.18). Värden som skönhet eller känslor blir svåra att analysera om det ses som en inre 
och därmed dold kunskap. Dewey föreslog istället att människors handlingar i en viss 
situation skulle vara utgångspunkten för förståelsen och beskrivningar av olika fenomen. 

Då värden, känslor och det vackra analyseras som om det enbart finns i föreställningar 
lokaliserade i människors medvetande framstår det som om verkligheten enbart består av fakta, 
vilket starkt strider mot hur vi i våra liv erfar världen, exempelvis en sommaräng. Om vi 
istället, som Dewey föreslog, tar människors handlingar i en viss situation som utgångspunkt 
för vår förståelse och beskrivning av olika fenomen, blir det möjligt att analysera hur värden 
och fakta framträder samtidigt i vardagen (a.a).   

Genom att utgå ifrån handlingen kan både fakta och värden analyseras samtidigt. Detta 
medför också att språket inte är en återspegling av människors inre tillstånd där ”mening” kan 
tolkas genom analys av språket. En sådan syn skulle kräva ett översättningsredskap för att 
handlingen ska tolkas på ett rätt sätt (Almqvist, 2008, s.17). Det pragmatiska perspektivet 
utgår istället ifrån att verkligheten visar sig i språket. Det finns ingen verklighet bortanför 
språket, utan verkligheten är i språket (Derrida, 1997, s.10). Det är språket som konstituerar 
verkligheten för oss. Det går inte att distansera sig till verkligheten och försöka förstå den 
utifrån, något som Dewey benämner ”the spectator theory of knowledge” (Dewey 1929/1984, 
s. 19). Det leder fram till Deweys erfarenhetsbegrepp. Han skriver att ”... the world as we 
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experience it is the real world” (s 235). Men för att erfarenhetsbegreppet inte ska förstås som 
något redan definierat innan mötet, där människan erfar omvärlden, utvecklar Dewey 
erfarenhetsbegreppet och använder sig av begreppet transaktion. Det innebär en process där 
hela samspelet mellan individ och omgivning inkluderas (Quennerstedt, 2006, s. 59-60).  
Almqvist mfl. förklarar det så här: 
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Det är alltså i transaktionen som människor genom att handla skapar mening. Det är i 
transaktionen som mening blir till. Inom didaktiska undersökningar innebär ett transaktionellt 
perspektiv att mänskliga fenomen studeras i möten och i förhållande till de förändringar som 
skapas när människor handlar. Förändringarna som sker i mötet är själva transaktionen (a.a.). 
I ett pragmatiskt perspektiv möjliggörs alltså analyser av innehållet i undervisningen och 
lärandeprocessen samtidigt, vilket kallas meningsskapande.  
 
För att konkret undersöka hur meningsskapande går till delar Rogoff (1995) upp 
meningsskapandet i tre nivåer. Den första är personal, den individuella nivån, vilket innebär 
den egna erfarenheten som man bär med sig. Den andra nivån är interpersonal, som kan 
översättas som mellanmänsklig, står för mötet mellan människor. Den tredje nivån är 
community process, den institutionella nivån (Rogoff, 1995, s.139ff). På den institutionella 
nivån kan analyser göras av mål, syften, begränsningar, värden, resurser, samt den historiska 
och institutionella kontext som utgör verksamhetens institutionella förutsättningar 
(Quennerstedt, 2006, s. 68). När meningsskapande studeras är alla tre delar närvarande 
samtidigt. Däremot när meningsskapande analyseras så hävdar Rogoff att en av 
dimensionerna måste hamna i förgrunden (s.140). I uppsatsen fokuseras det institutionella 
meningsskapandet och närmare bestämt Skolverkets kompletterande material till kursplanen i 
slöjdämnet. Utifrån hur Skolverkets kompletterande material konstitueras erbjuds ett möjligt 
meningsskapande vilket uppsatsen vill påvisa.   

1*/)2'34563"$"783 

För att förstå hur meningsskapande konstitueras i Skolverkets kompletterande material 
används diskursanalys. Diskursanalys kan göras på många olika sätt och därför är det viktigt 
att de grundläggande filosofiska premisserna stämmer överrens (Winter-Jørgensen och 
Phillips, 2000, s. 10). En pragmatisk och en transaktionell syn på meningsskapande utgår 
ifrån att vi alltid är i språket. Det finns ingen bakomliggande verklighet, utan med hjälp av 
språket och våra handlingar konstituerar vi världen. Inom diskursteori ses diskursen också 
som helt konstituerande (Winter-Jørgensen och Phillips, 2000, s.26), till skillnad från 
exempelvis en kritisk diskursanalys med företrädare som Fairclough där diskursen delvis är 
konstituerande och alltså föreslår att det finns en social praktik som står fast (a.a). Grunden 
för diskursanalysen är att språket konstituerar verkligheten, vilket gör att diskursanalysen i 
denna uppsats har en diskursteoretisk bas. Laclau och Mouffe skriver: 

The fact that every object is constituted as an object of discourse has nothing to do with 
whether there is a world external to thought, or with the realism/idealism opposition. An 
earthquake or the falling of a brick is an event that certainly exists, in the sense that is occurs 
here and now, independently of my will. But whether their specificity as objects is constructed 
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in terms of ’natural phenomena’ or ’expressions of the wrath of God’, depends upon the 
strucuring of a discursive field. What is denied is not that such objects exist externally to 
thought, but rather different assertion that they could constitute themselves as objects outside 
any discursive condition of emergence (1985, s.108) 

 
Citatet visar hur mening konstitueras. Samma händelse kan förklaras på olika sätt. Det är 
också på detta sätt som vi kan förstå diskurs; genom talet konstitueras världen på ett visst sätt. 
Utifrån ett visst sätt att tala om ett fenomen blir det logiskt och görs begripligt. Winter- 
Jørgensen och Phillips benämner diskurs som ”ett bestämt sätt att tala och förstå världen” (s. 
7). Inom diskursteori görs ingen skillnad på social praktik och diskursiv praktik, vilket är t.ex. 
fallet i den kritiska diskursanalysen. Inom diskursteori ses istället alla praktiker som 
diskursiva; inte bara text och tal (s. 25).  
 
Diskursanalysens syfte är att fånga det som tas förgivet.11 Som Winter- Jørgensen och Phillips 
ovan benämnde diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen menas alltså att det 
skulle kunna finnas andra möjliga sätt men att dessa möjligheter inte blir logiska. Det handlar 
alltså om vilken mening ett fenomen eller en händelse får. På detta sätt är diskurser 
verklighetsskapande; de skapar mening, sammanhang och förståelse (Börjesson, 2003, s.19ff). 
En diskurs är dock inte, inom diskursteori, fixerad för all framtid utan en tillfällig tillslutning 
med möjlighet att ändras (Winter- Jørgensen och Phillips, 2000, s.36). Diskursteorin 
intresserar sig därför för ”att analysera hur strukturen i form av diskurser konstitueras och 
förändras, och det gör den genom att se på hur artikulationerna hela tiden reproducerar, 
ifrågasätter eller omformar diskurserna” (s.37). Analysen av diskursen synliggör hur objekt 
och en social verklighet konstitueras och därmed också slår igenom i en social praktik.  
 
För att göra en diskursanalys utifrån diskursteori krävs tre grundläggande antaganden som 
kategoriseras diskursiva, diskurs och diskursanalys (Howarth, 2007, s.17).12 Med kategorin 
diskursiva menas att alla objekt är diskursiva i den bemärkelsen att deras mening bygger på 
ett socialt konstruerat system av regler och betydelsefulla skillnader (Laclau & Mouffe 1985, 
s.107). Det andra antagandet, diskurs, betecknar de historiska meningssystem som bildar 
subjekts och objekts identiteter. Howarth skriver att diskurer är:  

konkreta system av sociala relationer och praktiker som i grund och botten är politiska, 
eftersom de bildas genom en radikal skapelseakt där det byggs upp fientlighet och drar gränser 
mellan ”insiders” och ”outsiders”, Vid konstruktionen av diskurser handlar det såldes om 
utövande av makt och om en därav följande strukturering av relationerna mellan olika sociala 
agenter (2007, s.17).  

I en diskurs är det alltså vissa handlingsmönster som innesluts, och därmed utesluts andra. 
Detta strukturerar relationerna mellan olika sociala agenter; alltså det blir logiskt och 
meningsfullt att göra vissa saker i en diskurs medan andra handlingar utestängs.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11 En intressant fråga inom uppsatsens ämne skulle kunna vara hur en så kallad ”tysta kunskap” tangerar 
det som tas förgivet. 

12 Jag har här valt att inte redogöra för Laclau & Mouffes begreppsapparat gällande diskursteori eftersom 
jag inte använder mig utav den i analysen. Istället beskriver jag de antaganden som diskursteori kräver 
och den analysteknik som jag använder.  
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Det tredje antagandet, diskursanalys, är den process där man analyserar meningsskapande 
praktiker som diskursiva former (s.18). Diskursanalysen kan göras på olika sätt. Howarth 
skriver:  

Precis som Wittgenstein (1992: punkt 133) menar att det inte finns en enda metod för filosofisk 
analys, hävdar diskursteoretiker att det inte finns en enda metod för att bedriva diskursanalys 
utan snarare en rad forskningsstilar som är förenliga med dess sociala ontologi (s. 151).  

Det finns alltså ett flertal sätt som analysen kan göras på som stämmer överens med 
diskursteorins grundläggande premisser. Ett sätt att tillämpa diskursteori är att använda 
Foucault, vilket ofta görs för att studera maktförhållanden. Metoden kan användas för att till 
exempel utforska hur diskursiva praktiker konstruerar och normaliserar särskilda 
representationer av problem (s. 152).  Ett annat sätt är att utgå ifrån Derridas 
dekonstruktionsteknik där målet är att rekonstruera dominerande logiker och intentioner i en 
text och samtidigt visa på dess begränsningar och tillförslutningspunkter (s. 152). Själv har 
jag valt en tredje metod, Macnaghtens (1993, s.57-58) analysteknik. Poängen med denna 
teknik är att konstituerandet av diskursen blir synlig. Läsaren kan följa hur diskursen 
konstitueras genom teknikens uppbyggnad av skillnader, argumentation och social verklighet. 
Skillnaderna visar på olika sätt som det talas om ett fenomen, på det följer en argumentation 
för fenomenet och till sist visas också hur detta fenomen skapar en social verklighet. 
Tillsammans synliggörs hur diskursen konstitueras. En närmare beskrivning av denna 
diskursteoretiska metodologi ges nedan under rubriken metod. 

Sammanfattningsvis möjliggör ett pragmatiskt perspektiv analyser av innehållet i 
undervisningen och lärandeprocessen samtidigt, vilket kallas meningsskapande. Det är i 
transaktionen som människor genom att handla skapar mening. Uppsatsen fokuserar på det 
institutionella meningsskapandet och närmare bestämt Skolverkets kompletterande materialet 
till kursplanen i slöjdämnet. Det pragmatiska perspektivet underlättar för en diskussion om 
tänkbara konsekvenser utifrån ett specifikt syfte. Översatt till denna uppsats sammanhang 
innebär det att möjligheter och begränsningar diskuteras utifrån syftet att slöjdundervisningen 
ska bidra till hållbar utveckling. I diskurser innesluts vissa handlingsmönster och därmed 
utesluts andra. Därför blir det logiskt och meningsfullt att göra vissa saker i en diskurs medan 
andra handlingar utestängs. I diskursanalysen av Skolverkets kompletterande material till 
kursplanen i slöjdämnet används Macnaghtens analysteknik som visar hur diskursen 
konstitueras genom teknikens uppbyggnad av skillnader, argumentation och en social 
verklighet. 

5. Metod  

5.1 Diskursanalys som metod 

Jag har under teoretiska utgångspunkter diskuterat diskursanalys och de antaganden som 
ligger till grund för diskursteori. Som nämnts tidigare använder jag Macnaghtens analysteknik 
(2003, s.57 – 58) för att den synliggör för läsaren konstituerandet av diskurserna. Här följer en 
mer utförlig beskrivning av analystekniken och hur jag gått till väga:  

1) Först analyseras texten med fokus på skillnader. Vid genomläsningen av det empiriska 
materialet identifieras alltså olika sätt som det talas om slöjdämnet.  

2) Därefter identifieras hur dessa konstruktioner av slöjdämnet används som 
argumenterande strategier, till exempel vad slöjdämnet är, hur slöjdämnet legitimeras 
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eller hur ett visst handlande eller ärende legitimerar, alternativt inte legitimerar, 
slöjdämnet.  

3) Som ett tredje steg kopplas de olika konstruktionerna av slöjdämnet ihop med en 
social verklighet. I detta analyssteg kommer konstitutionen av slöjdämnet beskriva 
vad diskursen berättigar i fråga om handling och användningsområden. Det handlar 
alltså om vilken social verklighet diskursen legitimerar.  

4) Till sist lyfts resultat av diskursen fram. Frågan om vad som blir logiskt utifrån 
argumenten för diskursen och den sociala verklighet som diskursen konstituerar ställs. 
Vad inkluderas i diskursen och vad exkluderas? Till grund för exkluderandet jämförs 
resultatet också med tidigare forskning.   

Här ovan har jag beskrivit tillvägagångssättet i fyra punkter, men i praktiken när texten läses 
och analyseras sker en växelverkan mellan de tre första punkterna. En repetitiv närläsning har 
gjorts, i vilken ett antal diskurser har utkristalliserats. I de fall där ett specifikt sätt att tala om 
slöjdämnet, utan en argumenterande strategi eller social verklighet har detta sätt att tala om 
slöjden inte lyfts fram som en diskurs. För att diskursen ska identifieras och betraktas som 
diskurs krävs att de tre första analysstegen finns med. Det fjärde analyssteget är sedan ett 
resultat av hur diskursen konstituerats: vad blir logiskt i diskursen? Detta analyssteg svarar på 
frågan om vad som inkluderas i diskursen. I redovisningen av analysen beskrivs varje diskurs 
utifrån analysstegen. Citat används för att synliggöra hur de olika analysstegen konstitueras. 
Efter diskursernas presentation introduceras också frågor som diskursen väcker. Detta för att 
senare underlätta diskussionen av de möjligheter och begränsningar som diskurserna ger 
gällande meningsskapandet inom ESD. Frågorna som diskursen väcker belyser också vad som 
exkluderas. För att tydligare identifiera exkluderingen jämförs resultatet också med tidigare 
forskning, vilket redovisas i den sammanfattande tabellen (se sidan 39).  

