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Ev. projekt inom vilket arbetet gjorts

Utbildningsstyrelsen ”3D skriver framtiden”
Inom de senaste två decennierna har teknologi som används i skolor utvecklats i rask
takt. Kombinationen av det digitala och det konkreta framhävs speciellt inom makerrörelsen för att minska abstraktionen i digital utrustning. Slöjd som läroämne har
innehållsmässiga förutsättningar för att erbjuda elever undervisning i både traditionella
och digitala arbetsmetoder.
Studiens syfte är att granska hurdan kunskaps- och färdighetsutveckling som kommer
till uttryck då tre typer av maker-inspirerad ämnesteknologisk utrustning integreras i
en mångmateriell lektionssekvens i ämnet slöjd, vilken planeras och genomförs av
forskaren och slöjdlärare. Därtill undersöks hur eleverna tar sig an arbetsområdet. I
och med lektionssekvensens mångmateriella karaktär synliggörs även samlärarskap
mellan slöjdlärare och forskaren.
Studien genomförs som en aktionsforskning i en cykel där lektionssekvensens samtliga
sju lektioner följs upp. Som informanter valdes en slöjdgrupp i årskurs sju.
Datainsamlingsmetoder som användes var i huvudsak observation och enkät men även
planeringstillfällena mellan slöjdlärare och forskaren inspelades och analyserades.
Studien påvisar att eleverna kunskaps- och färdighetsmässigt utvecklats under
lektionssekvensens gång. Inslaget av den ämnesteknologiska utrusningen i
undervisningen hade en motiverande inverkan på eleverna även om arbetsområdet
visade sig vara för brett. Avslutande reflektioner mellan slöjdlärare och forskaren
synliggör utmaningar med slöjdundervisning i en extern maker-verkstad.
Sökord

Slöjd, digitalisering, maker movement, makerspace, 3D-skrivning, 3D-modellering, Etextilier

Borg Rasmus

Innehållsförteckning
1 Introduktion .............................................................................................................................. 1
1.1 Inledning............................................................................................................................... 1
1.2 Problemområde och övergripande syfte ................................................................................. 3
1.3 Precisering av centrala begrepp ............................................................................................. 3
1.4 Avhandlingens upplägg ......................................................................................................... 4
2 Om slöjd, skola, läroplaner och förändring ............................................................................. 6
2.1 Olika former av slöjd ............................................................................................................ 6
2.2 Slöjden i dagens skola ........................................................................................................... 9
2.2.1 Elevens slöjdprocess ................................................................................................... 14
2.2.2 Mångmaterialitet och samlärarskap ............................................................................. 17
3 Lärande inom slöjd ................................................................................................................. 20
3.1 Olika former av lärande....................................................................................................... 20
3.2 Det konkreta och det immateriella ....................................................................................... 21
3.3 Lärandets fyra fält ............................................................................................................... 23
4 Maker-kulturens bidrag till slöjden ....................................................................................... 28
4.1 Maker-rörelsen.................................................................................................................... 28
4.2 Makerspace ......................................................................................................................... 30
4.3 Maker-kulturens pedagogiska förutsättningar ...................................................................... 33
4.4 Kritik mot maker-rörelsen ................................................................................................... 37
5 Utrustning och teknik förknippad med Maker-rörelsen ....................................................... 39
5.1 ”Tool up” ............................................................................................................................ 39
5.2 3D-modellering ................................................................................................................... 40
5.3 3D-skrivning ....................................................................................................................... 41
5.4 E-textilier ............................................................................................................................ 44
6 Avhandlingens empiriska del ................................................................................................. 46
6.1 Preciserade forskningsfrågor ............................................................................................... 46
6.2 Aktionsforskning som forskningsansats ............................................................................... 47
6.3 Interventionsförloppet ......................................................................................................... 51
6.4 Datainsamlingsmetoder ....................................................................................................... 54
6.5 Analys och tolkning ............................................................................................................ 57
6.6 Trovärdighet och validitet ................................................................................................... 58
7 Resultatredovisning ................................................................................................................ 60
7.1 Elevernas självupplevda utveckling under sekvensen ........................................................... 60
7.2 Iakttagelser angående elevernas slöjdprocesser .................................................................... 70
7.3 Samlärarskap inför sekvensen ............................................................................................. 73

Borg Rasmus
8 Resultatdiskussion .................................................................................................................. 78
8.1 Resultatreflektioner ............................................................................................................. 78
8.2 Maker/slöjd ......................................................................................................................... 82
8.3 Reflektion över metod och fortsatt forskning ....................................................................... 83
Referenser.................................................................................................................................... 84
Bilagor ......................................................................................................................................... 92

