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Adam Lindberg Slöjdens digitala framtid

Introduktion

På vårterminen 2016 skrev jag en litteraturstudie, vars syfte var att belysa debatten som

förts i framförallt vetenskapliga tidskrifter om hur skolämnet slöjd kan utvecklas  (Lindberg,

2016). Jag intresserar mig för slöjdens utveckling eftersom jag utbildar mig till lärare i både

slöjd- och teknikämnet i skolan, och jag ser många möjligheter till samverkan mellan dessa. I

det arbetet visar jag att det finns många olika beröringspunkter mellan ämnena i de nordiska

ländernas olika varianter av slöjdämnet. Exempelvis finns det i den finska skolan traditionellt

en  uppdelning  mellan  textilslöjd  och  teknisk  slöjd.  Slöjdforskaren  Ulla  Suojanen  beskriver

utifrån ett finskt perspektiv hur slöjden tidigare genomgått förändringar, en visionär bild av hur

slöjden skulle kunna vara uppdelad i två icke materialspecifika delar. En del skulle kunna vara

den tekniska slöjden med grund och tradition från teknik och slöjdundervisning. Den andra

delen skulle då kunna vara en designslöjd med en kärna av formgivning och design (Suojanen,

2000, s. 89).

Den första juli 2018 börjar en ny reviderad version av den svenska kursplanen i slöjd att

gälla. I revideringen är de stora ändringarna ett antal tillägg om digital teknik som för slöjden

innebär bland annat, att materialen i slöjden nu ska kombineras med digital teknik (Skolverket,

2017c, s.1, 3). Detta ser jag som ytterligare anledning att diskutera och lyfta samverkan mellan

teknik och slöjd. Dessa nya inslag i slöjden upplever jag som ett försök att modernisera slöjden

och  ”anpassa”  slöjden  till  ett  modernare  samhälle.  En  modernisering  av  slöjdämnet  kan

förhoppningsvis fortsätta lyfta ämnets status och arbeta mot uppfattningen som framkommer i

nationella ämnesutvärderingen 2013, dvs. att slöjden är ett ämne som är bra endast avseende

hantverkskunskaperna  (Skolverket,  2015,  s.  77).  Slöjdämnet  och  de  fyra

slöjdlärarutbildningarna  i  Sverige  skiljer  sig  sinsemellan  i  uttryck.  Å  ena  sidan  har  man  i

läroplanen för grundskolan endast ämnet slöjd, utan materialuppdelning något som man tagit

fasta  på  i  två  utav  slöjdlärareutbildningarna.  Å  andra  sidan  så  har  de  två  andra

slöjdlärarutbildningarna istället valt att att behålla den traditionella uppdelningen och utbildar

slöjdlärare  med  inriktning  på  antingen  trä  och  metall  eller  textil.  Det  kan  därför  råda  viss

förvirring i vad som menas med slöjdämnet och vad en slöjdlärare är och kan. 

Då  det  förra  arbetet  jag  skrev  handlade  om  hur  diskussionen  förts  kring  slöjdens

framtid, vill jag med detta arbete göra ett ytterligare inlägg i debatten. För att kunna säga något
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om framtiden vill jag därför undersöka uppfattningen om ämnets framtid hos de som har störst

möjlighet  att  påverka  den,  nämligen  lärarutbildare.  Lärarutbildarna  blir  intressanta  ur  två

aspekter för min undersökning, dels eftersom det är de som utbildar framtidens lärare, och dels

för att de är med och formar nya läroplaner.

I detta arbete hoppas jag kunna ge en bild av vart slöjdämnet är på väg och hur det kan

komma att utvecklas. Denna typ av framtidsstudier är intressanta då de kan hjälpa verksamma

lärare  och  andra  som  är  intresserade  av  slöjdämnet  att  hantera  dessa  förändringar  och

framförallt ge uppslag till att diskutera möjliga och önskvärda framtidsscenarier. På liknande

sätt bör skolledare och beslutsfattare vara intresserade av att se fler perspektiv på framtiden. Att

diskutera  och undersöka  framtiden  är  ett  bra  sätt  att  förutse  utmaningar  och  lättare  kunna

manövrera in i framtiden. 

Syfte

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur slöjdlärarutbildare ser på ämnets framtid

och hur ämnet kan förändras utifrån Skolverkets nya skrivningar om digital teknik i slöjden.

Den frågeställning som detta arbete ska svara på är således: 

► Hur ser slöjdlärarutbildare att de nya skrivningarna om digital teknik i slöjden kommer

att påverka slöjdämnets framtid? 

Uppbyggnad

Detta arbete inleds med en tillbakablick över vad som är skrivet om slöjdens utveckling fram

till idag samt en historisk genomgång av slöjdämnets utveckling tillsammans med samhällets.

Efter detta är arbetet uppdelat i två huvudsakliga delar, den första delen har som huvudpunkt att

presentera materialet och hur detta har samlats in. Detta avsnitt är uppdelad i två huvudrubriker

Metod och  Resultat.  I  den andra och avslutande delen kommer jag beskriva det  bidrag till

området som denna studien gör. Den avslutande delen är uppdelad på två delar Diskussion samt

Slutsats och Framåtblick. I kapitlet  Diskussion diskuteras resultatet tillsammans med det som

framkommit i kapitlet Tillbakablick. Slutsats och Framåtblick syftar till att vara en spaning på

framtiden.
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Tillbakablick

Skolan är en föränderlig verksamhet och har alltid varit en avbildning av samhället utanför

skolan. Jag kommer här ge en bild av hur skolan har utvecklats sedan början av 1900-talet och

hur samhället har utvecklats tillsammans med skolan. Fokus kommer vara på slöjdämnet för att

ge en bakgrund till den insamlade datan. För att förstå framtiden är det viktigt att förstå hur

samhälleliga förändringar har påverkat historiskt.  

Skolutveckling
I Nääs utanför Göteborg startade 1874 den förmögna handelsmannen August Abrahamsson ett

slöjdlärareseminarium  (Thorbjörnsson,  2008,  s.  40).  Denna  verksamhet  leddes  av

Abrahamssons systerson Otto Salomon, som sen kommit att bli förgrundspersonen för svensk

skolslöjd  under  väldigt  lång  tid.  Slöjdämnets  syfte  var  inte  att  skola  eleverna  till  att  bli

hantverkare, utan syftet med slöjden var mycket större. Salomon menade att det var viktigt att

också skola elevernas estetiska sinne och elevernas självständiga arbete. Därför tyckte Salomon

att  det  var  viktigt  att  slöjdundervisningen  sköttes  av  lärare  och  inte  av  hantverkare

(Thorbjörnsson, 2008, s. 41). Den pedagogik som lärarna, utbildade på Nääs, bedrev var hårt

styrd och följde en uppsättning mallar som eleverna skulle följa. Denna form av slöjd kom att

bli starkt kritiserad under 1930- och 40-talet av möbelarkitekten och pedagogen Carl Malmsten.

Malmsten förespråkade en mer konstnärlig slöjd. Han menade bland annat att den mallslöjd

som Nääs kom att  förknippas med var föråldrad och att  konsthantverk var det som slöjden

borde syssla med istället. 

Konsthantverket är just det fält, där den naturliga enheten mellan huvudets och kroppens arbete 
lättast åvägabringas. Den svenska skolslöjden, sådan den nu bedrives, är emellertid alldeles 
föråldrad. Här strävas just till den fantasilösa precision som maskinarbetet ger, och som utesluter all 
självständig konstnärlig uppfinning och tar död på den arbetsglädje, som låge i medvetandet om 
tillblivelsen av ett personligt verk. (Malmsten, 1916, s. 89)
 

Malmsten bedrev sin ”nya slöjd” under ett antal år på Olofsskolan i Stockholm. Erfarenheterna

från  den  undervisningen  publicerade  han  bland  annat  i  sin  bok  Ung  slöjd (1941).  Den

diskussion och debatt i pressen om hur slöjden skulle vara uppbyggd splittrade lärarkåren i två

läger  (Borg, 1995, s. 53). Denna debatt kom senare att kallas slöjdkriget, mellan Nääs-skolan

och Malmstens idéer. 
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Malmstens tankar om slöjden bör ses tillsammans med tidsandan som rådde under de

första decennierna av 1900-talet. I Sverige och resten av Europa i tiden före andra världskriget

frodades en samhällelig nationalism. I Sverige kan detta ses bland annat i formgivningen av

Malmstens möbler, som bär många spår av inspiration från hemslöjden. Malmsten idealiserade

det  gamla  allmogesamhället  bland  annat  för  sin  intima  kontakt  med  slöjdmaterialen  (P.