5.2 Empiriskt material och urval 

Den empiri som analyseras är Skolverkets kompletterande material till kursplanen i 
slöjdämnet. Urvalet har gjorts eftersom det kompletterande materialet ska hjälpa lärare förstå 
hur Lgr 11 ska tolkas och även hjälpa lärare att göra en likvärdig bedömning i slöjdämnet. 
Eftersom syftet med uppsatsen är att belysa förutsättningar för meningsskapandet ifråga om 
hållbar utveckling i slöjdämnet, och pga. att det institutionella meningsskapandet är i fokus, 
blir det logiskt att använda detta material. Skolverket vill ju med detta material tydliggöra hur 
kursplanen skall förstås och vill därmed vara vägledande i ett potentiellt meningsskapande. 
Ett alternativt empiriskt material hade t.ex. kunnat vara slöjdlärares lektionsplaneringar eller 
andra konkreta textdokument som synliggör mål och syften och som också kan ses som en del 
av det institutionella meningsskapandet. Men jag har dock valt Skolverkets kompletterande 
material på grund av tillgänglighet, att det finns en tydlig avsändare och för att materialet har 
en nationell påverkan. Det är troligt att många slöjdlärare tar del av Skolverkets 
kompletterande materialet för att själva försöka förstå den nya kursplanen i Lgr 11. Därför 
blir just detta material intressant att undersöka.  
 
Det kompletterande material består av en kommenterad kursplan, ett diskussionsunderlag, ett 
bedömningsstöd och två stycken filmer.  Den kommenterade kursplanens syfte är att:  

ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom 
texterna i kursplanerna. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över 
årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade (Skolverket, 2011a, s. 4) 
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Diskussionsunderlaget riktar sig till undervisande lärare i slöjdämnet. Om detta 
diskussionsunderlag går det att läsa: 

Materialet är tänkt att kunna användas som ett stöd för att sätta sig in i kursplanen och i den 
nya samlade läroplanen. Syftet med materialet är att sätta fokus på den nya läroplanens 
uppbyggnad och struktur samt visa hur den kan användas för planering av undervisningen i 
ämnet. I diskussionsunderlaget finns ett antal frågeställningar som rör kursplanens syfte, 
centrala innehåll och kunskapskrav, läroplanens övergripande mål och deras relation till 
kursplanen i ämnet (Skolverket, 2011b, s. 1) 

 
I diskussionsunderlaget finns också en idé till planering där exemplet som ges har temat 
återbruk och återanvända. Diskussionsunderlaget och kommentarmaterialen är konstruerade 
för att komplettera varandra (a.a).  
 
För att hjälpa slöjdlärare att göra en likvärdig och rättvis bedömning så har Skolverket gett ut 
ett bedömningsstöd, i form av en matris. Bedömningsstödet kan användas av både elever och 
lärare för synliggöra vad som vägs in i bedömningen och hur den kan gå till: 

Bedömningsstödet kan användas av både lärare och elever för att särskilt förtydliga och ge 
exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömning kan gå till. I 
bedömningsmaterialet ges exempel på elevprestationer och lärares och elevers resonemang 
kring prestationerna. Exemplen kan inspirera till bedömningsarbete som passar den 
slöjdundervisning som du bedriver. Materialet kan med fördel användas som underlag för 
studiedagar och vid sambedömning. (Skolverket, 2012, s. 1). 

En ytterligare hjälp till att förstå kursplanen och göra likvärdiga bedömningar är filmerna. I 
den första filmen berättar och förklarar slöjdlärare Jenny Forshagen och Skolverkets 
undervisningsråd Eva Blomdahl hur den nya kursplanen ska förstås. Den andra filmen rör 
bedömning. I filmen får vi först följa några slöjdlärare och elever i undervisningen i 
slöjdsalen. Därefter visas värderingssamtal mellan elev och lärare och även 
diskussionsgrupper där elever själva berättar om sina arbeten och sin process för varandra. I 
slutet av filmen sitter slöjdlärarna i grupp, tillsammans med Ingrid Bergqvist som arbetar som 
universitets adjunkt vid Linköpings Universitet, och diskuterar elevernas arbeten och insatser. 
Här ges konkreta förslag till hur bedömning ska gå till utifrån den nya kursplanen.  
 
För att på ett tydligare sätt kunna analysera och även synliggöra filmerna har de 
transkriberats. Fokus har lagts på kravet på transkriptionens läsbarhet vilket innebär att texten 
ska vara överskådlig och fungera när vi utnyttjar våra normala avläsningsreaktioner och vanor 
(Lundqvist, 2009, s. 53). Samtalet i filmerna har ”förvandlas” till text och innefattar inte 
röstläge, eller överlappande tal utan fokuserar istället på att återge det huvudsakliga innehållet 
(a.a). När citat är hämtade från filmen anges i parentesen vilken film citatet är hämtat från 
samt vilken tid. Detta för att citatet lätt ska kunna återfinnas av läsaren. Det empiriska 
material som analyseras är utgivet av Skolverket och det finns därmed att tillgå som ett 
offentligt dokument på Skolverkets hemsida: www.Skolverket.se  

6. Analys 

Jag har i analysen av det empiriska materialet identifierat fyra diskurser. Det är görandets 
diskurs, en kreativ diskurs, synliggörandets diskurs och en personlig diskurs. Jag har alltså 
funnit fyra skillnader (analyssteg 1) i texterna hur det talas om slöjdämnet. För varje diskurs 
finns det tydliga argument (analyssteg 2). Jag visar sedan hur diskursen konstitueras som en 
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social verklighet (analyssteg 3) och till sist beskriver jag diskursens resultat; vad som 
inkluderas och exkluderas (analyssteg 4). Nedan följer en utförlig beskrivning av 
diskursanalysen som visar hur diskurserna konstitueras.  

6.1 Görandets diskurs 

6.1.1 Introduktion och argument för görandets diskurs (analyssteg 1 och 2) 
Vid genomläsning av det empiriska materialet lyfts ett praktiskt handlande fram, något som 
kanske inte förvånar eftersom slöjdämnet är av praktisk karaktär, eller som det står i den 
kommenterade kursplanen: ”Att slöjd tillhör de kunskapsfält som vilar på en praktisk 
kunskapstradition” (s. 8). I kursplanen har begreppen teori och praktik medvetet valts bort då 
Skolverket menar att termerna är problematiska eftersom slöjden genom åren klassats som att 
vara ett praktiskt ämne, till skillnad från andra teorietiska ämnen (a.a). Istället är det manuellt 
och intellektuellt arbete i förening som beskriver slöjdens kunskap. (s.7). Det manuella 
arbetet, arbetet med händerna, kan inte skiljas från intellektuellt arbete som benämns som 
förmågan att välja, motivera, analysera och värdera. Denna förmåga har sin utgångspunkt i 
görandet vilket blir tydligt i nästa citat: 

I slöjd kan eleverna inte alltid göra exakt som de lärt sig utan de måste förstå att anpassa varje 
handling till den aktuella situationen. Eleverna skaffar sig således kunskaper i form av 
erfarenheter. Handlingarna leder till att eleven ställer frågor: ”Varför blir det så här?” eller 
”Varför funkar inte detta?” Svaren på dessa frågor, kombinerat med ytterligare erfarenheter, 
leder till ny kunskap och förståelse för orsakssamband. Detta skiljer lärandet i slöjd från en del 
andra ämnen, där eleverna först får lära sig vissa fakta och regler som senare ska tillämpas i 
laborativa situationer (Skolverket, 2011a, s.8). 

 
Eleverna börjar sitt lärande i handlingen, i görandet, för att sedan genom utvärdering tillägna 
sig kunskap. Ett sätt som det alltså talas om slöjdämnet är alltså görandet vilket konstituerar 
den första diskursen.  
 
Vad finns det då för argument för görandets diskurs? I den kommenterade kursplanen går det 
att läsa: 

QRQ!F@C!9I0?!JBNH3,8C!1CC!3I01!-,8!-3NHF1!8@2JB!1CC!3I-1!C@SC@0!@33@0!1CC!@2D10C!C,CC1!LE!2I0!
2E8J2!12212!8N0!2E8JC%!+E!.12!B12!,!DI-C1!M133!-.1MM1!-,8!./2-.1L@0!JB!-3NHF%!+@C!I0!D101!
8@2JB! 1CC! -HI3G! 10D@C1! ,! J3,.1! B1C@0,13! B@F! 0@F-.1L! J;K! G@0.C48! -JB! @0M10@2K@C@021!
.JBB@0>!3I012F@!-.@0!J;K!B12!.12!/CG@;.31!./2-.1L@0!,!J;K!8@2JB!-3NHF!91%1?%!!

 
Argumenten här blir tydliga. Ska man få slöjdkunskaper måste man själv arbeta, göra egna 
erfarenheter för att få kunskap. Syftet med slöjden är inte att lära sig om slöjd, utan genom att 
utveckla kunskaper i och genom slöjd.  

6.1.2 Social verklighet: hur görandets diskurs konstitueras (analyssteg 3) 

Hur skapar då denna diskurs en social verklighet? Slöjdläraren Jenny uttrycker görandets 
diskurs, där kunskap tillägnas genom erfarenheter, som något väldigt självklart. Det är till och 
med slöjdens huvudsyfte: en kunskap som sitter i kroppen. Hon säger: 

Slöjdens absoluta huvudsyfte är att kunna, våga ta sig an ett material, såga av en planka för jag 
vet att jag har gjort det förr. På något sätt vet jag att bara jag gör det några gånger, eller övar 
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lite före kanske så kommer jag lyckas. Man har den här… man har vart med om det och då 
sitter det i kroppen (Skolverket, 2011c, tid 4:29) 

 
Eva Blomdahl, som är undervisningsråd för Skolverket, förklarar att även om slöjdämnet i 
den nya kursplanen har ett större fokus på att värdera och analysera ska ämnet inte förstås 
som om det har teoretiserats: 

Alltså i grunden så skiljer sig den nya kursplanen inte från den tidigare /…/ eleven ska utveckla 
förmågan att analysera och värdera sina slöjdarbeten. Och det här ska inte förstås då som att 
slöjdämnet har teoretiserats, utan snarare att det ska bidra till att eleverna ska få möjligheterna 
att observera och och reflektera över sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2011c, tid 2:29). 

 
Här är man mån om att slöjden inte ska förstås som att det teoretiserats, även om det ligger en 
större tyngdpunkt på analys och värdering i nya kursplanen. Fortfarande är slöjden av praktisk 
karaktär, eller manuellt och intellektuellt arbete i förening men där de intellektuella ligger i att 
kunna observera och reflektera över sin kunskapsutveckling. Fortfarande har görandet en 
mycket central roll.  
 
Jenny uttrycker också att slöjdämnet utvecklar en praktisk klokhet. Hon säger: ”Jag tycker att 
det är väldigt viktigt att utveckla den här praktiska klokheten som jag tycker slöjden syftar 
till” (Skolverket, 2011c, tid 4:10). Praktisk klokhet kan härledas till Aristoteles kunskapsform 
fronesis som handlar om det goda omdömet, som kommer av erfarenhet och ger vishet 
(Svenaeus, 2009, s.20). Att prata om slöjdkunskap i termer av praktisk klokhet konstituerar 
ämnet som görande i kombination med erfarenhetsbaserad vishet.   
 
I görandets diskurs framträder också en viss språksyn. Vid bedömningssamtalen mellan olika 
slöjdlärare diskuteras språket och hur man ska hantera detta. Behöver man vara duktig på att 
uttrycka sig verbalt i slöjden? Slöjdläraren Inga uttrycker detta så här: 

Har man invandrarbakgrund eller bara svårt att uttrycka sig så hindrar det mig i betygskraven 
här. Då måste vi ju hjälpa till att ge de här möjligheterna, som du pratade om de tysta, att man 
ser andra möjligheter, att man kan, till exempel som vi har gjort här med bilder. De behöver 
inte vara en text bredvid, jag kan använda bara bilderna om det är lättare för mig. (Skolverket, 
2011d, tid 42:07). 

Hon fortsätter: 

Till exempel så står det här på A-nivå: ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen, tolka 
uttryck. Då tänker man ju i första hand verbalt eller skriva ner, så där har vi ju en utmaning att 
ta hand om de elever som inte har det så lätt med den biten (Skolverket, 2011d, tid 42:57). 

Det finns alltså en möjlighet att ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och tolka 
uttryck på andra sätt än i text eller verbalt, vilket är logiskt i görandets diskurs. Att fotografera 
är ett sätt och då behöver det inte finnas text bredvid utan det räcker med bilder, i alla fall om 
man har svårigheter med språket. Slöjdläraren måste kunna tolka det ”tysta”, även om det är 
en utmaning. Slöjdlärare Johan uttrycker sig så här: 

Sen tror jag också att det är viktigt att läraren kan läsa av det som inte sägs. Det finns ju 
faktiskt, ja. Genom att visa saker så kan du motivera valen du har gjort. Allt behöver inte 
komma där och allt behöver inte komma från penna och papper va. Vi måste vara lyhörda både 
på de vi hör, på de som skrivs även det som görs va (Skolverket, 2011d, tid 36:15). 
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All redovisning, analys och värdering behöver alltså inte vara verbal. Läraren ska också ta 
hänsyn till det som inte sägs. Vara lyhörd för det som sägs, skrivs men också det som görs. 
Bedömningen i slöjdämnet sker alltså inte bara på text, utan även via bilder, det som sägs och 
det som görs. Ansvaret ligger då på läraren att uppfatta de ”tysta”, kunskapen i görandet som 
lärarna uttrycker det.  
 