Borg Rasmus

Figurer
Figur 1. Utvecklingen av skolslöjdens begrepp i relation till läroplanerna.................... 14
Figur 2. Tre-fasmodell för elevens slöjdprocess. ........................................................... 16
Figur 3. Elevens fyrfält i slöjd ........................................................................................ 24
Figur 4. Lärarens fyrfält ................................................................................................. 25
Figur 5. Estetiska lärprocesser........................................................................................ 27
Figur 6. Första cykeln av Kemmis aktionsforskningsspiral ........................................... 48
Figur 7. Undervisningsmål för lektionssekvensen uppdelade enligt fyrfältsmodellen .. 53
Figur 8. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i 3D-modellering (1) ....... 61
Figur 9. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i 3D-modellering (2) ....... 61
Figur 10. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i användningen av
slicingprogrammet Cura ................................................................................... 64
Figur 11. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i 3D-skrivning............... 64
Figur 12. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i E-textilier (1) .............. 66
Figur 13. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i E-textilier (2) .............. 66
Figur 14. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i textilslöjd (1) .............. 68
Figur 15. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i textilslöjd (2) .............. 69
Figur 16. Elevernas beskrivning av eget ämnesteknologiskt intresse ............................ 69
Figur 17. Elevernas uppskattning av hurdan nytta de i framtiden kommer att ha av
respektive ämnesteknologiska område ............................................................. 70
Figur 18. Sammanfattning av mål- och utvärderingsaspekter inför (I) och efter (E)
lektionssekvensen .......................................................................................... 74

Tabeller
Tabell 1. .......................................................................................................................... 32

Bilagor
Bilaga 1: Anhållan om forskningstillstånd ..................................................................... 92
Bilaga 2: Plan för undervisningssekvensen .................................................................... 93
Bilaga 3. Enkät ................................................................................................................ 95

1 Introduktion
1.1 Inledning
I samband med slöjdkurser jag tagit del av vid fakulteten för pedagogik och
välfärdsstudier i Vasa, började jag under mitt tredje studieår ta för vana att på förhand via
datorn rita upp en tredimensionell modell av mina slöjdalster. Jag fascinerades av hur
mycket mer effektivt det var planeringsmässigt och hur mycket lättare det blev att
åskådliggöra proportioner och anpassa mått. Ute i arbetslivet används 3D-modellerande1
i flera olika branscher och om skolan gav en tidig insikt i möjligheterna kring 3Dmodellerande kunde eleverna inspireras till framtida yrkesval. Ett annat innehållsområde
inför yrkesval som ihärdigt efterlysts av samhället är programmering (Räisänen, 2017).
Programmering i skolsammanhang har varit mycket på tapeten under de senaste åren i
samband med att den nya läroplanen togs i bruk 2016. Diskussionerna kring nyttan av att
eleverna lär sig grunderna i programmering har varit intensiva och jag har personligen
stundvis ställt mig skeptiskt till hur mycket programmering gynnar eleverna. I och med
att jag involverades i Utbildningsstyrelsens projekt: ”3D skriver framtiden” i Grankulla
stad, har jag fått flera nya insikter i möjligheterna kring programmering och hur digital
utrustning på varierande sätt kan integreras i undervisningen. I och med att ny teknik allt
mer vinner mark inom skolvärlden finns det samtidigt mycket outforskade områden.
Syftet med min avhandling är att undersöka några av de grå zonerna.
I och med att slöjd som ämne starkt är beroende av redskap (verktyg, maskiner) som
används vid tillverkning av artefakter, finns det en konflikt gällande i vilken mån slöjden
ska hänga med i den teknologiska utvecklingen. Det finns eventuellt ett behov att anpassa
slöjden till den skolvärld vi har idag. Diskussionen kring fenomenet Maker movement har
spridit sig i flera länder och flera skolor har använt sig av maker-inspirerade tekniker och
tillvägagångssätt. Maker-rörelsen präglas av en ”gör-det-själv”-kultur där traditionella
och digitala framställningsmetoder kombineras kreativt och innovativt av dedikerade
medlemmar. I princip är fenomenet inte revolutionerande i Finland med tanke på hur