Hartman, 2008, s. 67). Detta fortsätter in på 1920-talet när Art Déco-rörelsen formades och

spred sina ideal, där bland annat hantverksskickligheten skulle lyftas fram. Enligt S. Hartman1

(2007, s. 117) är det under 1930-talet som detta kommer in i slöjdlärarutbildningen genom att

utbildningen får  ett  större fokus på färdighetsträning.  Enligt  Borg  (1995) får slöjdämnet en

särställning under  1940-talet  då slöjden är  det  ämne i  skolan som ger  eleverna  ”värdefulla

praktiska färdigheter utan att vara en yrkesutbildning” (s. 53). 

De utbildningsreformer som tillkom under 1960- och 1970-talen kom att kännetecknas

av en omfattande byråkrati.  Detta  kom att  bli  starkt  kritiserat  under 1990-talet.  Framförallt

kritiserades systemet av ekonomiska skäl (S. Hartman, 2007, s. 66). Under 1990-talet kom det

därför att genomföras flera förändringar i den svenska skolan. Den största förändringen som

kom  var  en  decentralisering  av  skolan.  Decentraliseringen  var  ett  försök  att  minska  den

byråkratiska delen av skolan och flytta makten och inflytandet över skolan till kommunerna. S.

Hartman menar att  dessa förändringar  av skolan under 1990-talet  var  en ny logik,  som till

skillnad från tidigare inte var baserad på vetenskap och pedagogiska argument  (2007, s. 69).

Man började nu argumentera utifrån politiska ideologier och med inspiration ifrån Thatcher i

England utvecklades skolan utifrån en marknadslogik som senare kommit att kallas New Public

Management. I införandet av Lpo94 är det första gången man skriver in användandet av dator

under  slöjdämnet.  Det  beskrivs  i  Lpo94  att  ett  mål  att  sträva  mot  för  eleverna  är  att  de

självständigt  ska  kunna  ”utforma  idéer  till  slöjdprodukter  i  olika  material  och  verbalt  och

visuellt  gestalta  dem,t.ex.  med  datorstöd”  (Utbildningsdepartementet,  1994,  s.  44).  Denna

formulering och nämnande av dator försvinner sen i revideringen av Lpo94 som kommer vid

millennieskiftet  (Skolverket,  2000, s. 91–94).  I  de senare kursplanerna för slöjd nämns inte

heller datorer eller digital teknik i slöjdämnet. I den revideringen av Lgr11 som börjar gälla

läsåret 2017/2018 skrivs digital teknik in i kursplanen för slöjd i lite olika former för de olika

årskurserna. I det centrala innehållet i årskurs 9 är digital teknik inskrivet under tre punkter ”[1]

Hur  material  kan  kombineras  med  digital  teknik  .  .  .  [2]Två och  tredimensionella  skisser,

1 Jag har valt att ta med initialerna här då jag i detta arbete refererar till både Sven Hartman och Per Hartman 
detta för att man lättare ska kunna skilja dem åt. 
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modeller,  mönster  och arbetsbeskrivningar,  såväl  med som utan  digitala  verktyg .  .  .    [3]

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala

verktyg.” (Skolverket, 2017b, s. 248) 

Digital kompetens i skolan
Digital teknik är ett begrepp som använts mycket i och kring skolan. Jag kommer här diskutera

hur man kan se på begreppet digital teknik men också på andra närliggande begrepp som IKT,

och Blended Classroom2. 

Man kan definiera digital kompetens på många sätt. Digitaliseringskommissionen utgår

från de nyckelkompetenser som EU stipulerat när de definierar digital kompetens som: 

Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster 
samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital 
kompetens innefattar:

• kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt 

• färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster

• förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess 

möjligheter och risker 
• motivation att delta i utvecklingen

(Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 16)

När  Skolverket  (2017a) ska  beskriva  digitaliseringen  i  grundskolan  utgår  de  ifrån  dessa

definitioner från Digitaliseringskommissionen och EU:s nyckelkompetenser. De väljer att utgå

ifrån fyra aspekter av digital kompetens: Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, Att

kunna  använda och  förstå  digitala  verktyg  och  medier,  Att  ha  ett  kritiskt  och  ansvarsfullt

förhållningssätt, och Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. Skolverket beskriver

också hur digital teknik används som ett övergripande begrepp som kan innefatta exempelvis

verktyg, utrustning eller programvara. När Skolverket väljer att utveckla de fyra punkterna av

digital kompetens som de definierat framkommer att det är främst andra och fjärde punkten som

är de områdena där  slöjden bör bidra till  elevernas digitala  kompetens.  Under  rubriken  Att

kunna  använda  och  förstå  digitala  verktyg  och  medier beskriver  Skolverket  hur  ”Digitala

verktyg och medier kan både vara stöd i processer och del i lösningar ” (Skolverket, 2017a, s.

10-11, 21). Skolverket förtydligar detta genom att beskriva hur digitala hjälpmedel i slöjden kan

2 Blended Classroom är ett begrepp som innefattar användandet av olika typer av digitala hjälpmedel både i 
och utanför klassrummet. Blended Classroom handlar om att blanda olika typer av lärsystem. Exempelvis kan
man använda QR-koder, surfplattor i klassrummet och Flipped Classroom, där eleverna får titta på 
videoföreläsningar inför lektioner för att istället arbeta med uppgifterna på lektionstid. 
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vara ett stöd i dokumentation av arbetsprocessen. Att kunna lösa problem och omsätta idéer i

handling  med  digital  teknik  menar  Skolverket  handlar  om  att  den  digitala  tekniken  ska

användas för att göra det lättare att omsätta idéer till verklighet. Den beskrivningen om digital

teknik handlar dels om att kunna använda förenklande verktyg, men också problemlösande då

man med tekniska hjälpmedel enklare kan lösa svåra problem. 

Inom slöjdämnet har digital  teknik diskuterats och använts sen början på 1990-talet,

bland vissa lärare (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s. 113; Söderberg, 2016a, s. 96). En av de

mest kända är textilläraren Inger Degerfält som började med att göra videofilmer som kunde

visas upp om och om igen. Efter millennieskiftet har datorer blivit allt vanligare i skolan och

även i slöjden. Söderberg (2016a) beskriver ett antal metoder för att arbeta med digital teknik i

skolan,  dels  med  videoinstruktioner,  men  också  andra  hjälpmedel  som  QR-koder  och

inspiration  från  internet.  På detta  sätt  är  det  vanligt  att  man arbetar  i  slöjden med digitalt

material med datorn som verktyg att komma åt dessa. I artiklar som berör digital teknik och

slöjd  framkommer  att  det  är  några  återkommande  teman.  Dessa  teman  är  Inspiration,

Instruktioner och Dokumentation. Att eleverna söker idéer och inspiration på internet snarare än

via böcker är idag mer regel än undantag i slöjden. Att slöjdlärare använder instruktionsfilmer

och Blended Classroom är än så länge relativt ovanligt men det är en trend som ökar. På samma

sätt är det vanligare och vanligare att eleverna dokumenterar sin arbetsprocess med hjälp av

digitala  verktyg,  det  kan vara videofilmer,  bildspel  eller  bara skrivna portföljer  (Söderberg,

2016a, s. 106–114). I en uppsats av Söderberg (2016b) där lärare har fått svara på vilket syfte

den digitala verksamheten i slöjden har, kan man se att den digitalisering som görs i slöjden har

tre huvudsakliga syften: tidsbesparande, effektiviserande av undervisningen och tydliggörande

av ämnesinnehållet. Söderberg beskriver också hur informanterna i undersökningen generellt är

positiva till att inkludera mer av digitala material i slöjden. Dock poängterar Söderberg att två

stora hinder som framkommer i undersökningen är dels ekonomin, många komponenter är dyra,

och dels är det många lärare som känner att de inte har de nödvändiga förkunskaperna.  