Sammanfattningsvis talas det om slöjdämnet som ett lärande som är erfarenhetsbaserat, en 
kunskap som sitter i kroppen, som inte teoretiserats och som utvecklar en praktisk klokhet. 
Elever behöver inte alltid uttrycka sig i text eller verbalt, andra uttrycksformer är också 
möjliga även om det är en utmaning för läraren att uppfatta ett icke-verbalt språk. Läraren 
behöver då vara öppen för att kunna tolka kunskapen i görandet, vilket uttrycks med termen 
”tyst” kunskap.  
!
6.1.3 Resultat av görandets diskurs (analyssteg 4) 

Vilket resultat ger görandets diskurs? Eftersom undervisningen enligt Skolverket ska utformas 
att det börjar i görandet, ja då blir det inte logiskt att ha långa genomgångar av faktakunskaper 
om exempelvis material eller hållbar utveckling. Lärandet ska ju enligt Skolverket ske i och 
genom slöjd. Nej, istället är det genom görandet som eleven ska tillägna sig kunskaperna. Om 
eleverna ska tillägna sig kunskap genom att göra så får eleven exempelvis materialkännedom 
genom att arbeta med materialen: 

Jenny: Det som slöjden representerar är liksom materialkunskap på ett sätt som inte handlar om 
att bara känna till material utan veta vad gör man med materialen (Skolverket, 2011c, tid 5:29). 

Genom att arbeta med materialen kommer erfarenheten och därmed också kunskapen. Samma 
logik att börja i görandet gäller även hållbar utveckling, där återbruk blir ett handfast sätt att 
ta sig an detta tema. I handling får elever genom att återanvända material göra nya produkter. 
Återbruk, tillsammans med materialkännedom blir också blir slöjdens bidrag till kunskap om 
ett mer hållbart samhälle.  

Eva: Det som också skiljer (från tidigare kursplan) är att materialkännedom och återbruk 
betonas på ett tydligare sätt. Och det blir alltså slöjdämnets bidrag till elevernas kunskap om ett 
hållbarare samhälle.  (Skolverket, 2011c, tid 2:29) 

 
Men vad lär sig eleverna om hållbar utveckling genom materialkännedom och återbruk? I 
bedömningsfilmen får vi exempel på hur man kan arbeta med återbruk, då det är ett tema på 
slöjdlärare Helens lektion. Eleverna ska framställa ett plagg de kan bära själva med 
återbruksinslag. Slöjdlärare Helen samtalar med eleven Ella:  

Helen: Har du funderat på återbruk? 

Ella: Måste man ha det? 

Helen: Ja, det tycker jag. 

Ella: Men jag kan väl ta några gamla knappar som jag har hemma (Skolverket, 2011d, tid 6:00) 

Återbruk handlar här om att återanvända material. Ella tar några knappar hemifrån som hon 
sätter på sin tröja. Alice, som också är elev, återanvänder en jeansficka och en spets från ett 
lakan för att förstärka ett personligt uttryck: 

Alice: Så tänkte jag att jag kan återanvända lite (pekar på ett par jeans). Och de här har jag 
klippt ut från ett laken där jag vill ha en remsa där på. (spets från ett lakan). 

Helen: Då sätter du den som dekor där? 
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Alice: Ja. 

Helen: Ja, men då har du ju täckt in återbruk och alltihopa (Skolverket, 2011d, tid 7:47)  

Utifrån exemplet ovan kan man anta att eleverna lär sig genom återbruk att återanvända 
material och även skapa ett personligt uttryck med hjälp av återbuk. Hur är det då med 
materialkännedom? Vad lär sig elever kring hållbar utveckling utifrån materialkännedom? I 
bedömningsfilmen när de båda eleverna pratar om vilka material de använt och om de skulle 
kunnat göra på något annat sätt blir det tydligt att eleverna utgår ifrån sin egen vardag och 
verklighet gällande materialkännedom. Nedan följer dialogen mellan elev Ella och lärare 
Helen. Ella har sytt en tröja och uppfyller betyget E: 

Helen: Ella, jag tänkte vi kunde prata lite om din tröja nu när den är klar. 

Ella: Ja. 

Helen: Hur växte den här idén fram till tröjan? 

Ella: Jag hittade en tröja som jag tog. 

Helen: Kort och gott en tröja 

Ella: Mmm. 

Helen: Varför har du valt de här materialen? 

Ella: Det var skönt och ganska tunt och jag gillar prickigt. Och knapparna var fina. 

Helen: Hur tror du att det här materialet är att ha på sig? 

Ella: Ganska luftigt, svalt. 

Helen: Hur gjorde du när du ritade av mönstret? 

Ella: Jag tog de olika delarna och så ritade jag av dem på ett mönsterpapper. 

Helen: Hur har du hanterat problem som har uppstått? 

Ella: Det var ett; ringningen var för stor så då ändrade jag det helt enkelt. Ja, det var väl det. 

Helen: Skulle du kunna gjort på något annat sätt, tror du? 

Ella: Jag skulle kunnat använda lite mer rött (Skolverket, 2011d, tid 23:23). 

Ella svarar här med ord som utgår ifrån hennes vardag och hennes erfarenhet. Hon har valt 
materialet för att det är skönt, ganska tunt och för att hon gillar prickigt. Hon upplever plagget 
som ganska luftigt och svalt att ha på sig. Vid frågan om hon skulle kunnat göra på något 
annat sätt ger hon som förslag att tröjan kunde ha haft lite mer rött. Den materialkunskap som 
Ella beskriver utgår ifrån känslor och färg. Hon säger ingenting om material i termer av vad 
som plagget är gjort av så som bomull eller polyester. Inte heller tar Ella upp om plagget är 
vävt eller stickat (trikå), vilket har haft stor relevans för hur hon har producerat plagget. Men 
Ellas svar blir logiska eftersom lärandet är erfarenhetsbaserat, då utgår Ella ifrån hennes 
förståelse av materialet och använder vardagstermer för att beskriva materialet.  
Eleven Alice uppfyller alla krav för betyg A. Här följer hennes dialog med och lärare Helen: 

Helen: Hej Alice, vad bra att du kunde komma. Nu har du sytt din kjol klar, så då kan vi titta 
på den tillsammans. Då undrar jag hur idén växte fram?  

Alice: Jo, det va så att jag tittade lite på internet och på kataloger och från början visste jag att 
jag ville göra en kort kjol, så då fanns det två modeller som jag tyckte va bra som jag då 
kombinerade så då blev det så här. 

Helen: Varför har du valt de här materialen? 

Alice: Jo, jag ville ha jeanstyg så då var de svarta tyget väldigt lätt och så har jag den här 
spetsen som kommer från ett lakan och den här och den här fickan som kommer ifrån ett par 
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gamla jeans, som jag adderade till den här kjolen så att det skulle bli min stil. Sen har jag en 
grövre kedja här också som gör att det bli snyggt tillsammans 

Helen: Skulle du kunnat göra på något annat sätt tror du? 

Alice: Ja, den här tre sick-sacksömmen som jag har här syns inte eftersom jag har den i samma 
färg som tyget, men hade jag valt silver så hade de blivit en annan färg och då hade de blivit 
lite snyggare. Fast jag gillar plagget som det är. 

Helen: Nu har ju du kombinerat grovt jeanstyg med skir spets och du har tagit svart och vitt 
och de gör ju att du vågar använda lite andra uttrycksformer än vad man normalt hade tänkt 
sig. Det gäller ju nu att du fortsätter att vara kreativ. Häng inte av, utan utmana dig själv och 
använd dina kunskaper och färdigheter. För du har mer att ge tror jag. 

Alice: ja 

Helen: så, tack så mycket (Skolverket, 2011d, tid 22:21) 

Precis som Ella svarar Alice med vardagsrelaterade begrepp. Hon använder sig visserligen av 
jeanstyg för att beskriva sitt tyg, men å andra sidan är jeans ett vardagsrelaterat ord. Annars 
handlar det om färg, att hon ville ha ett svart tyg och hade kunnat ta en annan färg på träden 
för att sömmen skulle synas. Att Alice och Ella beskriver materialen med vardagsrelaterade 
begrepp är logiskt då deras kunskap har hämtats från görandet och bygger på deras egna 
erfarenheter. 

6.1.4 Frågor som görandets diskurs väcker 

I den kommenterade kursplanen står det att det är materialkunskapen och återbruk som är 
slöjdens bidrag till ett hållbart samhälle (Skolverket, 20011a, s. 6). I exemplet ovan ser vi att 
eleverna lär sig att återanvända och skapa ett eget personligt uttryck. Materialkännedom får 
eleverna genom att arbeta med materialen och meningsskapandet bygger på elevens egna 
erfarenheter vilket resulterar i att elever använder vardagsrelaterade begrepp när de beskriver 
materialen. I ljuset av detta kan man fråga sig vilket bidrag som slöjdämnet ger gällande 
hållbar utveckling? Svaret på den frågan blir att genom återbruk lär sig eleverna att 
återanvända och skapa ett personligt uttryck. Materialkännedomen får eleverna genom egna 
erfarenheter som uttrycks med vardagsrelaterade begrepp.   

Skolverket menar, förutom att eleverna lär sig om material genom görandet, att slöjden även 
bidrar till att ifrågasätta en ”slit och släng kultur”: 

Jenny: Och hur kan man ta till vara på materialen. Jag tror att det blir ännu viktigare i 
framtiden att vi lär oss att inte fortsätta odla den här slit och släng kulturen (Skolverket, 2011c, 
tid 5:41) 

Gör slöjdämnet verkligen det? Skolverket intar här en position som går ut på att vi inte kan 
fortsätta odla slit och slängkulturen. Men vad menar hon och Skolverket egentligen med det? 
Vad är alternativet? Och var i skolan förs den diskussionen? Vill vi inte alla handla billiga 
kläder? Hur vet jag som elev att ett plagg kommer att hålla? Dessa frågor kommer jag tillbaka 
till i del två av min analys.  

Något som också kommer fram i görandets diskurs är betydelsen av språket. Även om 
eleverna måste kunna uttrycka sin arbetsprocess, analysera den och värdera den behöver den 
nödvändigtvis inte göras i skriftlig text (se analyssteg 3). Bilder är ett alternativ. En 
redovisning kan också ske med en utställning. Däremot är denna möjlighet att uttrycka sig i 
bilder främst till för dem som har svårigheter med språket.  

Inga: Men så ska man ju inte alltid ta enkla vägen. Men om man vet att man har svårigheter så 
är bilderna jättebra (Skolverket, 2011d, tid 42:20) 



! #(!

I görandets diskurs skulle det dock kunna vara rimligt att just bilder är en bättre uttrycksform 
för alla och inte bara för dem som har svårt att uttrycka sig. Här råder en viss tveksamhet 
kring hur meningsskapandet i görandet ska synliggöras.  

6.2 Kreativitetsdiskurs 

6.2.1 Introduktion och argument för en kreativitetsdiskurs (analyssteg 1 och 2) 

Kreativitet är den andra diskursen som framträder i analysen. I den kommenterade kursplanen 
står det att slöjdämnet har ”alla möjligheter att träna och utveckla kreativitet” (s.8). Kreativitet 
anses vara viktigt, men varför ska man lära sig vara kreativ? Skolverkets argument för detta är 
att kreativitet är eftersträvansvärt i samhället då de anses främja entreprenörskap:  

Kreativitet är väsentligt för att eleverna ska kunna utveckla ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, något som lyfts fram i den första delen av den samlade läroplanen. 
Skrivningarna i kursplanen syftar på ett förhållningssätt som innefattar självtillit, 
självkännedom, idérikedom, handlingsberedskap samt samarbets- och 
kommunikationsförmåga – det vill säga att kunna se möjligheter och lösningar. Detta måste 
grundläggas tidigt hos barnen eftersom det lägger en grund för deras framtida möjligheter. 
Kreativitet efterfrågas ofta av såväl arbetsgivare som i utbildningssammanhang. 
Entreprenörskap lyfts även fram som en av åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande inom 
det europeiska samarbetet (Skolverket, 2011a, s 8).  

Argumentet för kreativitet är alltså att det främjar entreprenörskap vilket ses som en av åtta 
nyckelkompetenser för livslångt lärande. Det framkommer också att kreativitet är 
eftersträvansvärt i utbildningssammanhang och av arbetsgivare. Därför anses det viktigt att 
eleverna lär sig vara kreativa tidigt. Det står till och med att eleverna måste grundlägga 
förmågan att kunna se möjligheter och lösningar tidigt, när de är barn, eftersom det är 
grunden för deras framtida möjligheter. Det finns alltså tydliga argument för att eleven ska 
utveckla förmågan att vara kreativ.  

6.2.2 Social verklighet: hur kreativitetsdiskursen konstitueras (analyssteg 3) 

Hur talas de då om kreativitet? Vad är kreativitet i slöjdämnet? Slöjdläraren Jenny uttrycker 
att hennes jobb är absolut som roligast när eleverna är i dessa kreativa processer:  

Jenny: Mitt jobb är, utan tvekan, som roligast när jag har en lektion som flyter på å när jag är 
med eleverna och dom är i kreativa processer där de bygger, skapar saker. Det är så häftigt när 
de får egna idéer, bara så där, wow titta vad jag kommit på, de kanske, de kan vara så här små 
löjliga saker som att jag har spänt fast sandpapper så här så nu kan jag slipa mycket bättre och 
så är de supernöjda över det. Det är så kul att se när de glöder. Det är det bästa (Skolverket, 
2011c, tid 20:12) 

 
Utifrån ovanstående citat förstår vi att kreativitet är något roligt eftersom Jenny har som 
roligast på jobbet när hennes elever är i kreativa processer. I den kommenterade kursplanen 
skrivs kreativitet tillsammans med ordet nyfikenhet. ”I slöjdundervisningen finns alla 
möjligheter att träna och utveckla nyfikenhet och kreativitet” (2011a, s.8). Att vara kreativ 
menar Skolverket inte bara är roligt utan det ska också göras med nyfikenhet, vilket enligt 
Skolverket undervisningen ska syfta till: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 
framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka 
elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an 
utmaningar på ett kreativt sätt. (Skolverket, 2011a, s.213) 
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Undervisningen ska alltså vara utformad att den väcker nyfikenhet, vilket antas göra att 
eleverna vill utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett 
kreativt sätt.  