Med begreppet 3D-modellerande i den här studien, avses datorstyrd framställning av virtuella
tredimensionella modeller. Fenomenet beskrivs utförligare i kapitel 5.2.
1
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länge slöjden funnits med i skolvärlden och att slöjdens övergripande syfte länge varit att
ge eleverna praktiska färdigheter som de kommer att ha nytta av i framtiden.
Något annat som infördes i läroplanen 2014 var mångmaterialitet i slöjden. Enligt
Utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) ska eleverna i slöjden få uttrycka sig i skapande
processer genom att använda många olika slags material. En utförligare inblick i vad
mångmaterialitet innebär för läroämnet redovisas i kapitel 2.3.2. I och med att slöjd som
läroämne enligt 11 § (628/1998) är ett gemensamt ämne för alla elever ger en
mångmateriell slöjdundervisning bättre förutsättningar till en mångsidig och
inkluderande miljö.
Ett ytterligare område som Utbildningsstyrelsen (2014, s. 23) lyfter fram inom mångsidig
kompetens i undervisningen är digital kompetens. I praktiken innebär det att eleverna ska
bli bekanta med digitala verktyg och använda dem i olika sammanhang. I och med
digitaliseringen av skolvärlden är det väsentligt att ta reda på i vilken mån digitala
hjälpmedel kan tas in i undervisningen och hur användningen av dem gynnar eleverna.
Lika viktigt är att redogöra för metoder och material som inte är ändamålsenliga i
undervisningssammanhang. Annars finns det en risk att fokus på ämnets syfte riktas snett
och koncentrationen läggs på att leka med prylars tekniska finesser. Speciellt inom
slöjden har det inte ännu bedrivits mycket forskning om gränssnittet mellan slöjd och
maker-kultur. Sundqvist (2016) beskriver tillämpning av maker-inspirerad utrustning i
slöjdundervisningen med betoning på kodning. Han genomförde en aktionsforskning i en
maker-inspirerad klubbverksamhet för elever i årskurs 5 och 6 där han tog fasta på vilka
inslag som fungerade. I avsnittet om potentiell fortsatt forskning inom området nämner
han att en ny aktionsforskningscykel kunde genomföras utgående från de resultat som
framkommer i hans studie. Sundqvist understryker att forskningen med fördel kunde
genomföras i högre årskurser och därmed också rikta mer fokus på hur eleverna tar sig an
lektionshelheten. I och med att målgruppen för det här arbetet är årskurs sju och
undervisningen sker på schemalagda slöjdlektioner kan det här arbetet därför även
betraktas som en kompletterande fortsättning på Sundqvists avhandling.
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1.2 Problemområde och övergripande syfte
Tillämpning av digitala hjälpmedel inom skolan är fortfarande i ett pilotskede och därför
behövs forskning som tydliggör nyttan av teknik som gör entré i skolvärlden. Syftet med
den här undersökningen är att granska hurdan kunskaps- och färdighetsutveckling som
kommer till uttryck då tre typer av ämnesteknologisk utrustning integreras i en
mångmateriell lektionssekvens i ämnet slöjd, vilken planeras och genomförs av forskaren
och slöjdlärare. Den ämnesteknologiska utrustningen kommer att utgöras av makerinspirerad teknik och utrustning. En intressant aspekt inom studien blir att undersöka hur
eleverna tar sig an det mångmateriella ämnesteknologiska området. De här inledande
frågeställningarna kommer att preciseras senare i avhandlingens empiriska del i och med
att ramfaktorer klargörs närmare inför lektionssekvensens genomförande.
1.3 Precisering av centrala begrepp
Begreppet digitalisering tangeras ofta i anknytning till utveckling av skola och samhälle.
Som Samuelsson (2017, s. 140–142) antyder är digitalisering knepigt att definiera. Ordets
innebörd är starkt anknuten till vilken kontext det förknippas med. Ferrari (2013, s. 5–6)
lyfter fram fem olika kompetensområden inom digitalisering som i sig kan utgöra en
allmän definition. Områdena är: Information, kommunikation, skapa innehåll, säkerhet
och problemlösning. Varje kompetensområde innefattar ytterligare ett antal kompetenser.
För det här arbetets del understryks områdena: information, skapa innehåll samt
problemlösning eftersom de har en starkare anknytning till slöjd som läroämne.
För slöjdprocessens idéfas, som beskrivs närmare i kapitel 3.2, är informationssökning
ett viktigt moment för eleverna. Kompetensområdet information handlar om att ta reda
på information och framför allt var och hur relevant information kan hittas. Internet
tillhandahåller idag ett stort bibliotek av slöjdrelaterat material. Samtidigt som eleverna
kan hitta mycket bra inspiration till sina arbeten, finns det också mindre ändamålsenligt
material tillgängligt (Ferrari, 2013, s. 16–18).
Kommunikation inom digitalisering handlar om att interaktion genom teknologi. Här
ingår också delning av information och filer samt samarbete via olika digitala kanaler,
vilket