Förändringar i samhället
Det sker idag en snabb utveckling när det gäller datorer och teknologi i Sverige. Detta påverkar

samhället i stort och internet och datorer är idag en självklarhet i stort sett alla hem, något som

inte stämde för bara 10 år sedan (Thoresson & Davidsson, 2017, s. 10). Att svenskarna också

behöver kompetenshöjas när det gäller programmering och datalogiskt tänkande är något som

länge  efterfrågats  från  enskilda  arbetsgivare  och  arbetsgivarorganisationer  (Thoresson  &
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Davidsson, 2017, s. 105). Stiftelsen för strategisk forskning presenterade i en rapport att man

beräknar att 2,5 miljoner eller femtiotre procent av alla svenska arbeten kommer inom en 20

årsperiod kunna ersättas av digital teknik (SSF, 2014, s. 6). Som ett svar på den ökade närvaron

av digitala hjälpmedel i samhället arbetar Åbo akademi tillsammans med Mediacity i Finland

med ett  forsknings- och utvecklingsprojekt  om ett  digitalt  hjälpmedel  till  slöjden.  Projektet

heter Talking Tools och är tänkt som en smarttelefonbaserad lärmiljö. Bakgrunden till detta är

bland annat att i dagens samhälle är en gemensam dator i slöjdsalen förlegat och då i stort sätt

alla elever har smarta mobiltelefoner,  bör dessa användas bättre  (Johansson & Porko-Hudd,

2013, s. 110). 

Slöjd och Teknik
Under slutet av 1970-talet när förarbetet inför Lgr80 gjordes var det många och långtgående

diskussioner  om att  slöjden och tekniken skulle  bli  ett  gemensamt ämne. Till  sist  hamnade

teknik ämnet bland de naturorienterade ämnena(Riis, 2013, s. 108)3. Slöjd och teknik har efter

detta utvecklat två individuella kärnor med små men avgörande skillnader. 

För  att  komma  åt  slöjdämnets  kärna  skrev  Borg  en  licentiatavhandling  där  hon

studerade  hur  slöjdämnet  i  de  olika  läroplanerna  mellan  1962  och  1994  beskrivs.  Borg

konstaterar där att slöjdämnets kärna kan delas in i tre aspekter. Dessa tre aspekter är att göra

saker, slöjdandets process  och  emotionella och sinnliga upplevelser genom slöjdandet (Borg,

1995, s. 153–155). Att göra saker och då främst nyttoföremål var argument för slöjdandet i de

tidigaste  läroplanerna  och de  har  fortsatt  att  ha  en  framträdande roll  i  slöjden sedan dess.

Slöjdandets process är det som Skolverket (2016, s. 243) nämner som Slöjdens arbetsprocesser,

denna  process  delas  upp  i  fyra  delar.  Det  handlar  om  idéutveckling,  överväganden,

framställning och  värdering.  Med  emotionella  och  sinnliga  upplevelser  genom  slöjdandet

menar Borg de estetiska aspekterna som ämnet syftar till att utveckla. Bland annat beskriver

Borg att ”i slöjdämnet tvingas eleverna ständigt att ta ställning till  utseende, färg, form och

funktion” (1995, s. 155). 

I teknikämnet är inte ämnets kärna lika tydligt formulerat. Bjurulf pratar inte om kärnan

i teknikämnet men hon presenterar en modell med tre aspekter av vad som enligt henne borde

vara centrala i teknikämnet (2008, s. 160). Dessa aspekter är konstruktionsprocessen,  artefakt

och användning inklusive underhåll och dekonstruktion. Dessa tre kan ses ligga i linje och utgår

3 Vidare läsning är Ulla Riis avhandlings arbete och de kapitlen som finns i: Ginner & Mattsson, 1996; 
Hallström, Klasander, & Ginner, 2013.
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ifrån artefakten och Bjurulf poängterar konstruerandet av artefakten som viktig i teknikämnet.

Bland  annat  argumenterar  Bjurulf  för  detta  att  konstruerandet  är  en  del  av

problemlösningsträning som eleverna får i teknikundervisningen. Hon argumenterar också för

att eleverna genom att konstruera artefakter får träna på användandet av verktyg (Bjurulf, 2008,

s.  162).  Denna  form  av  artefakthegemoni  har  Klasander  lyft  som  ett  problem  i

teknikundervisningen (2010, s. 257). Han menar att det har varit ett hinder i undervisningen av

en annan viktig del av teknikundervisning, nämligen den om tekniska system.

I Skiölds kapitel Samarbete över gränserna (2017) beskriver hon ett samverkansprojekt

med  teknikämnet.  Skiöld  menar  att  med  samverka  mellan  flera  ämnen,  kan  olika  delar  av

läroplanen befästas i flera ämnen samtidigt (s.110). Det samverkansprojekt som beskrivs är ett

arbete med sydd elektronik, där eleverna får teoridelarna i teknikämnet och sen omsätter det till

en  produkt  i  slöjden.  Skiöld  beskriver  också  hur  hon  har  arbetat  med  datorer  i  slöjdsalen

tidigare, datorn har då använts främst som dokumentationsverktyg.
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Metod

Jag kommer här beskriva på vilket sätt datainsamlingen gått till, vilka verktyg som använts och

varför  dessa  har  valts.  För  att  förstå  metodvalet  kommer  jag  också  gå  igenom  den

vetenskapliga teori  som denna uppsats  vilar  på.  Denna uppsats  vilar  huvudsakligen på en

fenomenografisk grund, jag kommer därför presentera den först. Jag kommer sen beskriva den

datagenererande  metoden,  halvstrukturerade  intervjuer,  samt  den  analysmetoden  som  jag

använt. 

För att  kunna svara på arbetets frågeställning behövde jag undersöka informanternas

uppfattning  om  slöjdämnet  och  hur  det  kan/kommer  utvecklas.  Jag  valde  därför  en

fenomenografisk ansats för arbetet. Dahlgren och Johansson (2009) beskriver fenomenografin

”som metodansats  är  utvecklad för att  analysera data från enskilda individer,  för det  mesta

insamlade genom halvstrukturerade intervjuer. Det är en metodansats som är väl lämpad för att

beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden.” (s. 162). Viktigt för

fenomenografin är att man arbetar med öppna frågor för att verkligen komma åt informanternas

syn och inte påverka dem med för slutna frågor. En annan viktig aspekt av fenomenografin som

följer min frågeställning, är att man i analysen fokuserar mer på skillnader än på likheter i

informanternas  svar.  För  denna  undersökning  blev  intervjuer  den  mest  passande

datagenererande metoden och specifikt  kvalitativa intervjuer. En alternativ metod hade varit

fokusgruppsintervjuer. Inom fokusgruppsintervjuer brukar dock fokus vara på hur individerna

svarar som gruppmedlemmar (Bryman, 2011, s. 446), men eftersom min frågeställning är mer

inriktad på hur individernas åsikter skiljer sig åt ville jag eliminera det grupptryck som kan

uppstå i en fokusgrupp. En styrka som fokusgrupp har är att i en gruppdiskussion argumenterar

de olika informanterna mot varandra vilket tvingar informanterna att reflektera över sina åsikter

och utveckla dem (Bryman, 2011, s. 449). En begränsning med fokusgrupp som metod var de

logistiska problemen med att lyckas samla alla för att kunna genomföra gruppsamtalet.