6.2.3 Resultat av kreativitetsdiskursen (analyssteg 4) 

Vad får kreativitetsdiskursen för resultat? Analysen har hittills visat att kreativitet främjar 
entreprenörskap, att kreativitet är något roligt och ska göras med nyfikenhet. Det är också 
undervisningen som ska väcka nyfikenheten.  

Eftersom kreativitet beskrivs tillsammans med nyfikenhet och även framställs som något 
roligt blir en logisk konsekvens att kreativitet kopplas ihop med en positiv känsla. När man är 
kreativ är eleven helst glad och nyfiken! För att väcka nyfikenhet hos eleverna förespråkas att 
undervisningen ska utgå ifrån elevernas egna erfarenheter och att de får vara med och 
bestämma. Detta föreslås som exempel i diskussionsunderlaget där vi får följa ett lärarlag som 
arbetar med temat återbruk/återanvända: 

Lärarna i exemplet undersöker vad eleverna redan kan och vad de vill lära sig. Det senare är 
betydelsefullt eftersom de är måna om att sätta in arbetsområdet i ett för eleverna meningsfullt 
och intresseskapande sammanhang. Lärarna låter eleverna berätta om sina erfarenheter av att 
återbruka och återanvända. De får också ge förslag på aktiviteter de vill göra inom ramen för 
arbetsområdet samt vilket innehåll som kan vara relevant till det aktuella arbetsområdet 
(Skolverket, 2012, s.7). 

För att undervisningen ska väcka intresse och möjliggöra att eleverna tar sig an utmaningar på 
ett kreativt sätt förespråkas alltså att undervisningen utgår ifrån elevernas egna erfarenheter, 
det eleverna kan och även utifrån vad eleverna vill lära sig. Detta gör, som citatet anger, att 
arbetsområdet sätts in i ett för eleverna meningsfullt och intresseskapande sammanhang. 
Undervisningen blir på detta sätt både meningsfull för eleverna och skapar intresse. På detta 
sätt främjas kreativitet.  

6.2.4 Frågor som kreativitetsdiskursen väcker 

En fråga som jag ställer utifrån kreativitetsdiskursen är om kreativitet måste göras med 
nyfikenhet? Begränsas inte kreativiteten om det tas för givet att det ska göras på ett nyfiket 
sätt? En annan fråga diskursen väcker är vilka konsekvenser som uppstår om undervisningen 
alltid ska utgå ifrån elevernas önskemål och vara meningsfull för dem? I exemplet från 
lärarlaget som arbetade med temat återbruk/återanvända var eleverna med och bestämde vad 
de ville göra vilket resulterade i två studiebesök; ett till återvinningsstationen och ett besök på 
en affär som sålde begagnade saker (Diskussionsunderlag, s.9). Frågan blir, vilka andra 
möjligheter hade eleverna kunnat välja från gällande hållbar utvecklingsfrågor? 
 
Detta återkommer jag till i del två där möjliga konsekvenser av elevers meningsskapande 
gällande hållbar utveckling diskuteras.  

6.3 Synliggörandets diskurs  

6.3.1 Introduktion och argument för synliggörandets diskurs (analyssteg 1 och 2) 
I analysen av det empiriska materialet framträder synliggörandets diskurs. Det talas nämligen 
om vikten att synliggöra slöjdkunskaper. Argumenten för detta är att i Skolverkets nationella 
utvärdering som gjordes 2003 framkom det att elever inte vet vad man lär sig i slöjdämnet och 
vilken nytta som slöjdämnet har, mer än att det är roligt. Därför betonar nya kursplanen 
elevernas eget lärande på ett tydligare sätt:  
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Eva: Utgångspunkten för förändringarna i den nya kursplanen har varit Skolverkets nationella 
utvärdering, alltså NU03 där de framkom att slöjdundervisningen betonar görandet i väldigt 
stor utsträckning, men att lärandet i görandet behöver uppmärksammas i högre utsträckning, 
både av elever och av lärare. Och de här har då den nya kursplanen genom skrivningar om 
vikten av analys och värdering försökt möta (Skolverket, 2011c, tid 5:00).  

 
Argumentet för att synliggöra elevers lärande är att eleverna ska se lärandet i görandet vilket 
handlar om att synliggöra slöjdkunskaperna. Lärare Jenny uttrycker sig så här:  
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Att det blir tydligt vad man lär sig är alltså viktigt att kunskaperna inte uppfattas som diffusa. 
Det är också viktigt att eleverna kan uttrycka dessa kunskaper, vilket görs genom att större 
vikt läggs på analys och värdering. 

6.3.2 Social verklighet: hur synliggörandets diskurs konstitueras (analyssteg 3) 
I synliggörandet av elevers kunskaper är val ett nyckelord. Det är valen, menar man, som 
visar elevernas arbetsprocess. Valen visar också att eleven är på väg mot målet. I citatet nedan 
pratas det om Alice, som på ett tydligt sätt kunde motivera sina val och också fick betyg A till 
skillnad från Ella som hade svårt att motivera sina val, hon fick betyg E. Alice kunde 
motivera sina val, vilket visar att man är på väg i en viss riktning med sitt arbete:  

Ingrid: Nu när vi pratade om den här A-eleven så nämnde du de här att hon var gjort egna val, 
att hon kunde motivera sina val och stå för, och de är ju också något som står i förmågorna. Att 
eleverna ska utveckla, ska kunna välja och ska också kunna motivera sina val vilket är lite 
typiskt för slöjdämnet och som jag ser de då så tänker jag att det är väldigt viktigt att de får öva 
sig i detta med val. Har man gjort ett val så är man ju förmodligen på väg och vet var arbetet 
ska leda framåt till så att man är inne i sin egen kunskapsprocess lite ganna. På gång. 
(Skolverket, 2011c, tid 34:57). 

Enligt Ingrid är just valen typiskt för slöjdämnet. Hon menar dessutom att om man kan 
motivera sina val, ja då har man också kunskapen med sig: 

Ingrid: Jätteviktigt att vi som lärare ställer den här varför frågan. För att det är ju då som vi ser 
att eleven förstår. Kan man motivera så har man kunskapen med sig (Skolverket, 2011c, tid 
35:42). 

Ett lärande kan alltså synliggöras genom att eleven motiverar sina val, det visar att eleven har 
förstått och har kunskapen med sig. Att kunna motivera sina val, det innebär att man har 
förstått: 

Johan: Om vi ska tänka betyg då så kan man tänka att E-eleven behöver mer vägledning i sina 
val och även när de gäller motivering av sina val. Kanske läraren måste ställe mer varför 
frågor. Varför väljer du att göra så? Varför så? Medans A-eleven är mera rakt på och kan 
motivera valen den har gjort och kanske kan göra flera val och om val och är mer på de klara 
vad den vill komma fram till då (Skolverket, 2011c, tid 35:35). 

Ett annat sätt som synliggör kunskapen är att kunna värdera och analysera slöjdföremålet 
utifrån målet, det som eleven från början tänkt ut. I bedömningsstödet ges exempel på detta: 
”Arbetet har gått bra för att mössan signalerar de önskade uttrycket” (Skolverket, 2012, s.7). 
Utifrån målet blev det som eleven hade tänkt. Det är ju inte så att det alltid blir som eleven 
tänkt, men då är det viktigt att eleven kan motivera eller förklara om val och varför det inte 
blev som man tänkt. Det synliggör också lärandet.  
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Hittills har vi sett att synliggörandet av kunskaper är självklart, för att lärarna ska kunna ge en 
rättvis bedömning. Men i bedömningssamtalen kommer detta med språk upp och även den 
”tysta kunskapen”. Slöjdlärarna Johan och Inga menar att läraren måste ge möjligheter för att 
synliggöra de kunskaperna: 
 

Inga: Då måste vi ju hjälpa till att ge de här möjligheterna, som du pratade om de tysta, att man 
ser andra möjligheter,  

Johan: Sen tror jag också att det är viktigt att läraren kan läsa av det som inte sägs (35:51). Det 
finns ju faktiskt, ja. Genom att visa saker så kan du motivera valen du har gjort. Allt behöver 
inte komma där och allt behöver inte komma från penna och papper va. Vi måste vara lyhörda 
både på de vi hör, på de som skrivs även det som görs va (Skolverket, 2011d, tid 36:15). 

Här ges inget tydligt svar hur detta ska göras mer än att läraren måste vara lyhörd och öppen 
för det som inte sägs. Det konstateras dock att det är svårare för elever som inte kan uttrycka 
sig: 

Anders: Men det är klart att det kan vara ett hinder för en elev som har svårt att uttrycka sig att 
få fram sitt budskap. Och de ligger dem naturligtvis i fatet. Om det är väldigt svårt att uttrycka 
vad man har gjort för val och omval, handlingsalternativ under vägen, under arbetets gång så 
klart att det är.. det är väldigt svårt för oss som lärare att se (Skolverket, 2011d, tid 42:39). 

Samtalet sammanfattas sedan i en slutgiltig kommentar att betygen måste sättas på grundval 
av den sammantagna kunskapen. 

Helen: Det är viktigt att betygets sätt på den sammantagna kunskapen som eleven har, 
sammantagna prestationerna där de faktiskt har visat fram till de datum då betyget faktiskt sätts 
(Skolverket, 2011d, tid 46:05). 

 
Sammanfattningsvis talas det på ett självklart sätt om att kunskaperna måste synliggöras så att 
eleverna förstår vad de lär sig. Elevernas val och hur eleverna motiverar sina val synliggör 
vad eleverna kan. Den tysta kunskapen är svår att bedöma. De elever som har svårt att 
uttrycka sig får det svårare, men här måste läraren vara lyhörd. 

6.3.3 Resultat av synliggörandets diskurs (analyssteg 4) 

Vad leder då synliggörandets diskurs till? Vad är det som ska synliggöras? Det läggs störst 
vikt på att eleven ska kunna synliggöra sina egna medvetna val. Hur gör man då det? I 
matrisen i bedömningsstödet ser vi att om eleven kan föra längre resonemang och göra fler 
kopplingar blir betyget högre. Det handlar till exempel om att kunna föra längre resonemang 
och visa på en medvetenhet utifrån de val man gjort.  

Ett exempel som visar detta finns i slöjdämnets långsiktiga mål: ”Förmågan att välja och 
motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och 
miljöaspekter”. Där står det på E-nivå att eleven gör val och motiverar dessa med önskningar 
eller tyckande och som exempel ges ”För att jag ville ha den stark och tjock” eller ”Jag tycker 
det är bra ur miljösynpunkt” (Skolverket, 2012, s. 4). På A-nivå gör eleven mer genomtänkta 
val och motiverar dessa genom hur hon/han tänkt och ur flera olika aspekter. Tex ”Valet av 
vattenbaserad lasyr är bra ur miljösynpunkt och låter dessutom materialets struktur synas. De 
valda färgerna passar bra ihop då de är komplementfärger, och så matchar de färgerna i 
rummet där den skall stå” (a.a.). Skillnaden mellan E-nivå och A-nivå är att på det högre 
betyget motiverar eleven sina val på ett mer genomarbetat sätt. 

Ett annat exempel från slöjdämnets långsiktiga mål är ”förmågan att tolka slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck” där det på E-nivå ges som exempel: ”Jag tycker kavajen ser 
högtidlig men gammaldags ut. Den ser ut som om en sån man hade på sig förr när man gick i 
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kyrkan på söndagarna” (Skolverket, 2012, s.8) och sedan på A-nivå är mer utvecklat i form av 
längre resonemang: ”Jag uppfattar att smycket har kopplingar till samiskt hantverk genom 
blandningen av trä, horn och detaljer i silver. Samtidigt känns det modernt genom den 
graverade dekoren. Jag känner igen flera av symbolerna från emo-kulturen” (a.a). Det finns 
alltså här ett tydligt resultat; ett eget tyckande, egna beslut i form av val och längre 
resonemang.  

Dessa två exempel visar på att det som går att synliggöra är det som bedöms. En ytterligare 
hjälp till att synliggöra kunskaperna är kunskapskraven. Läraren Jenny uttrycker sig så här: 

Kunskapskraven blir ju, tycker jag då, ett konkret stöd i samtalen med eleverna. Även då dem 
som inte går i årskurs 6 och ska ha betyg så, så är det verkligen så att se vad är det vi strävar 
emot. Och att man faktiskt kan lyfta fram de här orden som gör skillnader i betyg. Från 
genomarbetat till mycket eller utvecklat, eller de olika begreppen som är fetstilta, det tycker jag 
är tydligt och bra att det är fetstilt som man ser skillnaderna. Jag tycker absolut att man kan 
använda sig utav kunskapskraven för att vara konkret med eleverna (Skolverket, 2011c, tid 
16:14). 

Kunskapskraven hjälper alltså till i bedömningen och visar på vad man ska klara av vid de 
olika betygen. De fetstilta orden, som Jenny påpekar ovan, gör skillnad i betyg och tydliggör 
på vilket sätt man arbetar mot målet. Att arbeta mot ett tydligt mål är viktigt, annars är det 
svårt att synliggöra sin process. Berättarrösten i bedömningsfilmen förklarar: 

Däremot ska elevens förmåga att kunna följa sin egen planering bedömas. Det kan också finnas 
goda själ till att tänka om, när eleven märker att planeringen inte håller. Avsteg från den 
ursprungliga planen ska eleven kunna motivera, liksom val av verktyg och teknik (Skolverket, 
2011d, tid 15:43).  

Det blir alltså viktigt att redan från början ha ett tydligt mål, som man kan synliggöra och 
ändras slutmålet längs processens gång ska eleven kunna motivera detta. 