kan

vara

aktuellt

inom

grupparbeten,

processuppföljning

eller

presentationssammanhang i slöjdundervisningen. Ett annat viktigt delområde inom
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kommunikation är så kallad ”nätikett”, vilket innefattar användar- och förhållningsregler
i sociala medier samt medvetenhet över eventuella risker (s. 19–25).
Att skapa innehåll i relation till digitalisering innebär förmågan att skapa och redigera
dokument, medvetenhet om innebörden av immateriella rättigheter samt förståelse för
vad programmering innebär. För slöjdens del behöver eleverna kunna arbeta med
dokument för att till exempel föra dokumentation över sin slöjdprocess. I samma kontext
är det viktigt att eleverna är medvetna över vilken typ av bildmaterial de får använda sig
av. Programmering har smugit in i slöjdundervisningen i samband med programmerbara
mikrokontroller som kan integreras i slöjdarbeten och ger en ny dimension av möjligheter
för läroämnets del (s. 25–28).
Kompetensområdet problemlösning utgör för slöjdens del det viktigaste området. Hit hör
att lösa tekniska problem och att använda teknologi på ett kreativt och innovativt sätt. De
nya digitala inslagen i slöjdundervisningen ger också en möjlighet att kombinera
traditionella material och tekniker med det digitala (s. 32–35).
Tematiken i avhandlingen behandlar i flera omgångar fenomenet Maker movement. För
att undvika en begreppsdjungel ges här en kortfattad beskrivning om vad som avses med
de olika maker-relaterade termerna. Fenomenen i anknytning till begreppen beskrivs mer
ingående i kapitel fyra och fem. Maker movement är den ”Gör-det-själv”-rörelse som
blev populär i USA i början på 2000-talet. Rörelsen kommer i avhandlingen hädanefter
att benämnas maker-rörelsen som en begreppskompromiss. Med begreppet maker-kultur
avses de ideal och förhållningssätt som lyfts upp inom maker-rörelsen. Makerspace är en
allmän benämning på de verkstäder som maker-rörelsen använder som utrymmen för
tillverkning och som samlingspunkter. I avhandlingen kommer verkstäderna hädanefter
att benämnas maker-verkstäder.
1.4 Avhandlingens upplägg
Avhandlingen består av åtta kapitel. Det övergripande temat i kapitel två och tre är slöjd.
Kapitel två redogör inledningsvis för slöjd som begrepp och därefter beskrivs olika
former av slöjd i samhället. Vidare beskrivs slöjd i en pedagogisk kontext, först med
återblickar till tidigare läroplaner och sedan hur slöjdprocessen är uppbyggd. Slutligen
behandlas mångmateriell slöjd i förhållande till samlärarskap. Kapitel tre fokuserar på
lärande och lärande i relation till slöjd. Först belyses lärandets konkreta och immateriella
4

aspekter i slöjd och därpå presenteras tre fyrfältsmodeller som kan tillämpas i
slöjdundervisningen.
I kapitel fyra flyttas fokus över till maker-rörelsen där fenomenet inledningsvis beskrivs
på ett allmänt plan och därefter redogörs för de maker-verkstäder som blivit populära
inom rörelsen. Vidare diskuteras de pedagogiska förutsättningar som finns inom rörelsen
ur ett komparativt perspektiv med slöjdundervisningen i Finland. Slutligen belyses den
kritik som riktats mot rörelsen samt hur kritiken kan betraktas ur det finländska
skolsystemets perspektiv. Kapitel fem går närmare in på att beskriva utrustning och
verktyg som associeras med maker-rörelsen. Här nämns och beskrivs tre
ämnesteknologiska områden, som även framkommer i studiens undersökning, samt
områdenas pedagogiska förutsättningar.
Kapitel sex utgör avhandlingens empiriska del där studiens syfte och forskningsfrågor
först preciseras och därefter redogörs för aktionsforskning som forskningsansats.
Interventionsförloppet där forskaren är med och formar undervisningen, beskrivs vidare
i relation till modellen för aktionsforskning. Därefter beskrivs datainsamlingsmetoder
som tillämpats i studien och vidare hur data analyserats och tolkats. Slutligen redogörs
för studiens trovärdighet och validitet.
I kapitel sju presenteras resultaten för undersökningen. Redovisningen är uppdelad i tre
delar. Inledningsvis presenteras resultatsammanställningen på enkätsvaren och därpå
beskrivs resultaten utgående från observationer som gjorts under studien. Slutligen
presenteras resultat gällande samlärarskap under studien.
I studiens åttonde och avslutande kapitel förs en resultatdiskussion över de resultat som
presenterats i kapitel sju samt hur de gynnar verksamhet inom utbildningssektorn i
framtiden. Avhandlingen avslutas med reflektioner över metodval samt förslag på fortsatt
forskning.
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2 Om slöjd, skola, läroplaner och förändring
I kapitel 2 ges en överblick över slöjd som verksamhet och läroämne. Som följande
definieras begreppet slöjd med en historisk förankring. Följaktligen beskrivs olika former
av slöjd och hur de framkommer i samhället. Vidare behandlas läroämnets förändring
genom historien och efterföljande underkapitel går närmare in på slöjdverksamheter i
skolan. Först beskrivs elevens slöjdprocess och slutligen behandlas mångmateriell slöjd
och vad det i praktiken innebär för undervisningen.
2.1 Olika former av slöjd
Ordet slöjd har sitt ursprung i det fornnordiska begreppet sløghþ som betyder
yrkesskicklighet, hantverksarbete eller konst. En senare version av ordet, sløgher,
innefattar också yrkesskicklighet (Nationalencyklopedin, [u.å.]). Ordet sløgþ som
förekommer inom det isländska språket betyder slughet och likaledes betyder det norska
ordet sløgd behändighet eller slughet (Wessén, 1979, s. 414).
Enligt svensk ordbok (2009) innefattar ordet slöjd idag hantverk eller handarbete med
betoning på bearbetning av trä. Hantverk och slöjd är som begrepp sedan länge nära
besläktade. Enligt Trotzig (2014, s. 44) är en allmänt gällande definition för hantverk:
…en yrkesmässig tillverkning av någon produkt i en hel och sammanhängande arbetsprocess.
Arbetet bedrivs för hand med hjälp av verktyg och tekniska hjälpmedel som kan vara mer eller
mindre utvecklade.