Inom  fenomenografin  arbetar  man  vanligtvis  med  halvstrukturerade  eller  tematiska

intervjuer, detta för att djupare komma åt personers åsikter genom ett mer induktivt arbetssätt

(Dahlgren & Johansson, 2009, s. 166). I en halvstrukturerad intervju kan man låta informanten i

större  utsträckning  diktera  diskussionens  riktningen,  det  ger  också  forskaren  möjlighet  att

klargöra eventuella frågor under intervjun  (David & Sutton, 2016, s. 33, 110). Jag valde att
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intervjua  två  lärarutbildare  vid  de  fyra  olika  lärosätena  för  slöjdutbildning,  eftersom  jag

bedömde det som rimligt för undersökningens omfattning, samtidigt som det var ett lämpligt

antal för att svara på min frågeställning. Informanterna valdes i första hand ut utifrån de som

jag  kände  till  att  arbeta  på  de  olika  lärosätena  sedan  tidigare,  men  också  genom

rekommendation av andra informanter. 

Då mycket av metodlitteraturen jag använt mig av varnar för tekniska problem och

intervjuer som bortfaller på grund av teknikproblem valde jag att boka en extra intervju. Detta

visade  sig  vara  nödvändigt  då  två  intervjuinspelningar  föll  bort  på  grund  utav

inspelningsproblem,  dock  har  anteckningarna  från  dessa  intervjuer  använts  för  att  kunna

inkludera  dessa  intervjuer  till  arbetet.  Detta  resulterade  i  9  stycken  intervjuer  som  alla

transkriberades för att utgöra underlag för en analys med fenomenografisk ansats. Intervjuerna

har genomförts på plats, hos informanterna, förutom tre som har genomförts över telefon. De

intervjuer som gjorts har alla varit ca 20 minuter långa, de som genomfördes över telefon var i

snitt någon minut kortare än de som genomförts på plats. Av de intervjuade är det 5 st kvinnor

och  4  st  män.  Alla  är  utbildade  slöjdlärare  och  arbetar  med  slöjdlärarutbildning  vid

intervjutillfället.  Informanternas  bakgrund inom antingen trä-och metall  eller  textil  har  inte

noterats då det inte varit relevant för studien. 

Kvalitativ intervju 
Intervjuer kan genomföras på många sätt.  David & Sutton  (2016, s.  113–114) använder en

tvådimensionell  graf  för  att  beskriva  hur  de  kan skilja  sig.  Längst  den  ena  av dessa  axlar

beskrivs  intervjuns  struktur,  på  den  andra  axeln  beskrivs  intervjuns  standardisering.  Med

struktur menar David & Sutton hur identiska olika intervjuer är, det vill säga hur stor skillnad

det  är  mellan  två  intervjuer.  En strukturerad  intervju  innebär  exempelvis  att  precis  samma

frågor ställs i samma ordning till de olika informanterna. Standardiseringen riktar mer in sig på

frågorna som ställs i intervjun och om de är öppna och uppmuntrar till långa uttömmande svar

eller  kortare  ”ja/nej”-svar.  Den  kvalitativa  intervjumetoden  som  jag  valt  för  detta  arbete

kännetecknas av en lägre nivå av struktur och ofta öppna frågor. Resultatet av planeringsarbetet

med en intervju är det som kallas intervjuguide  (Ryen, 2004, s. 44), den intervjuguide som

använts i denna undersökning återfinns som Bilaga 1. Intervjuguidens utformning är det som

bestämmer var på skalan av standardisering och struktur som intervjuerna ska vara. Ryen (2004,

s. 44) poängterar att om undersökningen avser att fånga informantens perspektiv är det viktigt

med en inte allt för stark struktur. Då denna undersökning grundar sig i en fenomenografisk
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vetenskapsteori  blir  detta  viktigt  eftersom fenomenografiska  intervjuer  enligt  Dahlgren  och

Johansson (2009, s. 166) ska vara halvstrukturerade och tematiska. En alldeles för stark struktur

kan göra forskaren mindre uppmärksam på intressanta sidospår då intervjun blir allt för styrd

(Ryen, 2004, s. 46). Samtidigt finns det argument för en stark struktur då man som forskare har

ett område man vill undersöka. Då finns ingen poäng att inte planera för hur de området ska

undersökas,  man  kan  eftersom  undvika  att  samla  in  mycket  överflödig  information  som

försvårar analysen (Ryen, 2004, s. 44). För denna undersökning har jag därför försökt formulera

min intervjuguide för att  hitta balansen och rätt  mängd struktur.  I  vissa fall  skulle öppnare

frågor varit att föredra ur ett fenomenografiskt perspektiv men för att hålla intervjuerna innom

en för arbetet  rimligare längd har jag valt  lite mer styrda frågor.  För att  testa och utveckla

intervjuguiden  har  jag  genomfört  en  pilotstudie  (David  &  Sutton,  2016,  s.  116–117).

Pilotstudien genomfördes med en ämneskunnig som informant, och resulterade i att frågorna i

intervjuguiden formulerades om för att svaren i intervjuerna skulle vara mer konsekventa och

minska risken för att frågorna skulle misstolkas. 

Intervjuguiden är utarbetad efter en mall som Ryen  (2004, s. 47–56) och McCracken

(1988) beskriver. Intervjuguidens första fas Uppvärmning beskrivs i Ryen (2004, s. 48) som en

liten  konversation  som  inte  direkt  anknyter  till  ämnet  utan  finns  där  snarare  som  ett

avslappnande samtal för att informanten och forskaren ska bli bekväma att prata med varandra.

I denna undersökning avslutades denna fas med att forskaren informerade om att intervjun nu

skulle övergå till den formella delen. Det som sen beskrivs som Huvudfasen inleds med ett antal

bibliografiska frågor. Efter bibliografiska frågorna har man som forskare en generell princip för

resten av intervjun (McCracken, 1988, s. 34–35). Den principen är grundläggande för kvalitativ

forskning  nämligen  att  informanten  ska  få  deras  historia  med  deras  egna  ord.  McCracken

presenterar  en  strategi  för  resten  av  intervjun  baserat  på  två  idéer,  den  första  är  det  som

benämns som  grand-tour questions  och den andra är olika  prompts (1988, s. 36–41). Ryen

(2004,  s.  47) väljer  att  översätta  dessa  begrepp  till  rundtursfrågor och  sufflörsord.

Rundtursfrågor ska vara öppna frågor som leder in informanten på det spår som intervjun avser

utan att styra för mycket. Sufflörsord beskriver Ryen (2004, s. 49) som att forskaren inte har en

uppsättning färdiga frågor utan snarare ett antal stickord eller centrala begrepp. Dessa stickord

är  formulerade utifrån vad forskaren  vill  att  intervjun ska innefatta.  I  denna studie  har  det

exempelvis handlat om att frågorna ur intervjuguiden oftast inte formulerats som de står utan

jag har istället formulerat om frågorna för att passa i diskussionen. Vid formulerandet av frågor
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är det viktigt att tänka på att inte bryta mot det som McCracken kallar ”the law of nondirektion”

(1988, s. 21) vilket innebär samma sak som ordspråket Att man inte ska lägga orden i munnen

på någon. Efter att intervjun var klar har alla informanter fått svara på om de vill kontrollera de

citat jag valt att använda från dem (Ryen, 2004, s. 55). De som har valt att göra detta har fått en

Pdf-version av arbetet  med deras citat  markerade för att  lättare  kunna kontrollera  dem. De

eventuella  påpekanden  som  de  haft  har  justerats.  Detta  har  gjorts  för  att  motverka

misstolkningar från min sida, samt öka studiens validitet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 299). 

Forsknings etik
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det enligt Vetenskapsrådet (2002, s. 6)

fyra  huvudkrav  som  måste  beaktas  i  forskning.  Dessa  krav  är  Informations-,  Samtyckes-,

Konfidentialitets-  och  Nyttjandekravet. Jag kommer här gå igenom dessa var för sig utifrån

denna undersökning. Jag kommer också beskriva ett antal övriga etiska frågor som jag tagit

ställning till i undersökningen. 