6.3.4 Frågor som synliggörandets diskurs väcker 
Synliggörandets diskurs väcker några frågor hos mig. Om synliggörandet av kunskaperna 
visas genom att eleven motiverar sina val, hur hanteras ovisshet eller den tvekan som kan 
finnas i exempelvis formgivningsprocessen? Detsamma gäller också mer komplexa svar på 
exempelvis miljöfrågor. Hur kan dessa synliggöras? Utifrån analysen tenderar 
synliggörandets diskurs att poängtera mätbara effekter av olika val, till exempel på miljön 
(jmf med en normativ undervisningstradition). 

Det blir också relevant att fråga sig hur meningsskapande i handling kan synliggöras? (jmf 
frågor som görandets diskurs ger). I bedömningssamtalen framkommer att slöjdlärarna måste 
ge möjligheter för att synliggöra den ”tysta” kunskapen och kunna läsa av det som inte sägs? 
Hur ska läraren göra detta? Finns det en ”tyst” kunskap?  

6.4 En personlig diskurs 

6.4.1 Introduktion och argument för en personlig diskurs (analyssteg 1 och 2) 
I analysen av det empiriska materialet konstitueras en personlig diskurs. I Lgr 11 poängteras 
nämligen en personlig utveckling, vilket inte betonats på samma sätt i tidigare läroplaner. 
Argumentet för en personlig diskurs är att en personlig utveckling är slöjdämnets främsta 
värde. Hantverket eller skapandet är därmed underordnat den personliga utvecklingen: 

Skolämnet slöjds främsta värde ligger inte i dess omedelbara nytta – även om tillfredsställelsen 
i att kunna skapa, framställa och uttrycka sig med föremål inte ska underskattas. Det är inte 
heller görandet i sig som är det centrala. Inte ens materialkännedom och vana vid att hantera 



! #5!

enkla redskap och verktyg är tillräckligt för att motivera slöjdens plats på schemat. Ämnets 
ställning bygger snarare på dess bidrag till en allsidig personlig utveckling och utvecklingen av 
förmågor som alla människor har användning av (Skolverket, 2011a, s.6). 

Argumentet för en personlig utveckling är att utveckla förmågor som alla individer har nytta 
av. Slöjdämnets ställning bygger på att eleverna ska utvecklas personligt. Argumentet för 
slöjdens existens är därmed just detta: personlig utveckling.   

6.4.2 Social verklighet: hur en personlig diskurs konstitueras (analyssteg 3) 

Hur konstitueras då den personliga diskursen som en social verklighet? För att en personlig 
utveckling ska kunna ske eftersträvas självständighet i arbetet:  

Det är också viktigt att lära sig både experimentellt utforskande och mer systematiskt 
undersökande arbetssätt och hur man driver sitt arbete framåt. Det är en förutsättning för att 
eleverna ska bli mer självständiga och kunna göra egna bedömningar, våga ta risker och 
därmed uppnå slöjdkunskaper på en mer medveten nivå. Det är också en förutsättning när 
läraren vanligen, under föreskriven lektionstid, bara har några minuter per vecka och elev till 
individuella kontakter (Skolverket, 2011a, s. 15) 

Självständighet behövs för att kunna göra egna bedömningar, våga ta risker och kunna uppnå 
slöjdkunskaper på en mer avancerad nivå. Det talas inte bara om självständighet som något 
eftersträvansvärt, utan också som en förutsättning för att slöjdämnet ska kunna bedrivas 
eftersom läraren bara har några minuter per vecka och elev till individuella kontakter. 
Självständighet bedöms utifrån elevens förmåga att driva sitt eget arbete framåt. Citatet nedan 
är hämtat ifrån beskrivningen av värdeord som används i kunskapskraven, vilket visar hur 
självständig ska bedömas: 

Uttrycken används för att ange hur självständigt och med vilken kvalitet eleven kan formulera 
till exempel handlingsalternativ, modeller eller frågeställningar. Exempelvis eleven bidrar till 
att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 
Att eleven ”bidrar till att formulera” något innebär att kraven på självständighet är låga. Nästa 
nivå innebär att eleven klarar av att formulera handlingsalternativ, frågeställningar eller 
modeller självständigt, men att dessa behöver någon form av bearbetning för att fungera. På 
den högsta betygsnivån formulerar eleven självständigt handlingsalternativ, modeller och 
frågeställningar som fungerar utan bearbetning (Skolverket, 2011a, s. 26) 

Desto självständigare eleven är, ju högre betyg får han eller hon. Egna initiativ, att fatta egna 
beslut och förstå konsekvenserna av dem talas det också som viktigt: 

I senare årskurser /…/ ett krav på att eleven skapar mer avancerade slöjdföremål och i allt 
större utsträckning tar egna initiativ (Skolverket, 2011a, s. 20). 

I slöjdundervisningen finns alla möjligheter att träna och utveckla nyfikenhet och kreativitet, 
liksom förmågan att fatta egna beslut och förstå konsekvenserna av dem (Skolverket, 2011a, 
s.8) 

Det är också eftersträvansvärt att eleven själv söker upp kompletterande inspirationsmaterial 
och utvecklar egna idéer. Det lyfts fram i kunskapskraven på A-nivå: ”Eleven kan i 
slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven 
själv har sökt upp” (s. 5). Slöjdlärare Jenny uttrycker det så här: 

Jenny: Det är så häftigt när de får egna idéer, bara så där, wow titta vad jag kommit på, de 
kanske, de kan vara så här små löjliga saker som att jag har spänt fast sandpapper så här så nu 
kan jag slipa mycket bättre och så är de supernöjda över det (Skolverket, 2011c, tid 20:00) 

I den personliga diskursen konstitueras självständighet, idérikedom, att kunna ta egna initiativ 
och beslut, att förstå konsekvenserna av dessa, samt förmågan att själv söka upp eget 
inspirationsmaterial som eftersträvansvärt för en personlig utveckling.  
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6.4.3 Resultat av den personliga diskursen (analyssteg 4) 

Vad resulterar då den personliga diskursen i? Naturligtvis blir det viktigt att som elev utveckla 
självständighet, ha många idéer, ta egna initiativ och egna beslut och att själv söka upp eget 
inspirationsmaterial eftersom det är detta, enligt Skolverket, leder till en personlig utveckling. 
Gör du det som elev får du bra betyg, vilket är fallet med Alice. Hon har lätt för att uttrycka 
sig, vet vad hon vill och har ett eget personligt språk. Detta vittnar lärare Helen om: 

Helen: Jag har Alices kjol här och det är ett typiskt exempel på ett A-arbete. Hon har redan från 
början vävt in alla ämnets syften. Det var inga konstigheter alls, hon visste exakt hur hon ville 
göra. När det var dags att förändra mönstret var hon helsäker på sin sak, de var inga 
konstigheter. Hon har använt språket helt korrekt, alla termer fungerar, hon är helt säker på hur 
man använder maskiner och redskap, det är väldigt enkelt att hitta ett A här. Hon har alla 
kvalitéerna helt enkelt i det här arbetet. Hon har dessutom vävt in återbruk och fått med en 
spets här, så hon har ett mycket personligt uttryck. Ganska rått tyg mot en skir spets och hon är 
medveten om de val hon har gjort alltså. Hon vill ha det så och gör det personligt på det sättet. 
Så det är väldigt enkelt. 

Ingrid: Jo, jag tänkte på den här sista biten, när eleven själv ska värdera och hon hade A – 
kvalité på det också då? 

Helen: Ja, hon kan helt på de klara förklara vad hon har gjort och varför hon har gjort som hon 
har gjort. När jag ställer frågor så vet hon vad hon ska svara för hon vet vad hon har gjort helt 
enkelt. Hon har hela processen klar för sig. Bemöter kritik på ett väldigt positivt sätt och vet 
hur man ska gå vidare (Skolverket, 2011d, tid 34:03). 

Alice är helsäker på sin sak, vet exakt från början vad hon vill göra och hon har ett mycket 
personligt språk. Hon vet hur hon ska gå vidare med saker, alltså driver hon sitt eget arbete 
framåt och kan ta emot kritik på ett positivt sätt. Jämför vi med Ella som får betyg E i samma 
uppgift så har hon svårt att uttrycka sig. Detta får vi höra av berättarrösten. Hon är mycket 
mer osäker på vad hon vill. Till exempel vet Ella inte exakt hur hon vill göra när lärare Helen 
kommer fram till henne, utan det är i mötet med Helen som hon uttrycker att hon vill göra 
några ändringar och göra sin tröja mer personlig: 

Berättarröst: Lärare Helen har fått igång klassen och de flesta har skisserna färdiga när Helen 
tittar till Ella som har svårt att motivera sina val. 

Helen: Vad har du bestämt dig för? 

Ella: En tröja 

Helen: Här har du tagit fram en vanlig enkel tröja. Vill du att den ska se ut precis så här eller 
ska du försöka göra den mer personlig? 

Ella: Lite personlig till. 

Helen: Vad tänker du då? 

Ella: Kanske att vi ändrar ringningen här, vill ja, för jag tycker inte om när det sitter för tajt 
där. Och kanske lite resår här. 

Helen: OK, du har inte ritat något sånt, är det bara att du kom på det nu eller? 

Ella: ja (Skolverket, 2011d, tid 5:23). 

Av konversationen ovan framkommer tydligt att målet är att göra sitt plagg personligt. Ella 
får ju den ledande frågan ”Här har du tagit fram en vanlig enkel tröja. Vill du att den ska se ut 
precis så här eller ska du försöka göra den mer personlig?” Det logiska svaret blir ju precis 
som Ella uttrycker det att göra tröjan mer personlig. Syftet med uppgiften, vilket redogjordes 
för i början av filmen, är inte att göra plagget personligt, utan att framställa ett plagg eleven 
själv kan ha och som dessutom har återbruksinslag. Att plagget ska bli personligt blir istället 
ett resultat av den personliga diskurs som råder i slöjden. 
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Ett annat exempel är att lära sig formge, som är ett långsiktigt mål i kursplanen. Kvalité på 
formgivning handlar om hur man som elev driver sitt arbete framåt och på vilka grunder man 
gör omdömen, vilka båda får tydliga personliga uttryck. Att lära sig formge innebär att själv 
driva arbetet framåt och göra mer komplexa föremål. Eva förklarar detta så här: 

I årskurs 9 krävs till skillnad från årskurs 6 att eleverna skapar med avancerade föremål. Och 
på de högre betygsstegen så, så är det ökat krav på kvalité både på formgivandet och på 
framställandet. Det handlar om hur eleverna driver arbetet och hur man går till väga. Det 
handlar också om att eleven kan göra mer välgrundande och underbyggda omdömen om sin 
arbetsinsats och att man då använder ämnesspecifika begrepp när man förklarar de här 
(Skolverket, 2011c, tid 16:48). 

Det som också blir logiskt i den personliga diskursen är att eleverna har stort inflytande över 
innehållet i undervisningen. Även om det finns fasta ramar uppmuntras egna initiativ och 
självbestämmande. I diskussionsunderlaget ges förslag på hur man kan lägga upp 
undervisningen och exemplet som beskrivs är ett lärarlag som arbetar med 
återbruk/återvinning. I diskussionsunderlaget får vi veta att eleverna får möjlighet att påverka 
innehållet i undervisningen: 

Arbetslaget ser att de utifrån kursplanen har stora möjligheter att tillsammans med eleverna 
bestämma innehåll som är bekant och elevnära (Skolverket, 2012, s. 8). 

Eleverna föreslår att de ska göra två studiebesök; ett på återvinningsstationen och ett på en 
butik som säljer begagnade kläder och saker: 

I diskussionen med eleverna har förslag om att besöka den lokala återvinningsstationen och 
någon butik som säljer begagnade kläder och saker kommit upp och att eleverna ska ta med 
saker hemifrån som skall slängas. (Skolverket, 2012, s.9) 

Här ser vi alltså ett tydligt resultat av den personliga diskursen, där elever får vara med och 
bestämma innehållet i undervisningen.  

6.4.4 Frågor som den personliga diskursen väcker 

Egna initiativ och självbestämmande uppmuntras vilket visas i exemplet ovan där eleverna 
som föreslår att de ska göra två studiebesök. Frågan är vilka alternativ eleverna har att välja 
mellan på ett arbetsområde om återbruk och återanvändning? Om eleverna själva skulle få 
bestämma över ett studiebesök några år senare, var skulle de besöken bli? Till 
återvinningsstationen? Vad jag vill åt är inte att ifrågasätta varken elevinflytande, eller att 
man faktiskt gör studiebesök utan istället peka på risken med en avsaknad av progression i 
miljö och hållbarhetsfrågor (se även frågor som kreativitetsdiskursen väcker).  

En annan fråga som väcks hos mig är att i kontrast till en personlig diskurs skulle en mer 
kollektiv syn kunna konstitueras där egenskaper som samarbetsförmåga skulle kunna 
poängteras, eller där man som elev följer en mästare och arbetet handlar om att efterlikna 
någon annans verk. Johanssons (2002) forskning visar att slöjdämnet har många kollektiva 
värden och jag undrar hur dessa skulle kunna komma till uttryck? 

Inte heller betonas interaktionen mellan exempelvis lärare och elev och att lärandet sker i 
mötet. Om vi ser på exemplet med Ella som i dialog med läraren Helen kommer fram till vad 
hon vill göra, tolkas det av Helen (vilket vi också får höra av berättarrösten i filmen) som att 
Ella har svårt att uttrycka sig. Underförstått behöver Ella lärarens hjälp att formulera sig. 
Utifrån en relationell kunskapssyn skulle den konversation som läraren och eleven har istället 
synliggöra en kunskap som sker i mötet.  
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6.5 Sammanfattning av diskurserna 

Jag har ovan visat hur diskurserna konstitueras genom att synliggöra olika skillnader och 
argumentation för diskursen samt hur diskursen skapar en social verklighet. Vidare har ett 
reslutat redovisats vilket synliggör vad som inkluderas i diskursen. Detta sammanfattas i de 
fyra första kolumnerna nedan. Ovan har också frågor som diskursen väcker lyfts för att senare 
underlätta diskussionen av de möjligheter och begränsningar som diskurserna ger gällande 
meningsskapandet ifråga om hållbar utveckling. Frågorna som diskursen väcker belyser också 
vad som exkluderas. För att tydligare identifiera exkluderingen jämförs resultatet också med 
tidigare forskning. Detta redovisas nedan i den femte kolumnen: Vad exkluderas i diskursen? 
 