Det kan vara fråga om slöjd som hobbyverksamhet eller som skolämne. Slöjd som
begrepp har nämnts i skrifter ända sedan 1400-talet (Svensk ordbok, 2009) och har även
långt före det haft en anknytning till hantverk. Innebörden i de olika formerna av ordet
slöjd på norska och isländska avslöjar hur mångfasetterat begreppet är och fortfarande
idag kan det användas på ett mångsidigt sätt inom det svenska språket.
Slöjd som fenomen har genom tiderna varit en väsentlig del i samhället både som
inkomstkälla och som handlingsberedskap. Ända sedan människan började använda
verktyg eller redskap i skapande syfte, har en ständig verksamhetskultur och strävan efter
utveckling existerat (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008, s. 203–204). En viktig
aspekt av slöjdande som verksamhet är därför att utreda människans behov och förmåga
att skapa och att tillverka artefakter, dvs. konsten att göra någonting av något (s. 197–
6

199). Hartvik (2013, s. 14) redogör för att artefakter kan beskrivas som föremål
framställda för en specifik användning. Enligt Kojonkoski-Rännäli (1995, s. 48–50) är
handens skapande en grundläggande intention (fi. perusintentio) hos människan för att
greppa och interagera med omgivningen. Det handlar inte endast om att erhålla direkt
kunskap om och förståelse av tekniker eller redskap, utan det innefattar också ett djupare
syfte av livsstil, delaktighet och existens i världen.
Kojonkoski-Rännälis (1995, s. 48–50) syn på slöjdens syfte kan även användas som
utgångspunkt för att förklara utvecklingen av de former av slöjdverksamhet som idag
förekommer i vårt samhälle. Dufva (2017, s. 135) tar fasta på det här då han reder ut hur
skapande för hand kan utgöra en väsentlig del av den digitaliseringsprocess som för
tillfället pågår i vårt samhälle. Genom att vidga innebörden i begreppet slöjd till att också
utnyttja digitala redskap, som till exempel kodning, finns det en möjlighet att ur ett
individperspektiv minska abstraktionen i det digitala och däri utveckla både förståelse
och förmåga att interagera med digital teknik. Istället för att endast fungera som
konsument av digitala produkter har individen i det här fallet en möjlighet att själv
tillämpa digital teknik i sitt skapande och därmed införliva sina tidigare kunskaper med
nya möjligheter som digital teknik erbjuder.
Ur ett historiskt perspektiv är det precis vad den teknologiska utvecklingen handlat om.
Människan har genom tiderna använt existerande artefakter för att tillverka nya artefakter.
Samtidigt har existerande kunskap och erfarenhet byggts in i de nya artefakterna för att
sedan föras vidare till kommande generationer. Det här innebär samtidigt att nya
kreationer som utvecklats av människor kan skapa ett behov av ytterligare artefakter för
att effektivera eller underlätta tillämpningen (Säljö, 2008, s. 16–17). Trotzig (2014, s. 44)
tangerar samma fenomen genom att beskriva hur hantverk genom tiderna präglats av ett
behov att ”förenkla och rationalisera arbetet” i mån av möjlighet. I och med att hjulet
uppfanns, blev det en förutsättning för att bygga en vagn. Vagnen kunde sedermera dras
av hästar och långt därefter omformas till en bil. Slöjdarens verktyg kan till exempel
användas för att tillverka nya produkter eller verktyg. Utvecklingen av smarttelefonen har
på senare tid resulterat i en uppsjö av nya tillämpningsområden och sysselsatt en otalig
mängd människor. Alla artefakter som vi omges av idag är resultat av teknologisk
utveckling och fortfarande används de som hjälpmedel för att skapa nya artefakter (Säljö,
2008, s. 16–17).