Informationskravet – Detta krav handlar om att  jag som forskare är ansvarig för att

säkerställa att informanter är införstådda med syftet med studien när de godkänner att vara del

av undersökningen. För att säkerställa detta var jag noggrann med att  poängtera syftet med

studien och informanternas roll i den redan vid den initiala kontakten. Jag beskrev syftet med

studien i det första mail som gick ut till mina potentiella informanter. 

Samtyckeskravet –  Eftersom denna  undersökning har  vuxna som informanter  är  det

viktigt  att  vara  tydlig  med  att  det  är  informanterna  själva  som  väljer  om  de  vill  delta  i

undersökningen och att de kan avbryta när som helst. Detta krav tangerar informationskravet

och har behandlats på liknande sätt med tydlig kommunikation redan från initial kontakt. 

Konfidentialitetskravet  – David  och  Sutton  (2016,  s.  121) poängterar  att  med

intervjudata  kommer  det  finnas  mycket  personliga  detaljer  från  den  som intervjuas.  Detta

innebär en mängd olika etiska aspekter som måste behandlas. Framförallt är det konfidentialitet

som är  viktigt  då  jag  vill  intervjua  en  förhållandevis  liten  grupp människor,  vilket  gör  att

informanternas svar lättare kan härledas tillbaka till individen. Därför måste jag lägga extra vikt

vid  att  anonymisera  transkriberingarna.  En  viktig  fråga  i  min  undersökning  är  frågan  om

anonymitet  och  konfidentialitet.  Etiskt  måste  jag  göra  vad  jag  kan  för  att  skydda  mina

informanters identitet. Ett problem när det gäller min undersökning är att den grupp människor

som  jag  intervjuat,  slöjdlärarutbildare,  inte  är  en  särskilt  stor  grupp.  Detta  har  krävt  stor

försiktighet i hur jag beskriver mina informanter eftersom jag vill kunna beskriva skillnader och
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likheter mellan informanternas svar, och diskutera varifrån dessa skillnader kan komma ifrån,

samtidigt som jag måste kunna skydda mina informanters  identitet  och producera ett  etiskt

försvarbart arbete.

Nyttjandekravet – Innebär att den insamlade datan inte får spridas eller användas i andra

syften än den avsedda forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta är en punkt som är viktig

för informanternas trygghet, och förtroende för mig som forskare att jag informerar dem om

innan datainsamlingen sker. 

Övriga etiska överväganden – Förutom tidigare nämnda krav behöver min studie  ta i

beaktande  att  det  är  människors  åsikter  om  ett  fenomen  som  sökes  och  beroende  på

frågeformuleringen  kan  det  innebära  att  informanternas  uttalande  kan  vara  känsliga  för

personen. Quennerstedt m.fl. (2014, s. 87) poängterar vikten med att förbereda sig noggrant och

försöka förutspå alla etiska dilemman som kan uppkomma med arbetet. Samtidigt ska man vara

medveten  om att  etiska  dilemman inte  är  något  som man blir  färdig  med utan  något  som

ständigt måste övervägas i arbetsprocessen. 

Analys 
Den data som samlats in via intervjuer har transkriberats, för att sedan genomgått en kvalitativ

analys med fenomenografisk ansats. Till både transkribering och analys har programmet NVivo4

använts.  De  transkriberade  texterna  har  sedan  analyserats  inspirerat  av  den  modell  som

Dahlgren  och  Johansson  (2009,  s.  166–171) beskriver.  Jag  började  med  att  konstruera  ett

analysverktyg att använda när jag gick igenom de transkriberade texterna. I formulerandet av

analysverktyget utgick jag från mitt syfte och min frågeställning och formulerade tre stycken

kluster. Dessa kluster tillsammans med beskrivning återfinns i Tabell 1. För att finna alla gånger

som  mina  informanter  pratade  om  något  av  dessa  kluster  valde  jag  att  gå  igenom  alla

transkriptioner två gånger. Första gången valde jag att läsa transkriptionen från början till slut

och markerade alla tillfällen dessa kluster dök upp. Efter detta var gjort med alla transkriptioner

gjorde jag samma procedur en gång till men läste ett stycke i taget från slutet av intervjun, detta

upplevde  jag  krävde  en  djupare  analys  av  texten.  För  att  inkludera  de  två  intervjuer  jag

genomförde  med  tekniska  problem,  valde  jag  att  på  ett  liknande  sätt  analysera  mina

intervjuanteckningar, och på så sätt inkludera dessa i analysen. När jag gått igenom allt intervju-

material valde jag att lyfta ut och studera ett kluster i taget. Då sökte jag efter ytterligare teman

4 NVivo är ett program utvecklat för kvalitativ analys, som hjälper användaren att söka, analysera, koda och 
transkribera olika typer av data som exempelvis text, video, enkäter med mera (Edhlund & McDougall, 2016,
s. 12).
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där olika informanter talade om samma område. Exempelvis valde jag att i klustret Det digitala 

titta extra på alla gånger informanterna pratar om maskiner och verktyg, för att kunna jämföra

och hitta skillnader mellan informanternas sätt att prata om maskiner och verktyg. 

Kluster Nyckelord

Det digitala Digital teknik, digitala verktyg, elektronik

Tankar om framtiden Hur beskriver informanterna slöjdämnet i framtiden 

Skolan Tankar och funderingar kring läroplanen

Tabell 1

Metoddiskussion
Att  inte  alla  intervjuer  gjorts  fysiskt  utan  att  tre  gjordes  över  telefon bör  inte  ha  påverkat

resultatet av studien. Detta eftersom svaren som framkommit i telefonintervjuerna har liknat de

som  framkommit  i  de  andra  intervjuerna.  Det  som  dock  har  försvårats  i  och  med

telefonintervjuerna är dels transkriberingen men framförallt har diskussionen varit mer direkt i

telefonintervjuerna än i de andra. Att telefonintervjuerna varit mer direkta har främst berott på

att det som benämns som Uppvärmning i intervjuguiden varit mindre naturlig än i de fysiska

intervjuerna. Att jag inte valde att göra om de intervjuer som föll bort är en svaghet i denna

studie. Det är troligt att jag missat detaljer i dessa intervjuer, dock är det jag uppfattat som

informanternas huvudpoänger med i de anteckningarna som jag gjorde under och direkt efter

intervjunerna.

En  svaghet  med  denna  analysmetod  är  att  den  har  en  relativt  svag  struktur.  Den

induktiva arbetsmetoden som används för att formulera data gör att den är beroende av mina

förkunskaper och vilka delar i informanternas uttalande som enligt mig är intressanta. Samtidigt

är den utforskande delen i analysen det som öppnar upp för att hitta alla för undersökningen

intressanta områden.  Om jag istället  arbetat  med förutbestämda sökområden skulle  jag inte

nödvändigtvis hittat samma områden som jag nu gjort. Arbetets ringa omfattning gör också att

några djupare analyser inte kan göras utan de som har gjorts har varit relativt ytliga. 
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Resultat

Jag kommer här beskriva det utfallsrum som framkommit i undersökningen utifrån ett antal

underrubriker. Varje underrubrik representerar ett kluster som framkommit i analys arbetet.

Jag kommer här beskriva de kärnpunkter och teman som framkommit i undersökningen. 

Det digitala 
I  intervjuerna framkommer  tre  stycken  teman  när  informanterna definierar  och  pratar  om

digital teknik. Jag kommer här främst beskriva de skillnader som framkommit i informanternas

svar under dessa tre rubriker. 