 
DISKURS 
 

 
Argument 

 
Social verklighet 
 

 
Resultat 
 

 
Vad exkluderas i 
diskursen? 

 
Görandets 
 
 

 
Argumentet för 
görandets diskurs är 
att ska man få 
slöjdkunskaper måste 
man själv arbeta och 
göra egna 
erfarenheter. Syftet 
med slöjden är inte 
att lära sig om slöjd, 
utan utveckla 
kunskaper i och 
genom slöjd. Utan 
görandet – ingen 
slöjdkunskap. 

 
Slöjdämnet 
uttrycks som ett 
lärande som är 
erfarenhets-
baserat, en 
kunskap som 
sitter i kroppen, ej 
teoretiserats och 
att slöjden syftar 
till att utveckla en 
praktisk klokhet. 
Elever behöver 
inte alltid uttrycka 
sig i text eller 
verbalt, andra 
uttrycksformer är 
också möjliga. 
Läraren behöver 
vara öppen för att 
se den ”tysta” 
kunskapen. 
 

 
Eleverna lär sig genom 
görandet, lärandet sker 
i och genom slöjd.  
Erfarenhetsbaserat 
lärande är det som 
inkluderas. Exempel på 
detta är hur elever 
tillägnar sig 
materialkännedom 
genom att arbeta med 
materialen. 
Vardagsrelaterade 
begrepp blir naturliga 
för eleven att använda. 
 

 
Undervisningen om 
och med slöjd 
exkluderas. De 
kunskaper som inte 
eleverna kan 
tillägna sig genom 
egna erfarenheter 
exkluderas också. 

 
Kreativitets 
 
 
 
 

 
Argumentet för 
kreativitet är att det 
främjar 
entreprenörskap och 
är eftersträvansvärt i 
samhället. Eleverna 
måste lära sig vara 
kreativa tidigt. 
Eftersom det är 
grunden för deras 
framtida möjligheter. 

 
Kreativitet i 
slöjdämnet talas 
det om som något 
roligt som ska 
göras på ett 
nyfiket sätt.  
 

 
Kreativitet kopplas 
ihop med en positiv 
känsla. Att vara kreativ 
är att tas sig an 
utmaningar med glädje 
och på ett nyfiket sätt. 
För att väcka 
nyfikenhet utgår 
undervisningen ifrån 
elevernas erfarenheter 
och intresseområden. 

 
Kreativitet med ett 
icke-nyfiket 
arbetssätt och 
andra mer negativa 
beskrivningar som 
kan finnas i 
kreativitetsarbetet, 
så som frustration, 
ovisshet eller 
missmod 
exkluderas. 
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Synliggörandets 
 
 
 
 

 
Argumentet för 
att synliggöra 
elevers lärande är 
att eleverna ska 
se lärandet i 
görandet. Det 
handlar om att 
synliggöra 
slöjdkunskaperna 
för eleverna.  

 
Elevernas val och 
hur eleverna 
motiverar sina val 
synliggör vad 
eleverna kan. Den 
tysta kunskapen 
är svår att 
bedöma, men här 
måste läraren vara 
lyhörd.  

 
Det blir viktigt med ett 
eget tyckande, egna 
beslut i form av val och 
längre resonemang. Det 
som går att synliggöra 
är det som bedöms. En 
viss tveksamhet råder 
dock kring den ”tysta 
kunskapen”. 
Det centrala innehållet 
blir en hjälp för att 
synliggöra 
slöjdkunskaperna.  
Det är viktigt att från 
början ha ett tydligt 
mål så att 
arbetsprocessen kan 
synliggöras Avsteg ska 
eleven kunna motivera.  

 
Det som är svårt att 
synliggöra tenderar att 
exkluderas. Det finns i 
alla fall inte något 
givet sätt som detta ska 
synliggöras på. Det 
gäller en eventuell tyst 
kunskap, eller en 
kunskap som är i 
process och därmed 
inte kan uttryckas 
synligt.  

 
Personlig  
 

 
Argumentet för 
en personlig 
diskurs är att alla 
har nytta utav det. 
En personlig 
utveckling är 
också 
slöjdämnets 
främsta värde. 
 

 
Idérikedom, att 
vara självständig, 
ta egna initiativ, 
ta egna beslut och 
förstå konsekven-
serna av dem och 
att själv söka upp 
eget inspirations-
material är alla 
förmågor som det 
talas om som 
något 
eftersträvansvärt.  

 
Personliga slöjdföremål 
är eftersträvansvärt och 
att kunna uttrycka sig 
på ett personligt sätt.  
Ett ytterligare resultat 
av den personliga 
diskursen är att 
eleverna har stort 
inflytande över 
innehållet. 
Att lära sig formge 
innebär att göra mer 
komplexa föremål och 
själv driva arbetet 
framåt 
 

 
En mer kollektiv syn 
t.ex. egenskaper som 
samarbetsförmåga 
eller en mästare-elev 
inlärning exkluderas. 
En tendens finns också 
att kunskap som sker i 
transaktionen mellan 
exempelvis lärare och 
elev, exkluderas då 
betoning på de egna 
valen framhävs och 
inte val som görs i 
samråd med lärare. 
Formgivning handlar 
om att kunna driva sitt 
eget arbete framåt och 
med olika grad av 
komplexitet formge 
föremål. Därmed 
exkluderas 
formgivning som 
skapande process där 
målet inte är fastställt.  
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7. Hur konstitueras slöjdämnet? 

Av resultatet framgår att slöjdämnet 
konstitueras i form av fyra diskurser. Jag 
kommer nedan att sammanfatta analysen och 
diskutera vilket meningsskapande som 
diskurserna möjliggör för elever i slöjdämnet. 
I beskrivningen fogas diskurserna samman 
för att ge en helhet av hur slöjdämnet 
konstitueras. 
 
Grunden för slöjdämnet är att 
meningsskapande av slöjdkunskaper får 
eleverna genom att göra. Genom görandet får 
eleverna kunskap i form av erfarenheter som leder till kunskap. Eftersom att undervisningen 
utgår ifrån elevernas egna erfarenheter blir det logiskt att lära sig om exempelvis material och 
återbruk genom att arbeta med detta praktiskt. Slöjdens bidrag till ett hållbart samhälle blir 
därför att arbeta praktiskt med materialanvändning och återbruk. Teoretiska genomgångar blir 
inte logiska i slöjdämnet, de exkluderas, eftersom det är begreppen i och genom slöjd som 
kunskapen tillägnas, till skillnad från begreppen om och med slöjd. Det intellektuella arbetet, 
som ses i kombination med den manuella kunskapen, uttrycks som förmågan att välja, 
motivera, analysera och värdera och är därmed starkt kopplat till görandet.  
 
Slöjdundervisningen lägger stor vikt vid elevers erfarenheter. Undervisningen bör utgå ifrån 
detta och eleverna uppmuntras att vara delaktiga i undervisningen och i val av innehåll. Detta 
blir tydligt både i kreativitetsdiskursen, då nyfikenhet väcks genom att undervisningen utgår 
ifrån elevernas erfarenheter och intresseområden, och i den personliga diskursen där förmågor 
som idérikedom, att vara självständig, att ta egna initiativ och beslut och förstå 
konsekvenserna är eftersträvansvärt.  
 
Utifrån hur det empiriska materialet konstitueras är det tydligt att synliggörandet av 
slöjdkunskaperna är viktigt. Jag skulle vilja uttrycka det som att det är själva målet med 
undervisningen. Dels för att eleverna själva ska förstå slöjdkunskaperna men också för att 
möjliggöra bedömning. Elevens egna val blir här en nyckel. Det innebär att eleven gör det han 
eller hon tänkt ut och om det inte går av någon anledning, ska eleven kunna motivera varför 
den ursprungliga planen inte gick. Rent konkret kan det innebära att pröva olika alternativ och 
göra omval som man motiverar. Processen blir synlig och går därför att bedöma. Det handlar 
också om att eleven kan föra längre resonemang och göra fler kopplingar i analys och 
värdering av elevens arbete. Synliggörandet av kunskaper kan dessutom innebära att eleven 
gör mer komplexa föremål och att eleven för arbetet framåt. Återigen är det elevens val som 
då hamnar i fokus: att själv ta initiativ och aktivt föra arbetet framåt. Exempelvis beskrivs 
formgivning på detta sätt. Formgivning i fråga om balans på propositioner och estetik hamnar 
inte i fokus utan exkluderas därmed i slöjdämnet. Detsamma gäller den formgivningsprocess 
där målet inte är bestämt på förhand utan istället innebär att man försöker kasta sig ut i 
”görandet”, göra sinnet blankt och med hjälp av skisstekniker eller liknande arbeta sig fram i 
formgivningen. Detta skulle vara naturligt i görandets diskurs, men här får detta sätt att arbeta 
ge vika i förmån för synliggörandets diskurs. Utan ett mål i sikte är det svårt att synliggöra 

Figur 3. Diskurserna ses som en helhet.  
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avsteg.13 
 
Eftersom synliggörandet fokuserar på elevens egna val exkluderas mer kollektiva värden som 
exempelvis samarbetsförmåga. Vi vet utifrån forskning (se Johansson, 2005) att elever tar 
hjälp av varandra i slöjden, men dessa värden lyfts inte fram eftersom fokus ligger just på den 
personliga utvecklingen och att lärandet utgår från individens erfarenhet i görandet. Inte 
heller att härma i görandet, så som lärling - mästare undervisningen ofta är uppbyggt, är något 
som eftersträvas. Det står uttryckligen i den kommenterade kursplanen att man inte menar att 
mallslöjden inte ska återinföras, utan inspirationskällor ska inspirera till det egna arbetet 
(Skolverket, 2011a, s. 16). 
 
På det sätt som slöjdämnet konstitueras råder en viss tveksamhet kring den ”tysta kunskapen”. 
Detta blir tydligt både i görandets diskurs och i synliggörandets diskurs. Att inte kunna 
uttrycka sig ”ligger eleven självklart i fatet” som slöjdlärare Anders uttrycker det och 
poängterar att det är ett hinder för en elev som har svårt att uttrycka sig att få fram sitt 
budskap. (Skolverket, 2011d, tid 42:39). Här blir det tydligt att uttrycka sig i tal och text är 
bättre eftersom det blir tydligare. Bilder konstitueras som ett alternativ och komplement i 
redovisningen av arbetet, men som Inga uttrycker det så ska ”man ju inte alltid ta den enkla 
vägen” och syftar på bilderna. Vidare säger hon: ”Men om man vet att man har svårigheter så 
är bilderna jättebra” (Skolverket, 2011d, tid 42:20). Redovisningsformen skulle här kunna 
vara omvänd, att det vore bättre om alla elever uttryckte sig främst med andra uttryck än i text 
så som med bilder för att just fånga lärandet i processen. Men för att kunna synliggöra 
kunskap i handling behöver slöjdlärarna veta vad de bedömer och ha verktyg för ett sådant 
synliggörande.  

En ytterligare aspekt är frågan var meningsskapandet sker. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv 
är det i mötet, i transaktionen, mellan exempelvis lärare och elev. I analysen framkommer en 
viss tveksamhet kring detta. Till exempel talas det om Ella som har svårt att uttrycka sig och 
hon vet inte vad hon vill. Men samtidigt berättar Ella, i samtalet med lärare Helen, hur hon 
vill göra sin tröja mer personlig och hennes tankar kring arbetet. Detta tolkas dock senare som 
att hon inte vet, förrän Helen hjälper henne. Men om synen på meningsskapande är att 
kunskap sker i transaktionen kan man tolka Ella och Helens dialog som att meningsskapandet 
sker just där. Liknande resonemang kan föras utifrån slöjdlärare Johans uttalande: 

Om vi ska tänka betyg då så kan man tänka att E-eleven behöver mer vägledning i sina val och 
även när de gäller motivering av sina val. Kanske läraren måste ställe mer varför frågor. Varför 
väljer du att göra så? Varför så? Medans A-eleven är mera rakt på och kan motivera valen den 
har gjort och kanske kan göra flera val och omval och är mer på de klara vad den vill komma 
fram till då (Skolverket, 2011d, tid 35:35). 

Utifrån citatet ovan framkommer det att en A-elev inte behöver vägledning och kan själva 
motivera sina val, alltså att meningsskapandet sker utan en interaktion med exempelvis lärare. 
Kunskapssynen som framkommer är att eleven själv ”äger” sin kunskap. En E-elev, däremot 
behöver mer vägledning. Men om synen är att meningsskapande sker just i transaktionen blir 
slöjdlärare Johans uttalande problematiskt. Ett meningsskapande som sker i transaktion 
exkluderas därmed i det empiriska materialet. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Det bör här nämnas att det skrivs om en formgivningsprocess som tar hjälp av inspirationskällor och 
förebilder i det egna skapandet (Skolverket, 2011a, s. 16), men då kopplats det till det centrala innehållet att 
kunna tolka och bedöma estetiska och kulturella uttryck (a.a. och Skolverket, 2012, s.8). 