7

Slöjd i olika former har existerat i människans vardag en lång tid. Däremot har
slöjdverksamhetens syfte varierat. Där har samhällsförändringar spelat en central roll.
Suojanen (2000) kartlägger slöjdens och hantverkets utveckling från det feodala
samhället ända till postmodern tid. Något som skiljer slöjdande under 500–1800 talets
mitt, från dagens slöjdverksamhet är den strikta indelningen i hurdant hantverk som
idkades och vem som utövade det.
Det yrkesinriktade hantverket utövades i Finland och Sverige från och med 1000-talet av
skråväsendet, dvs. sammanslutna grupper av hantverkare, och präglades av strikta
regleringar över vem som fick tillhöra yrkesgruppen. Ytterst få kvinnor var involverade i
arbetet. Karriären började som lärpojke varefter han vid 14–15 års ålder kunde antas som
lärling. Tre till fem år senare blev han gesäll och kunde därefter, om han öppnade eller
övertog en verkstad, titulera sig som mästare (Trotzig, 2014, s. 68).
Under tidsepoken för jordbrukssamhället (1860–1920) idkades hantverk i mån av
resurser, men oftast då bara begränsat till bruksföremål som behövdes i vardagen. Endast
en marginell grupp av välbärgade människor hade förutsättningar att utöva slöjd som
hobbyverksamhet. Hantverk som utövades av kvinnor hade generellt sett en avsevärt
lägre uppskattning i samhället jämfört med arbete utfört av män (Suojanen, 2000, s. 68–
70). I början av 1900-talet var det fortfarande viktigt att tillverka föremål som kunde
användas inom jordbruket, men vardagsprodukter i textila material tillverkades även i
hemmen. Praktisk nytta och sparsamhet betonades speciellt mycket och satte också sin
prägel på slöjdundervisningen. Framåt 1970-talet började industrin ta över speciellt på
den textila sidan. Det här gav mera utrymme för att idka slöjdverksamhet på fritiden och
speciellt från 1960–1980, då bruksföremål alltmer ofta gick att köpa, började slöjdens
betydelse som fritidssysselsättning betonas allt mer (s. 72–73).
I dagens läge är det inte ovanligt att bedriva slöjdverksamhet som hobby. Taitoliitto
(2018) undersökte hur frekvent människor i Finland ägnar sig åt slöjdrelaterade
fritidsaktiviteter. I undersökningen framkom att en tredjedel av finländarna utför
slöjdaktiviteter i någon form åtminstone några gånger i månaden. Det förekommer en viss
skillnad i hurdan typ av slöjdverksamhet som utövas beroende på kön. Bland kvinnor är
stickning och virkning eller arbete i andra textila material vanligare, medan män
vanligtvis utför renoverings- och snickeriarbeten samt modellbyggen. Syftet med
slöjdverksamheten skiljer också mellan könen. Enligt undersökningen bygger männen
vanligtvis något som uppfyller ett praktiskt behov, medan kvinnorna oftare eftersträvar
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avslappning samt egen tid med sitt arbete. Nykänens (2014) undersökning går här helt i
linje med Taitoliittos. Ett vanligt fenomen är också att dela bilder och anvisningar över
sina alster via sociala medier (Nykänen, 2014, s. 98–99). Enligt Nykänen (s. 94–95) är
det vanligt att slöjdare också söker inspiration i sin slöjdverksamhet via internet.
Taitoliitto (2018) påvisar att 18% av finländarna månatligen följer med slöjdrelaterat
innehåll via sociala medier. Nykänen (2014, s. 98) understryker också hur slöjdprodukter
ofta har en plats i en social kontext, till exempel som gåva. Hon lyfter också fram de
terapeutiska inverkningarna som slöjdverksamhet hade på respondenterna. Taitoliittos
(2018) undersökning påvisar samma sak. Centrala motiv för slöjdaktiviteter är den
avkoppling och det välmående som verksamheten medför.
Det här perspektivet på slöjd bygger en stadig bas för diskussionen kring hur slöjd främjar
välmående. Pöllänen (2006, s. 74–76) beskriver hur slöjd som hobbyverksamhet på
många sätt kan tillföra en känsla av tillfredsställelse i människors vardag. Det kan handla
om problemlösning i slöjdprocessen eller att färdigställa ett arbete som leder till en känsla
av att lyckas. Att sjunka in i en flow-upplevelse medför en chans att stänga ut övrig stress
och att endast få koncentrera sig på handens och tankens arbete. Pöllänens studie (2015,
s. 92) påvisar hur slöjdaktiviteter i vardagen kan underlätta personer att hantera arbetsoch vardagsrelaterade stressfaktorer. Pöllänen understryker därför hur slöjden i framtiden
kan fungera som en preventiv metod mot psykisk ohälsa och även som hjälpmedel under
rehabiliteringsprocesser (Pöllänen, 2006, s. 76).
En relativt ny variant av slöjdverksamhet som idkas i samhället är kombinationen av
manuella och digitala tillverkningsmetoder. Verksamheten har sitt ursprung i makerrörelsen och har sedan milleniets början fått fotfäste över hela världen i och med att
metoder och produkter öppet delas mellan intresserade individer. Maker-inspirerade
verktyg och arbetssätt i anknytning till slöjd kommer att beskrivas utförligare i kapitel 4
och 5. (Dougherty, 2012, s. 12.)
2.2 Slöjden i dagens skola
Den slöjdundervisning som idag hålls i skolorna runt om i landet är ett resultat av
omformning och forskning under flera generationer. Otaliga samhällsförändringar har satt
sin prägel på slöjd som läroämne och flera läroplaner har utvecklats för att ge elever i de
finska skolorna nödvändiga färdigheter för framtiden.
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Hartvik (2013, s. 130–131) beskriver de här färdigheterna som en slags
handlingsberedskap och förklarar hur de kan betraktas som existensmotiv för
slöjdundervisning i skolan. Elever lär sig att veta hur man gör och har möjlighet att
tillämpa sina färdigheter i situationer som kräver slöjdkunnande. Hasselskog och
Johansson (2008, s. 19) betonar också vikten av handlingsberedskap, men efterlyser en
mer precis definition på vilken typ av handlingsberedskap slöjden ska ge eleverna. På
samma sätt tar läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014, s. 146) fasta på hur
slöjden ska lära eleverna att: ”…förstå, utvärdera och utveckla olika slags tekniska
tillämpningar och att använda de inlärda kunskaperna och färdigheterna i vardagen.” Den
här typen av handlingsberedskap har länge följt med som en del av läroplanerna. Speciellt
i början av 1900-talet var händighet en elementär färdighet som värdesattes i vardagsoch näringslivet. Folkskolans uppgift blev att uppfylla de här materiella fostringskraven
som samhället ställde (Lindfors, 1993, s. 52–55). Det här var något som, i samband med
industrialiseringen, föll bort som målsättning i läroplanen 1970 (s. 74). I anknytning till
praktiska färdighetsmålsättningar är ett av slöjdens syften idag att utveckla elevernas
”taktila känsla och förmåga att skapa med händerna…” (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.
147).
Alexandersson