I  informanternas  definitioner  av  begreppet  digital  teknik  framkommer  att  det  är  en

väldigt bred bild av begreppet som de använder. Informant 3 delar upp digital teknik i fyra

delar; elektronik, skiss och dokumentation, inspiration och stöd till exempel filmer, och digitala

verktyg. Detta är den informant som delar upp digital teknik i flest delar. De flesta talar om

dessa delar men formulerar inte dem som olika delar. Informant 5 väljer att dela upp begreppet i

tre  delar;  digital  teknik,  digitala  medier  och  digitala  verktyg.  Hur  dessa  kategorier  sedan

beskrivs av de olika informanterna varierar lite. När det handlar om digitala verktyg är det

många som nämner 3d-skrivare och laserskärare, några väljer också att lyfta Cnc-fräsar och

digitala symaskiner. Informant 2 lyfter att detta dock inte kan ses som kombination av digital

teknik och material utan är nya sätt att bearbeta material på, något som flera informanter är

positiva till. Många informanter påpekar att digitala verktyg eller hjälpmedel är användbara i

formgivning. Två informanter framhäver att arbeta med 3d-skrivare i formgivningsprocessen

kan vara ett bra sätt att utnyttja digitala verktyg i arbetsprocessen. En informant ger ett exempel

då man digitalt ändrar på ett foto av ett halvfärdigt slöjdalster och genom bildbearbetning kan få

fram olika alternativ och testa i vilken riktning man vill fortsätta med sitt slöjdprojekt. 

När informanterna pratar om digital teknik lyfter de gärna videoinstruktioner som ett

exempel.  Det  framkommer  i  intervjuerna  lite  olika  former  av  digitala  medier,  många

informanter pratar om videoinstruktioner, men också mjukvara för formgivning förekommer

ofta. Informant 1 lyfter vikten av att välja rätt media för rätt situation ”överföra känslan av

mjukt görs kanske bäst genom att överlämna något mjukt, så man får klämma och känna. Då

kan  vi  dela  uppfattningen  av  mjukt,  medan  ett  handgrepp  i  svarven  visar  sig  bäst  i  en
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filmsekvens”  (Informant  1  ).  Informant  1  lyfter  också  när  det  istället  gäller  mjukvara  för

formgivning att det, när det gäller tvådimensionella skisser, är lika varandra att arbeta digitalt

eller analogt. En annan informant menar dock att arbeta vektorbaserad grafik, kan vara för svårt

för att hinna med i slöjdens timplan.  

Tre av informanterna uttrycker  ett  motstånd mot att  göra en direkt  koppling mellan

digital teknik och elektronik, som i fallen med e-textiler och exempel med dioder insydda i

textilier.  Dessa tre  menar att  detta inte  i  sig handlar om digital  teknik utan snarare relativt

analog elektronik. 

Tankar om framtiden 
När informanterna har pratat om framtiden har vissa teman framkommit.  Jag kommer här

beskriva dessa och hur olika informanternas olika syner på framtiden skiljer sig. 

I informanternas utsagor om framtiden är det i stort sett alla som kommer in på verktyg

och maskiner. Exempelvis är det ingen av informanterna som inte nämner antingen 3d-skrivare

eller Cnc5- / laserskärare då man pratar om framtiden. Jag kommer här vidare prata om 3d-

skrivare specifikt eftersom det är det som nämns mest konsekvent. Jag uppfattar dock att det

samma skulle gälla Cnc- / laserskärare också. Vissa informanter pratar om 3d-skrivare i positiva

ordalag och pratar om att låta elever och studenter testa och experimentera med maskinerna.

Informant tre beskriver en framtidsbild där de förråd som ofta finns med små trähjul och kulor

som  används  i  diverse  arbeten  i  framtiden  kan  vara  ersatta  av  en  3d-skrivare  där  man

oreflekterat skriver ut dessa delar efterhand som de behövs, istället för att hämta dem ur ett

skåp. Andra informanter uttrycker sig mer restriktivt om 3d-skrivarna, dock menar de att ”e det

så att skolorna köper in sån utrustning så vore det ju korkat om, inte så smart om inte slöjden

också skulle dra nytta av den utrustningen som finns” (Informant 5). Informant 5 menar dock

att det inte bör vara en självklarhet att alla slöjdsalar ska ha en 3d-skrivare. 

Många  informanter  har  uttryckt  farhågor  om  slöjdens  utveckling.  Fyra  av  mina

informanter lyfter en farhåga kring syftet med det digitala. De är alla oroliga att syftet med

slöjden blir sekundärt till det digitala, dock formulerar de denna oro på olika sätt. En informant

upplever en oro över att  förändringen går för fort och poängterar att  det är  viktigt  att  vara

medveten om vilka av slöjdens förmågor som utvecklas av arbetet med digital teknik. Informant

6 menar att det finns en risk att lärarna tycker att det är så roligt att arbeta med exempelvis

5 Cnc är en förkortning för computer numeric control, ett datorsystem för att styra maskiner. Oftast handlar 
det om att styra ett verktyg som då kan programmeras att bearbeta fram en speciell form. Vanligtvis och det 
jag uppfattar att informanterna menar är en Cnc- maskin med fräs för träbearbetning. 
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Makey Makey och Arduino6 att eleverna får sitta på slöjdtid och arbeta med det när eleverna i

stället skulle behöva träna i att arbeta med materialen. Två informanter uttrycker en oro att de

digitala inslagen bara blir ett isolerat tillfälle och workshop där ”målet blir det roliga istället för

lärandet” (Informant 3). Informant 5 pratar om en oro om att när diskussionen om digitalisering

i slöjden främst handlar om att sy in elektronik i textilier eller användandet av nya maskiner

(3d-skrivare, laserskärare m.m) kan många lärare uppleva att det är ett tvång att dessa maskiner

och material  används i  slöjden, vilket informant fem menar att  det inte bör vara.  De flesta

informanter poängterar att slöjdens kärna ligger i att hantera material och att det bör fortsätta

vara en av hörnstenarna i slöjden. Två informanter lyfter detta speciellt och menar att en av de

största  farhågorna  handlar  om att  man  i  framtiden  börjar  se  det  digitala  som ett  material

(exempelvis med argumenten att vi skapar något eller att man slöjdar när man programmerar)

och att man då tappar den hörnstenen av slöjden. En av dessa informanter menar också att det är

viktigt att som slöjdlärare vara trygg i sitt hantverkskunnande och som en trygg slöjdare, när

ändringar likt dessa kommer. 

En viktig aspekt av den digitala utvecklingen som två av informanterna lyfter som extra

viktig för slöjden att ta ansvar för, är hållbar utveckling. Som tidigare beskrivits är det mycket

av  diskussionen  om digital  teknik  och material  som kommer  att  handla  om e-textilier  och

elektronik insytt i textilier. Där ser dessa informanter det som en viktig fråga för slöjden att slå

vakt om hållbara utveckling, som skolan och slöjdämnet ska arbeta med.

Skolan
Klustret skolan i denna undersökning har främst kommit att handla om läroplansskrivningar,

men  också  om  hur  det  kan  se  ut  i  skolan  idag  i  förhållande  till  framtiden.  Fokus  på

läroplansskrivningarna har varit de reviderade skrivningarna med tillägg om digital teknik. 

I princip alla informanter har varit frågande om hur och varifrån de nya skrivningarna i

läroplanen kommer. Informant 3 ställer sig frågande till om dessa omskrivningar har kommit

från ett genuint behov i slöjden eller om det är utomstående branscher och lobby -verksamhet

som är den verkliga grunden till ändringarna. Informant 3 uttrycker också en oro för att många

lärare väljer att nu helt dyka in i ändringarna och försöker förstå vad de som skrivit ändringarna

har menat istället för att lita på sin professionalitet och göra en egen tolkning av skrivningarna.

I stort sett alla informanter har varit positiva till ändringarna som handlar om dokumentering

6 Makey Makey och Arduino är två olika varumärken av små programmerbara kontrollkort som används till 
att styra elektronik projekt. Båda varianterna har utvecklats för att användas i skolan i programmerings-
undervisning och har blivit väldigt populära att använda i olika projekt. 
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och att använda digitala hjälpmedel i formgivningsprocessen. Det är ändringen om material i

kombination som har varit mest ifrågasatt. Informant 7 menar att detta är det som är ”den svåra

nöten”  den  informanten  ser  de  andra  två  punkterna  som  oproblematiska.  Tre  informanter

uttrycker att de tycker de nya skrivningarna är diffust formulerade. Informant 4 ifrågasätter om

det digitala i kombination med material ska tolkas som att man använder digitala maskiner och

hjälpmedel för att framställa eller lära sig tillverka föremål, eller om man menar att man ska

tillverka något till digitala hjälpmedel exempelvis ett fodral till en mobiltelefon. 