!
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Skolverket menar också att kreativitet är viktigt i slöjdämnet, vilket beskrivs ihop med ordet 
nyfikenhet. Att kreativitet är något roligt framkommer utifrån hur det empiriska materialet 
konstitueras. Johansson visar i sin forskning att slöjdämnet ger upphov just till glädje och 
lycka men också frustration och ilska (Johansson, 2002, s. 213). Som Johansson skriver finns 
det exempel inom slöjden där det inte alls går som man tänkt och det väcker frustration, även 
ilska. Men kanske är det inte konstigt att nyfikenhet skrivs ihop med kreativitet. Borg (2011) 
hänvisar till Sternberg (1999): 

De för närvarande mest aktuella forskarna som till exempel Csikszentmihalyi och Gardner 
verkar vara överens om att kreativitet uppstår när fler olika kognitiva och personliga 
komponenter samverkar. De exemplifieras med begrepp som ”är oortodox, vetgirig och 
nyfiken”, kan kombinera idéer”, ”kan se skillnader och likheter” eller ”har ett estetiskt 
förhållningssätt” etc (s. 122) 

I citatet ovan kopplas nyfikenhet och kreativitet samman. Men det gör också orden att vara 
oortodox och vetgirig, eller att ha ett estetiskt förhållningsätt. Vad jag menar är att kreativitet 
också kan förstås i andra termer än att vara nyfiken och som något roligt. Och att detta andra, 
alltså frustrationen eller missmodigheten, dessutom kan bidra till kreativitet. Det exkluderas 
dock i kursplanen när kreativitet skrivs samman med att vara nyfiken och hur kreativiteten 
tydligt kopplas samman med en positiv känsla.   

När de olika diskurserna så som de konstitueras i 
analysen sammanförs tar bilden med de olika 
diskurserna en ny form. Meningsskapandet som 
framträder är att undervisningen börjar i görandet 
och utgår ifrån eleven. Genom att göra får hon 
erfarenhet och möjlighet att påverka innehållet i 
görandet och i undervisningen. Målet för 
slöjdämnet är att synliggöra kunskaperna vilket 
genomsyrar de andra diskurserna. 
Kreativitetsdiskursen och den personliga diskursen 
präglas av synliggörandet och därmed blir det 
logiskt att elevens egna personliga val på olika sätt 
betonas. Det råder dock en viss kluvenhet hur 
synliggörandet av det praktiska kunnandet skall gå 
till, men läraren måste vara öppen för det ”tysta”. 
Hur denna tysta kunskap visar sig, vari den består 
eller hur den skall bedömas framkommer inte.  

 

Figur 4. Görandet är grunden och synliggörandet 
målet. 
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8. Konsekvenser 

Utifrån den ovan gjorda diskursanalysen som svarar för hur slöjdämnet konstitueras i 
Skolverkets kompletterande material kan möjliga konsekvenser diskuteras. Vilka 
begränsningar och möjligheter för elevers meningsskapande gällande hållbar utveckling 
framträder utifrån hur slöjdämnet konstitueras? Med utgångspunkt i de tre ESD perspektiv 
som presenterades under tidigare forskning kommer jag nedan att diskutera detta: elevers 
möjligheter till meningsskapande i fråga om hållbar utveckling i slöjdämnet. Syftet är inte att 
ge ett givet svar, utan istället i likhet med ett ESD-inspirerat förhållningssätt ge olika 
perspektiv. 

8.1 Perspektivet i demokrati 

Syftet med perspektivet ”i demokrati” är att eleverna ska erfara demokrati (Öhman, 2008, 
s.20; Håkansson, 2011, s.116). Frågan blir då, hur gestaltas demokrati i slöjden? Slöjdämnet 
har här som jag ser det stora möjligheter till detta. För det första börjar undervisningen i 
görandet vilket ger förutsättningar att demokrati kan gestaltas i handling. För det andra 
poängterar Håkansson (2011) att undervisningen behöver vara meningsfull för eleven och 
närma sig elevens erfarenheter, vilket ligger i linje med hur slöjdämnet konstitueras. Enligt 
konstituerandet av det empiriska materialet påverkar eleven innehållet i undervisningen och 
dessutom utgår undervisningen ifrån elevens erfarenheter. Tilltro till den egna förmågan att 
påverka förespråkas också av Håkansson, vilket egentligen är slöjdämnets syfte; en personlig 
utveckling. Alltså finns det grundläggande förutsättningar för att gestalta demokrati i 
slöjdundervisningen. Hur kan demokratin rent konkret uttryckas? 

I slöjdämnet är både värdering och analys centrala begrepp. Eleverna i slöjden ska träna sin 
förmåga att kunna värdera sin egen, men även andras arbetsprocess. Att kunna uttrycka sig i 
tal och text, och även andra uttrycksformer såsom med bilder och utställningar, är också 
förmågor som hjälper till i värdering och analys. Eleverna tränas i slöjden i sin process, att 
från tanke till slutgiltigt mål uttrycka vad som gick bra och vad som kunde ha blivit bättre. 
Detta kan ses som ett uttryck för att lära sig perspektivera i handling; hur gjorde jag? Hur 
skulle jag kunnat göra för att få fram ett annat resultat? Eleverna tar egna beslut och försöker 
sedan förstå konsekvenserna av dem.  
Slöjdämnets centrala innehåll är: slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, slöjdens 
arbetsprocesser, slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer och slöjden i samhället. I 
läroplanen ges förslag på vad detta skulle kunna innebära, men det centrala innehållet är ändå 
relativt brett formulerat. Här finns stora möjligheter att påverka och forma innehållet, vilket 
också diskursanalysen visar. Detta öppnar upp för att gestalta demokrati. Till exempel ger 
Skolverket i diskussionsunderlaget exempel på hur elever påverkade arbetsområdet återbruk 
och återanvändning. Ett annat exempel skulle kunna vara att eleverna tillsammans i en 
demokratisk process bestämmer innehållet i undervisningen så som arbetsområden eller tema 
arbete.  
 
Utifrån diskursanalysen blir det tydligt att slöjdämnet har flera möjligheter till att gestalta en 
undervisning i demokrati. Eleverna kan påverka innehållet i undervisningen, de lär sig 
perspektivera, undervisningen utgår ifrån eleven och hennes erfarenheter och lärandet sker i 
handling. Men vilka begränsningar finns det då för meningsskapandet gällande hållbar 
utveckling?  
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En viktig del i perspektivet i demokrati är att kunskapen om olika perspektiv synliggörs. 
Öhman poängterar just detta som en utmaning; ”make plurality and diversity possible in a 
shared, local and global community” (2009, s. 54). Frågan är hur elever i slöjden får kunskap 
om dessa olika perspektiv när lärandet tydligt börjar i görandet och är erfarenhetsbaserat?  
Ett exempel är i bedömningsmatrisen där det blir tydligt att det finns ett givet innehåll kring 
vad som är bra ut miljösynpunkt. Här blir det relevant att fråga sig vad som är ”bra” och 
vilken miljö. Är det miljön i Sverige eller producenternas miljö? Här finns en begränsning i 
hur slöjdämnet konstitueras eftersom det inte är givet var och hur eleverna lär sig 
faktakunskaper om olika perspektiv inom hållbar utveckling som möjliggör ett pluralistiskt 
förhållningssätt.  
Det finns också, som jag ser det, en risk att slöjdundervisningen med avseende på 
hållbarhetsfrågor saknar progression om frågorna inte problematiseras. Avsaknaden av 
progression påpekade Skolverket (2001) som ett problem inom ESD. I exemplet i 
diskussionsunderlaget där ett arbetslag arbetade med återbruk/återanvända bestämde eleverna 
att de skulle göra två studiebesök; ett till återvinningsstationen och ett till en second 
handaffär. Dessa två studiebesök kan säkerligen vara både relevanta och bra, men det finns en 
risk för reproduktion i undervisningen om den alltid utgår ifrån elevernas önskemål. Vilka 
andra möjligheter har eleverna att tillgå? Att återbruka antas här vara något positivt, vilket det 
kan vara. Men skulle det inte vara ännu bättre om vi inte behövde återbruka? Vad skulle 
hända om våra kläder som vi köpte höll? Hur gjorde man förr när det inte fanns en 
återvinningsstation? Genom att ställa andra frågor kring återbruk, genom att perspektivera, 
skulle eleverna fördjupa meningsskapandet i frågor om hållbar utveckling 
Istället antas att återbruk ifrågasätter en ”slit och släng-kultur”. Ska eleverna motverka en slit 
och släng-kultur? Vad är alternativet? Och i så fall hur görs det? Räcker det med att 
återbruka? Dessutom visar resultatet av diskursanalysen att det finns färdiga svar på vad som 
är bra utifrån miljösynpunkt. Detta blir en begränsning inom undervisningen och hållbar 
utveckling eftersom svaren är givna. För att dessa frågor ska kunna hanteras på ett 
meningsfullt sätt behöver eleverna bli medvetna om de olika perspektiv som råder, till 
exempel de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven.  

8.2 Medmänskligt samhällsperspektiv 

Detta perspektiv har en medmänsklig samhällsdimension, vilket innebär att medmänniskans 
välmående är i fokus. Dessutom har perspektivet en hög samhällsrelevans. Frågan är hur 
slöjden kan bidra till att det blir bättre för människor i samhället? !Jag kommer här utgå ifrån 
tre områden: det personliga, lokala och globala för att med avstamp i diskursanalysen 
diskutera vilka möjligheter och begränsningar slöjdämnet har för att göra det bättre för 
människor i samhället. 14  
Den personliga utvecklingen är slöjdämnets syfte, vilket också är argumentet för den 
personliga diskursen. Att kunna göra, ger ofta glädje och självförtroende. Däremot kan det 
vara så att många inte tror sig kunna. Modedesignern Jenny Hellström (2013) beskriver i sin 
senaste bok människor hon mött genom åren som sagt att de inte kan sy eller önskar att de 
också kunde sy. Hon förstår inte varför de inte skulle kunna sy. ”Det är väl klart att de kan sy” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Dessa tre områden personligt, lokalt och globalt poängteras ofta inom olika ESD-dokument; se SOU 
2004:104, UNESCO 2004 
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hävdar Hellström (s.7). Cinnamon Cooper hantverkare och engagerad i DIY 
(diytrunkshow.com) är inne på samma linje: att alla kan lära sig vara kreativa. Hon skriver: 

I hear som many aspring crafters say, ”I could never (fill in the blank) like you can”. But they 
havn’t tried. It is possible to teach yourself to sew, knit, fuse glass, throw pottery, quilt, make 
jewelry, and much more. Sure it is easier if a skilled and patient expert sits down and tells you 
how to do every single step, but then you become a practicer of steps – not a creator, just a 
producer. Everyone’s so worried about making mistakes, but I think we need to be worried 
about not trying instead. Mistakes can frequently be righted, or at least we can realize that they 
aren’t going to end a life. Surgeons need to be confident the first time they walk into an 
operating room; the rest of us can learn as we go” (2008, s.17)  

Coopers citat angående hur vi lär oss ett hantverk ligger helt i linje med hur slöjdämnet 
konstitueras i diskursanalysen. Det är genom att göra som vi faktiskt lär oss och blir bättre. 
Man kan inte göra ”perfekt” från början, även om man kanske gärna vill detta, utan man 
måste lära sig genom att göra. Att inte försöka är det som vi istället ska oroa oss för, enligt 
Cooper. Hon hävdar också att genom detta sätt att lära sig blir man en ”creator” till skillnad 
från en ”producer” som bara härmar. Detta sätt att lära sig hantverk stämmer också överens 
med hur slöjdämnet konstitueras. Härmandet, som det kan uttryckas i en mästar-läring 
situation, exkluderas. Att vara en ”creator” lyfter i stället det egna görandet och sätter igång 
den egna kreativiteten.  
Genom att använda sin kreativitet utvecklas man personligt, men kreativiteten ger också 
möjlighet att uttrycka sig i samhället och gör det möjligt att hjälpa andra. Det hävdar Betzy 
Greer (2008) som är en av förespråkarna av rörelsen craftism. Namnet kommer av de 
engelska orden craft och activism (sv. hantverk och aktivism) och Greer definerar det så här: 
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I boken Knitting for good – a guide to creating personal, social, and political chang, stich by 
stich ger Greer många exempel på hur kreativiteten och hantverket blir ett uttryck för 
medmänsklighet. Det kan innebära att skapa opinion genom ett gestaltande t.ex. stickgraffiti, 
engagera sig i välgörenhet eller på andra sätt använda sitt kunnande för att dela med sig. 
Marie Koch (2012) undersöker just craftism i sin avhandling, ’Jeg strikker, derfor er jeg!’ 
Læring og identitet i uformelle læringsrum. Hennes resultat visar att utövaren av craftism vill 
skapa glädje, förändra världens uppfattning om hållbarhet eller genom att feminisera det 
offentliga rummet. En av poängerna med craftism är att utövaren blir delaktig i världen och 
samhället. Greer skriver: ”Instead of taking from the world, we are adding to it” (s. 43). En 
annan poäng med craftism är att genom kreativitet och hantverk får saker också ett mänskligt 
uttryck. När en mössa stickas och ges till en hemlös, eller när ett cykelställ har får färg genom 
stickgraffiti synliggörs mänskliga handlingar. Vi lever inte i en värld som skapas av andra, 
utan vi är själva medskapare och ansvariga för vår omgivning (s.63). 
Craftism kan alltså bidra till att det bli bättre för människor, framför allt lokalt då tonvikt 
läggs på att engagera sig i sin lokala omgivning.15 Men även globala frågor och välgörenhet 
som sträcker sig över världen poängteras inom rörelsen (Greer, 2008, s.101-143). Finns det då 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Craftism kan också ses som ett uttryck för demokrati. Se Håkansson 2011, s. 123 
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utrymme för craftism i slöjdämnet? Rörelsen betonar kreativitet genom hantverkskunnande, 
den egna personliga utvecklingen som kreativiteten för med sig, gestaltandet genom görandet 
och att hantverket synliggör både kunskaper och åsikter. Detta ligger i linje med hur 
slöjämnet konstitueras vilket medför att uttrycka hantverk för någon annan skulle kunna vara 
möjligt.  

Vilka begränsningar finns utifrån hur slöjdämnet konstitueras gällande detta medmänskliga 
perspektiv? Englund hävdar att utbildningen på senare tid har ersatts från att vara ett ”public 
good” till att bli ett ”private good” (2012, s. 22) och han är kritisk till den riktning skolan och 
samhället är på väg emot, där kunskap ska göras ”mätbart”. I ljuset av detta blir det relevant 
att diskutera två saker. Dels ett ”public good” i konstrast till ett ”private good” i slöjdämnet 
och dels vad mätbara slöjdkunskaper kan innebära?  