och

Lantz-Andersson

(2008,

s.

198)

beskriver

också

hur

slöjdundervisningen i Sverige under 1900-talets början koncentrerades kring nyttan av de
manuella färdigheterna eleverna fick. Redan före det betonade Cygnaeus 2 vikten av
formella fostringsvärden i slöjdundervisningen i Finland, då han föreslog slöjden som ett
obligatoriskt läroämne i folkskolan år 1866. Den formella fostran skulle fungera som
motvikt till materiella värden i undervisningen (Lindfors, 1993, s. 33). Med materiella
värden avses den praktiska nyttan eleverna i framtiden har av det inlärda, medan formella
värden handlar om pedagogiska och allmänbildande syften (s. 55). En formell aspekt var
till exempel hur slöjden skulle utveckla elevernas sinne för form och estetik. Enligt
Lindfors (s. 33) underströk Cygnaeus speciellt hur slöjden hade förutsättningar att
påverka viljans fostran samt att utveckla ett självständigt omdöme hos eleverna. De skulle
bland annat fostras till dugliga samhällsmedlemmar (s. 49–50). Den här synen på en slags

Uno Cygnaeus är allmänt känd som den finska folkskolans fader i och med sitt Förslag rörande
folkskoleväsendet i Finland (Luukkanen, 2014)
2
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företagsamhetsfostran har funnits med inom slöjdundervisningen ända fram till nuläget.
Enligt Utbildningsstyrelsen (2014, s. 147) ska undervisningen i slöjd:
…fostra etiska, medvetna och delaktiga samt kunniga och företagsamma medborgare, som
värdesätter sina slöjdfärdigheter, kan uttrycka sig genom slöjd och har vilja att värna om och
utveckla slöjdkulturen.

Fostran till företagsamhet har med andra ord hängt med slöjdundervisningen under en
lång tid. Företagsamhet är en egenskap som idag värdesätts i arbetslivet. Enligt Elo (2015,
s. 20–21) finns det mycket inom lärandeprocesser i slöjd som kan stöda utvecklingen av
elevers företagsamhet.
Läroplanen vi har idag bär endast små spår av Cygnaeus formella syn på hur slöjden
skulle främja utveckla elevernas sinne för form och estetik. Beträffande estetik handlar
det i dagens läge om att eleven ska lita på sina egna estetiska lösningar
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 270), jämfört med läroplanen före som direkt betonade
slöjdundervisningens