Informanterna pratar lite olika om olika maskiner i skolsammanhang. Två stycken pratar

om att de är intresserade av att ha en 3d-skrivare på lärarutbildningen för att studenterna ska

kunna arbeta med dem i en framtida skola. En av informanterna menar att de nya skrivningarna

kan ge ökade argument  för  att  köpa in  digital  utrustning till  skolorna,  surfplattor  eller  3d-

skrivare  och  så  vidare,  vilket  kan  vara  bra  för  slöjdlärare  som haft  problem  att  motivera

liknande investeringar tidigare. Samma informant menar dock att dessa digitala skrivningar kan

leda till en ökad olikvärdighet inom slöjdämnet när vissa lärare väljer att arbeta väldigt mycket

med dessa medan andra väljer att inte göra det. Att skolan har ett kompensatoriskt ansvar är det

tre  informanter  som poängterar,  där de påpekar  att  trots  digital  utveckling av ämnet  är  det

fortfarande viktigt att ge eleverna förstahandserfarenheter av att hantera materialen. 
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Diskussion

Jag kommer här diskutera resultatet som presenterades i Utfallsrummet mot den bakgrunden

jag beskrivit i kapitlet Tillbakablick.

Att slöjdämnet använder digitala verktyg idag kan vi se i till exempel Söderberg (2016a,

2016b) och det  som görs  stämmer överens  med det  som Skolverket  (2017c) skriver.  Dock

missas en viktig punkt i slöjdarnas digitala arbete nämligen ”Hur material kan kombineras med

digital teknik” (Skolverket, 2017c, s. 3). Denna punkt är också den som informanterna har varit

mest negativt inställda till. Vissa informanter poängterar att det känns som att digitala inslag i

slöjdalstrerna går emot slöjdens mål om hållbar utveckling. En annan fråga som är ständigt

aktuell  i  skolan  är  ekonomifrågan,  att  börja  inkludera  olika  elektronikkomponenter  kan  bli

väldigt dyrt för många skolor. Som informant 5 säger bör slöjden absolut använda utrustningen

om den finns  på skolan  men det  bör  inte  vara  ett  krav att  alla  skolor  investerar  i  speciell

utrustning. En liknelse kan göras med att om en svarv finns på skolan är det klart att slöjden ska

utnyttja den men det kan inte vara ett tvång att alla skolor ska köpa in en. 

I kursplanen för slöjd som är obligatorisk från och med 1 juli 2018 finns ett antal tillägg

om digital teknik i slöjdämnet. De ändringar som är inskrivna handlar om tre tillägg, den första

är den mest otydliga, nämligen att slöjdens material ska kombineras med digital teknik. De

andra två  tilläggen handlar  om att  eleverna i  slöjdprocessen ska kunna ta  hjälp  av digitala

hjälpmedel, främst i skisskedet och i dokumentationen. Att material ska kombineras med digital

teknik kan tolkas  som att  slöjdalstren på något  sätt  ska innehålla  digital  teknik.  Utifrån de

beskrivningar av digital teknik som Skolverket (2017a) ger i sin text Få syn på digitaliseringen

tolkar jag det som att de menar att man ska lära eleverna använda digitala hjälpmedel för att

lösa problem de får under slöjdprocessen. Det kan exempelvis vara att när man stöter på ett

problem söker man på YouTube efter en beskrivning på hur man ska lösa det problemet. Det

kan också vara att man istället för att göra avancerade klippningar eller utsågningar använder en

Cnc-maskin för att lösa dessa problem. Dock berör inte Skolverket material i kombination med

digital teknik i Få syn på digitaliseringen. I undersökningen har jag uppfattat mina informanter

som relativt samstämmiga när de har varit frågande till vad som menas med digital teknik i

kombination  med  material.  Jag  uppfattar  också  att  de  har  varit  positiva  till  de  två  andra

ändringarna till kursplanen. Generellt verkar synen från slöjdlärareutbildarna vara att de har en
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positiv syn på slöjdämnet, och många har poängterat att slöjdlärare i landet redan är bra på att

arbeta med digital teknik. En viktig aspekt att inte glömma i debatten är också de högre mål

som  digitaliseringen  ska  leda  till.  Regeringens  digitala  mål  som  formulerats  via

Digitaliseringskommissionen,  menar  att  digitalkompetens  handlar  om en förmåga att  kunna

förstå och använda digitala verktyg och tjänster (Digitaliseringskommissionen, 2015, s. 16).

Sen hur detta görs och hur olika ämnen möter detta varierar, men jag anser att det är viktigt att

inte glömma bort i dessa i diskussionen kring hur läroplansskrivningar ska tolkas. 

Som  beskrivits  under  rubriken  Skolutveckling (sida  3)  har  skolan  och  samhället

påverkat  varandra under  lång tid,  med större  och mindre förändringar  för  skolslöjden.  Den

tekniska utveckling av samhället i stort som skett de senaste åren, tillsammans med ett ökat

intresse från ledarskribenter och intresseorganisationer att uttala sig i skolfrågor kan ligga till

grund för de ändringar som nu gjorts i slöjdämnets läroplan. Att slöjdämnet också förändras

tillsammans med samhället är en förutsättning för att slöjdämnet ska fortsätta förbereda elever

för den framtid de ska arbeta och leva i. Jag tror att det digitala kommer påverka slöjden men

om det kommer vara fråga om något nytt epokskifte i stil med det som var efter Malmsten och

Nääs debatten låter jag vara osagt. Med tanke på att datorer i slöjden redan nämns i Lpo94

(Utbildningsdepartementet, 1994) har många slöjdlärare börjat arbeta med digital teknik i form

av datorstödd undervisning. I Söderberg (2016b) ser vi också att många slöjdlärare använder

digitala verktyg, främst för att spara tid och administrationsbördan. Söderberg beskriver också

att  det  förekom i  hennes  studie  informanter  som arbetade  med  att  skapa  digitalt  material

exempelvis instruktionsfilmer. Att använda och göra egna instruktionsfilmer i slöjden är något

som många av mina informanter också poängterar som ett bra användningsområde för digital

teknik i slöjden. Jag tror därför att vi kommer se ett ökat användande av videoinstruktioner i

slöjden.  Ett  problem  som informant  6  lyfter  kring  alla  de  videoinstruktioner  som görs  är

avsaknaden av ett gemensamt språk bland slöjd lärare. Informant 6 upplever exempelvis att

samma verktyg kan ha olika namn i olika instruktions filmer. Detta blir framförallt ett problem

då slöjdlärare som inte gjort egna filmer använder instruktions filmer i undervisning från olika

personer med olika benämningar. Min erfarenhet säger då att man som lärare måste vara tydlig

för eleverna och förklara att exempelvis samma verktyg kan benämnas på olika sätt. 

Suojanens (2000) vision om två grenar av slöjden där den ena var tekniskt inriktad och

den andra var estetiskt inriktad kan man hävda att vi i Sverige har haft fast uppdelat på två

ämnen teknik och slöjd. Tittar man på hur de olika ämnenas kärna formuleras under rubriken
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Slöjd  och Teknik kan  man se  att  det  finns  en  skillnad  där  slöjden  har  mer  känslomässiga

aspekter samtidigt som teknikämnet har mer kliniska och naturvetenskapliga aspekter. Jag vill

hävda att dessa skillnader är värdefulla för eleverna i dom olika ämnena, och båda ämnena

riskerar att förlora på ett gemensamt ämne. Men med mer digitala inslag i slöjden finns det all

anledning att diskutera samverkan mellan ämnena. I denna undersökning har vissa informanter

också  uttryckt  att  om slöjden  ska  kunna  arbeta  mer  med  digitala  hjälpmedel  bör  inte  all

inlärningen av exempelvis Cad7-program ske på slöjdtid då slöjdens timplan inte har den tiden.