Diskursanalysen visar att en tydlig personlig diskurs är konstituerad och därmed exkluderas 
kollektiva värden. Men forskning (Johansson, 2002) visar att slöjdämnet är kommunikativt 
och elever tar hjälp av varandra för att lösa uppgifter. Förutsättningar för ett kollektivt 
meningsskapande finns alltså. Men kan det vara så att kravet på mer mätbar kunskap gör att 
kollektiva värden exkluderas till förmån för en mer personlig utveckling? Det är svårt att säga 
utifrån hur slöjdämnet konstitueras. Däremot så blir det tydligt att synliggörandets diskurs har 
stort inflytande, det är t.o.m. målet. Om inte kunskapen kan synliggöras blir den svårbedömd.  
Här skulle jag vilja återkoppla till Svenaeus (2009) som enligt Aristoteles hävdar att 
kunskapen har många former varav den vetenskapliga bara är en och den kan inte vara 
utgångspunkt för all kunskap, eftersom kunskapsformerna är olika i sin natur och kräver 
därmed också andra former av teoretiska utredningar (s.20). Varför ska slöjdämnet passa in i 
ett system som är uppbyggt på vetenskaplig kunskap när ämnet tydligt härstammar från ett 
praktisk kunskapstradition? Det handlar inte om att inte synliggöra kunskaper, men att 
kunskaperna behöver synliggöras på sina egna villkor. Hur synliggörs kunskap som vilar på 
en praktisk kunskapstradition? Av diskursanalysen framkommer att de råder en tveksamhet i 
detta. Det blir tydligt att det inte riktigt finns något språk för en ”tyst kunskap”. Öhmans 
(2005) angreppssätt där gränsen mellan tanke och handling blir upplöst kanske skulle kunna 
vara till hjälp för att fånga denna kunskap. Eller processens dialog (Ilum, 2004) där mötet 
med materialen och kroppen uppmärksammas. 
Även om elever i Sverige kanske inte på samma sätt upplever fattigdom eller HIV/AIDS, som 
Lotz-Sisitka och Raven (2004)! beskriver kontexten i Sydafrika, möts elever säkerligen av 
andra risker och stressfaktorer. Beck (2004) talar exempelvis om ett risksamhälle som det 
moderna samhället möter som är mer oförutsägbart och ovisst (s. 10f). Att lära sig vara i 
ovissheten och hantera den skulle en formgivningsprocess utan givet mål kunna bidra med. 
Slöjdämnet har möjlighet att träna eleverna att vara i ovissheten och att i detta se lösningar 
och föra arbetet framåt. Men det som poängteras i formgivningen och framställandet av 
föremål är att eleven ska kunna synliggöra sitt lärande, vilket görs med hjälp av ett tydligt 
mål. Formgivning som process där målet inte är bestämt på förhand utan istället innebär att 
man försöker kasta sig ut i ”görandet”, göra sinnet blankt och med hjälp av skisstekniker eller 
liknande arbeta sig fram i formgivningen exkluderas.  

8.3 Närhet och erfarenhetsperspektiv 

Inom TKS sker meningsskapande i handling, i en process av observerande och görande. 
Denna kunskap har förankrats under en lång tid. Lärandet är starkt knutet till en 
erfarenhetsmässig process i ett specifikt sammanhang (Bates, 2007, s.6). Att lära sig genom 
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görandet och på ett erfarenhetsbaserat sätt som det beskrivs inom TKS stämmer överens med 
hur slöjdämnet konstitueras, vilket öppnar upp för att TKS kan användas inom slöjdämnet. 
Att tillägna sig ett traditionsanknutet kunskapsinnehåll, hävdar Kronlid och Öhman skulle 
kunna innebära att en noggrann analys av hur människor i ens släkt eller på den plats man bor 
på har anpassat sig till sociala, ekologiska och ekonomiska förändringar. En sådan analys 
bidrar till personlig kunskap och lokala erfarenheter för eleven. Kunskapsinnehållet hämtas i 
ett traditionsanknutet sammanhang. För slöjdämnet skulle detta kunna innebära att frågor om 
hur ens släktingar gjorde förr, gällande exempelvis tillverkandet av möbler eller kläder, vara 
relevant. Man kan ställa frågor som vilket trädslag, vilka metaller och textila material som 
fanns att tillgå? Därefter tillägnas denna kunskap genom att eleven själv får göra så som de 
gjorde16. Det skulle kunna innebära att eleverna är ute i naturen och hugger ner ett träd eller 
klipper ett får för att sedan själv bearbeta materialet och producera sitt föremål. Eller 
diskutera hur man förr förhöll sig till social och ekonomisk hållbarhet. Genom att hämta 
kunskapsinnehållet till undervisningen i ett traditionsanknutet kunskapsinnehåll bidrar det till 
personlig kunskap och lokala erfarenheter – vilket anses hjälpa elever i meningsskapandet 
gällande hållbar utveckling (Kronlid & Öhman, 2011, s.159).  
Kontextkopplingen i TKS är också av stor relevans. Hofverbergs (2010) fältstudie visar att 
materialkännedomen ökar hos de människor som lever nära en textilproduktion som fallet i 
Shiro Meda och Dorzefolkets vävproduktion i Addis Abeba. Närheten till produktionen ger 
kunskap, även för de människor som inte är involverade i framställandet av textilierna. I 
Sverige befinner sig produktionen av exempelvis textilier långt bort från oss. Eller som Cline 
(2012) beskiver i citatet i inledningen: ”In my mind, these shoes might as well have grown 
there on that metal tree. They had no origins, no story. They just magically appeared”. 
Produkterna vi köper eller materialen som de arbetas med i slöjden behöver få en historia. Var 
kommer de ifrån? En möjlighet för slöjdämnet med inspiration i TKS är att låta produktionen 
komma nära eleverna för att de ska få en ökad förståelse för materialens kvalitéer och kan 
svara på frågor som: Hur känner man på en textil att det är bra kvalité? Vilka faktorer bidrar 
till att kvalitén på ett tyg blir bättre? Vad är skillnaden på ett vävt och stickat tyg? En 
fördjupad kunskap om material, där meningsskapande sker i handling, skulle kunna vara ett 
TKS-bidrag till slöjdämnet. 
Återgår vi till inledningen och radioprogrammet Stil, där man frågade sig var i samhället 
medborgarna kan få kunskap om material och hållbarhetsfrågor, skulle svaret på den frågan 
kunna vara i detta TKS-perspektiv. Genom kunskap om material, inte ifråga om bättre eller 
sämre utan snarare en medvetenhet om när och varför ett visst material ska användas, hur 
materialet bör vårdas, hur de framställs och därmed hur det påverkar natur och människor ger 
förutsättningar för mer medvetna val. Även om svaren hur och vad som är hållbart inte 
besvaras möjliggör materialkännedom en större medvetenhet.  

Vilka begränsningar finns då utifrån hur slöjdämnet konstitueras? Diskursanalysen visar att 
kollektiva värden exkluderas i förmån för en personlig utveckling och att lärandet utgår från 
individens erfarenhet i görandet. Att ”härma i görandet”, som lärling - mästare undervisning 
ofta är uppbyggd, är inte något som eftersträvas. Detta skulle kunna vara en begränsning om 
ett TKS inspirerat arbetssätt ska tas till vara eftersom meningsskapandet inom TKS så tydligt 
är kopplat till ett observerande och lärandet som tillvaratar traditionens erfarenhet.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Att arbeta på detta sätt är inget nytt, utan görs nog på många ställen. Skillnaden är att arbetssättet ses 
som ESD.   
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TKS bygger också på att erfarenheten förs vidare. Frågan var denna erfarenhetskälla har 
möjlighet att ta plats i slöjdämnet är också en relevant fråga att ställa. Diskursanalysen visar 
att undervisningen utgår ifrån elevens erfarenheter och för att erfarenheten inom TKS ska tas 
till vara behöver slöjdämnet hitta vägar för att erfarenhet som byggts upp i generationer kan 
komma till uttryck.  

Som den kommenterade kursplanen tydligt framhåller är materialkännedom slöjdens bidrag 
till ett mer hållbart samhälle. Eftersom kunskapen i slöjdämnet börjar i görandet visar 
diskursanalysen att elever tillägnar sig materialkännedom genom att arbeta med materialen. 
Vardagsrelaterade begrepp blir då naturliga för eleven att använda. En begränsning i detta är 
att ett fördjupat meningsskapande kring material där till exempel sociala, ekologiska och 
ekonomiska perspektiv synliggörs blir inte naturligt för eleven. Varifrån får eleven kunskap 
om dessa perspektiv är inte självklart. 

9. Slöjden. Diskursen. Läroplanen.  

Ett och samma innehåll kan utveckla olika slags mening beroende på lärarens val och hur 
innehållet presenteras, med andra ord vilket 
meningsskapande som erbjuds (Englund, 1991, 
s.19). Det innehåll som har studerats i uppsatsen är 
hur slöjdämnet konstitueras i Skolverkets 
kompletterande material. Med andra ord; hur 
slöjdlärare ska förstå och tolka läroplanen vilket 
med största sannolikhet ligger till grund för hur 
slöjdlärarna väljer att undervisa. I diskursanalysen 
konstitueras slöjdämnet som ett ämne som börjar i 
görandet och har som mål att synliggöra 
slöjdkunskaper. Detta påverkar de andra två 
diskurserna, den personliga och den kreativa.  
 
Med ett hållbart samhälle som framtidsvision, som 
Dewey och det pragmatiska perspektivet 
presenterar, går det att värdera tänkbara 
konsekvenser. Vilka begränsningar och 
möjligheter för undervisning och hållbar 
utveckling möjliggörs utifrån diskursanalysen?  
De tre perspektiven som presenterats utifrån ESD-forskning gestaltar på olika sätt, genom 
kreativitet och ett synliggörande att eleverna utvecklas. Det första perspektivet, i demokrati, 
vill att eleverna ska erfara demokrati och att eleverna får tilltro till den egna förmågan. 
Eleverna deltar i handling i en demokratisk process, vilket stimulerar tilliten till sig själv. I det 
andra perspektivet, det medmänskliga, betonas kreativiteten som ett uttryck för att synliggöra 
ett personligt engagemang i samhället. Även här stärker görandet en personlig utveckling: 
både för eleven själv men det påverkar också andras välmående i samhället. I det sista 
perspektivet, TKS, framträder ett personligt arv. Eleven förenas med människor bakåt i 
historien och hantverket får en berättelse och ett sammanhang. Åter igen är det personliga 
som lyfts fram och som i görandet kan uttryckas och synliggöras. Genom att göra stärks alltså 
det personliga på olika sätt. Men det personliga stärker också görandet. Det blir en 
växelverkan. Det kan innebära att eleven själv kan bestämma och använda sin kreativitet, 
uttrycka sig i samhället, dela med sig av sin kunskap eller genom att aktivt välja material 
utifrån personliga medvetna val. När det tre ESD perspektiven filtreras genom hur slöjdämnet 

Figur 4. Görandet är grunden och 
synliggörandet målet 

!
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konstitueras framträder en ny bild: 
görandet är fortfarande grunden 
men det personliga är målet och en 
växelverkan sker dem emellan. 
Synliggörandet och kreativiteten 
påverkar görandet och det 
personliga eftersom det används 
som medel för att uttrycka ett 
personligt görande.  
 
Syftet med uppsatsen var att belysa 
förutsättningar för menings-
skapande i fråga om hållbar 
utveckling i slöjdämnet. Det har 
med hjälp av en pragmatisk 
utgångspunkt gjorts i två steg. Den 
första delen klargjorde hur slöjdämnet konstitueras i Skolverkets kompletterande material och 
svarar därmed på min första forskningsfråga. Resultatet visar att fyra diskurser konstitueras 
och när dessa sammanförs framstår att grunden för slöjdämnet är görandet och att målet är att 
synliggöra elevers slöjdkunskaper. Därefter ställdes frågan vilka konsekvenser detta får för 
det samhälle som Skolverket tänker att undervisningen ska bidra till, nämligen ett hållbart 
samhälle? Denna del svarar på den andra forskningsfrågan. Vissa begränsningar blir då 
tydliga utifrån konstituerandet av det kompletterande materialet för att meningsskapande 
inom ESD ska möjliggöras. Framför allt handlar det om att synliggörandet inte kan vara 
målet, utan istället ett medel för att synliggöra en personlig diskurs. Om innehållet istället 
konstitueras med en personlig diskurs som mål, vilket är fullt möjligt från ett 
läroplansteoretiskt perspektiv eftersom innehållet alltid är perspektiverat och inte på förhand 
givet, möjliggör det ett meningsskapande för olika perspektiv inom ESD. Det kan innebära att 
eleven deltar i handling i en demokratisk process, vilket stimulerar tilliten till sig själv. Eller 
stimuleras ett personligt engagemang i samhället, som synliggöras via kreativiteten, vilket 
också kan tänkas stärka en personlig utveckling. Dels för eleven själv men det påverkar också 
andras välmående i samhället. Ett ytterligare exempel är framträdandet av ett personligt arv 
när eleven förenas med människor bakåt i historien och slöjden får en berättelse och ett 
sammanhang. Men för att detta ska ske behöver görandet hitta vägar att synliggöras och inte 
bara uttryckas genom elevens egna val. Hur detta skulle kunna ske är ett relevant framtida 
forskningsområde. Det gäller även frågan vad personlig utveckling är och skulle kunna 
innebära för olika individer. Ämnet väcker också frågor kring bedömning och språk, vilket 
också är ett relevant framtida forskningsområde.  
 
Lyckas slöjdämnet hitta vägar att i görandet kunna gestalta ett meningsskapande, som kan 
synliggöras på den praktiska kunskapens egna premisser och samtidigt växelverka med en 
personlig utveckling, kommer slöjdämnet att bidra till meningsskapande ifråga om hållbar 
utveckling. Elever kommer att ges möjlighet att erfara hållbar utveckling och därmed ges 
möjligheten för eleverna att också bidra till att gestalta ett mer hållbart samhälle.  

Figur 5. Görandet är grunden och den personliga 
utvecklingen målet. 
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