Exempel på hur det kan göras är det som Skiöld (2017, s. 110–111) beskriver där eleverna får

omsätta  de dom lär  sig  i  tekniken i  slöjden.  Skiöld  poängterar  precis  som många av  mina

informanter att det är viktigt nu när digitalteknik är inskrivet i läroplanen för slöjd att våga

experimentera och se vad som kan göras. En förutsättning som jag tror är viktig för att det ska

bli bra då man experimenterar, som både informant 6 och Skiöld poängterar, är att man bör vara

trygg  i  sitt  hantverk.  Att  känna  sig  säker  på  sitt  hantverk  och  trygg  i  att  kunna  lösa

konstruktionsproblem som kan uppstå tror jag är en förutsättning för att lyckas. Detta eftersom

inkludering  av  elektronik  och  programmerbara  enheter  kan  innebära  en  hel  värld  av  nya

problemen, och att då samtidigt vara på osäker mark med det klassiska hantverket riskerar att

vara för mycket samtidigt. 

7 Cad är en förkortning av Computer Aided Design och innebär både två och tredimensionell formgivning 
med stöd av dator. 
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Slutsats och Framåtblick

Som jag beskrev i inledningen till detta arbete handlar framtidsstudier om att ge uppslag och

diskussionsgrunder för framtiden. Utifrån denna studie tycker jag mig se att slöjdämnet även i

framtiden kommer ha en mer eller mindre självklar plats i skolan. Jag tycker mig också se att

slöjdämnet  i  framtiden kommer i  större  utsträckning utnyttja  exempelvis  laserskärare,  Cnc-

fräsar och andra digitalt  styrda verktyg och hjälpmedel.  När det  kommer till  att  kombinera

slöjdens material och digital teknik behöver man fundera över aspekten hållbar utveckling. Jag

tror att slöjden tillsammans med teknikämnet skulle kunna arbeta mer gränsöverskridande och

arbeta  mer  med  att  exempelvis  återbruka,  laga  och  inkorporera  elektronik  i  slöjdalster.

Möjligheterna är många för slöjdämnet, men det är viktigt att det sker reflekterade val ute på

skolorna och att den vägen som till sist väljs är väl vald. Alla informanterna har uttryckt olika

farhågor om slöjdämnets framtid. De farhågorna jag ser efter denna undersökning som viktiga

är först och främst olikvärdighet som blir när en relativt liten skrivning kan få stor eller liten

påverkan på undervisningen. Oavsett vad man tycker om ändringar i stort är det något som alla

måste förhålla sig till, därför är det viktigt att reflektera och diskutera vad dessa ändringar kan

komma att betyda. Som en informant formulerar det:

”vi måste sätta det i ett större sammanhang för va syftar digitaliseringen till i stort. varför e det här 
viktigt att det perspektivet e jätteviktigt att ha med sig som lärare eller som lärarutbildare eller som 
slöjdforskare när man slänger sig in i den här diskussionen. om några få ändrade formuleringar i 
kursplanerna. (Informant 3)”

Borg  (1995) skriver i sin avhandling där hon gått igenom slöjdämnets läroplaner från

1962- 1994 att:

”Det är uppenbart att de kunskaper som uppfattas finns representerade i slöjdämnet inte tillmäts 
samma värde av dagens människor, som av dem som på 40- och 50-talen drog upp riktlinjerna för 
grundskolan. Är ämnet otidsenligt, kan slöjdundervisningen ersättas med andra aktiviteter i en 
modern skolan?” (Borg, 1995, s. 80)  

Detta  skrev  Borg  1995 och  idag  kan jag  tycka  mig  se  liknande  i  diskussionen  om

slöjdens vara eller icke vara i skoldebatten8. Dock kan man säga att det idag är en spännande tid

för  slöjden och slöjdandet,  som Informant  6 poängterar  om samtiden,  det  är  en tid  nu när

mycket traditionella hantverk genomlever en renässans och förnyad popularitet. Vi kan också se

8 Se till exempel Marteus, 2016 Hur många smörknivar tål Sverige?; Computer Sweden (2011) It istället för 
slöjd!
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att makerrörelsen växer och inspirerar många att lära sig och experimentera med elektronik och

programmering. 

I  arbetet  med  studien  har  jag  upptäckt  flera  outforskade  områden,  som skulle  vara

intressanta att fortsätta arbeta med. Bland annat skulle fler samverkansprojekt mellan slöjd och

teknik vetenskapligt utvärderas, exempelvis att se huruvida effekter av teknikundervisningen

stöttar slöjdundervisningen och tvärt om. En fortsättning och utveckling av detta arbete hade

också varit att genomföra en liknande studie på slöjdlärare i landet och se om deras syn skiljer

sig från slöjdlärarutbildarna.  

Syftet med denna studie var att undersöka slöjdlärarutbildares syn på hur slöjdämnet

kan  förändras  i  framtiden.  I  arbetet  har  det  framkommit  ett  par  intressanta  områden  om

framtiden. Först och främst är det en positiv framtid för slöjdämnet i Sverige, men att beskriva

precis hur framtiden kommer se ut är en omöjlig uppgift. Digitaliseringen av samhället är ett

faktum som vi måste förhålla oss till och inte bara försöka bromsa eller slå ifrån oss. En annan

intressant aspekt av detta arbete är också de olika synsätt på digitaliseringen som framkommit

från  mina  informanter.  Jag  hoppas  att  dessa  alternativ  kommer  kunna  tillföra  något  till  de

diskussioner som förs bland slöjdlärare då man diskuterar slöjdens framtid och de nya digitala

inslagen. En diskussion om framtiden måste ständigt föras för att vi ska vara medvetna om vilka

val vi gör när vi tar in framtiden och inte bara gör det oreflekterat. Det är en spännande tid vi nu

befinner  oss  i  och  jag  ser  fram  emot  att  se  hur  digitaliseringen  och  slöjdämnet  fortsätter

utvecklas tillsammans. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide

Frågeställning: 

• Hur ser slöjdlärarutbildare att  de nya skrivningarna om digital  teknik i slöjden, kommer

påverka slöjdämnet. 

Uppvärmning 

Löst snack! 

• Dokumenten som kommit från skolverket?

Avslutas med att övergå till den formella intervjun

Huvudfasen 

Beskrivning  av  arbetet  och  informera  om  hur  jag  kommer  arbeta  med

konfidentialiteten. 

Bibliografisk/ deskriptiv information:

• Hur  länge  har  du  varit  verksam  inom  slöjdpedagogik?  (Slöjdlärare,  Slöjdlärarutbildare,

forskare… )

• Hur länge har du arbetat med lärarutbildning? 

◦ Var och i vilken position? 

• Har du själv gått en slöjdlärarutbildning? 

◦ Var?

◦ Har du fler ämnen?

Huvud frågor

• Vad tänker du om den nya skrivningen ”slöjdens material i kombination med digital teknik”

• Hur tror du slöjdämnet kommer påverkas utifrån dessa nya skrivningar om digital teknik i

slöjden? 

• På vilket sätt tror du skolslöjden kommer ändras utifrån dessa nya skrivningar i ett längre

perspektiv? 

• Hur kommer ni arbeta med digital teknik på slöjdlärarutbildningen? 

◦ Exempel på undervisning på utbildningen

◦ Exempel på undervisning i skolan, har ni några nu exempel? 

Extra frågor

• Hur föreställer du dig att slöjden ser ut om 20 år i svensk skola?

◦ Vilka likheter/ skillnader tror den slöjden kommer ha med den slöjden vi har idag? 



◦ Hur tror du slöjden kommer försvinna?

Avslutning 

• Sammanfatta stora drag av intervjun och fråga om det är något som missuppfattats eller

saknas. 

• Tacka för intervjun och fråga om jag kan återkomma om det dyker upp följdfrågor 

eller om informanten kommer på något ytterligare. Fråga om informanten vill läsa och 

kommentera uttalanden i arbetet innan publikation. 
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