uppgift

att

utveckla

elevens

estetiska

färdigheter

(Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 240). Utvecklingen av ”sinne för form” nämns inte
ordagrant i läroplanen från 2004, men däremot nämns utvecklingen av elevernas
rumsgestaltning och -uppfattning i de båda senaste läroplanerna, vilket utgör en viktig del
av formgivningsprocesser (Utbildningsstyrelsen, 2004, s. 240; Utbildningsstyrelsen,
2014, s. 147).
Utbildningsstyrelsen (2014, s. 147) beskriver hur eleverna på ett mångsidigt sätt ska lära
sig att uttrycka sig via slöjd. De ska värdesätta sina slöjdfärdigheter och uppleva
tillfredsställelse i arbetet. Via upplevelserna ska också deras självkänsla stärkas. Lindfors
(1993, s. 74) nämner hur dylika socio-emotionella fostringsmålsättningar för första
gången formulerades i läroplanen 1970. Slöjdundervisningen skulle därmed bidra till att
stöda elevens personlighetsutveckling. Liknande målsättningar har följt med till nuläget.
I linje med hur slöjd påvisats ha en positiv inverkan på välmående, vilket beskrevs i
kapitel 2.2, kan läroämnet därför fylla en viktig funktion i elevernas vardag då det handlar
om att känna tillfredsställelse och att uppskatta sina prestationer.
På grund av den här målsättningen har behovet av reflektion och utvärdering visat sig
vara en värdefull del av elevens slöjdprocess. Redan i läroplanen för den egentliga
folkskolan (1866) nämndes det att eleven skulle kunna bedöma sin egen förmåga
(Lindfors, 1993, s. 67). Enligt Utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) hör det till
slöjdundervisningen att eleverna ska ”utvärdera den egna eller gemensamma
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slöjdprocessen”. Det bidrar till att göra eleverna medvetna över sina egna insatser i
arbetet, vilket underlättar deras framtida slöjdprocesser.
Slöjdundervisningens innehåll är inte endast begränsad inom ämnesgränserna.
Utbildningsstyrelsen beskriver det på följande sätt: ”I slöjd är utgångspunkten att studera
olika övergripande teman på ett heltäckande och naturligt sätt över läroämnesgränserna
(s. 147). Som det diskuterades i kapitel 2.2 är slöjdverksamhet synligt i vårt samhälle i
flera olika former. En viktig aspekt i slöjden är därför att lära sig att tillämpa färdigheter
i olika situationer. Det hänger ihop med att kunna uppfatta det ämnesövergripande
innehåll som slöjden för med sig. Det här var något som betonades för första gången i
läroplanen för den egentliga folkskolan år 1952 då eleverna förväntades tillämpa den
inlärda kunskapen också i nya sammanhang (Lindfors, 1993, s. 67). Eftersom
helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden utgör en betydande del
av undervisningen i den grundläggande utbildningen fungerar slöjdundervisningen
ypperligt som ett integreringsbart läroämne inom ämnesöverskridande sekvenser
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 31–33). I en sådan kontext spelar också egenskaper som
kreativitet och innovativitet en stor roll. Utbildningsstyrelsen nämner hur slöjd innebär
kreativt arbete och hur läroämnet ska främja kreativitet. Därtill betonas en långsiktig samt
innovativ arbetsprocess (2014, s. 146–147).
Även om eleven enligt utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) ska framställa en produkt eller
ett alster, innefattar slöjdprocessen mer än ett konkret objekt som resultat.
Slöjdverksamheter är inte heller linjära processer, vilket enligt Lindfors (1991) innebär
att eleverna ska få prova sig fram, både då det kommer till tekniker och material. Elevens
slöjdprocess beskrivs utförligare nedan i kapitel 3.2.
Hur fokus riktats på själva slöjdalstret har genom tiderna varierat. I början av 1900-talet
utgick elevernas arbeten från färdiga illustrerade modeller med utförliga beskrivningar
över vilka verktyg som skulle användas. Produkterna som tillverkades var ämnade att
fylla en praktisk funktion i hemmen (Lindfors, 1993, s. 57). Slöjdundervisningen
genomgick en förändring i och med grundskolereformen 1970, varefter slöjdens nytta i
en bredare kontext lyftes upp för att frångå en alltför produktinriktad undervisning
(Suojanen, 2000, s. 74). Ofta utgick elevernas arbete ändå fortfarande från en färdig
modell, dock med mindre påtryck över vilken praktisk funktion den skulle fylla (s. 76–
78). Även Hasselskog (2008, s. 32) skriver om hur fokus i det svenska slöjdämnet med
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tiden flyttat från produkt till process. Enligt honom är ändå både produkten och processen
sammanbundna delar som, under elevens arbete, är i ständig växelverkan med varandra.
Planeringsarbetet utgör idag en betydande del av elevens slöjdprocess. Det här var inte
fallet i början av slöjdundervisningens historia ända fram till läroplanen för den egentliga
folkskolan 1952, då större vikt lades på elevernas insatser under planeringsskedet
(Lindfors, 1993, s. 67). Utbildningsstyrelsen (2014, s. 146–147) nämner planeringen som
en självständig eller gemensam process inför framställning av ett slöjdalster. Under
arbetet ska elevens förmåga att planera stärkas.
Läroämnet som idag går under namnet slöjd har under gångna år haft flera olika
benämningar som varit starkt knutna till fenomen och förväntningar i samhället.
Utvecklingen av skolslöjdens begrepp i relation till de olika läroplanerna åskådliggörs
längre ner i figur 1 (Lepistö & Lindfors, 2015). Cygnaeus (1861) benämnde slöjden:
Tekniska handarbeten för gossar (fi. mieskäsityöt) och därtill följande underrubrik:
kvinnliga handslöjder (fi. naiskäsityöt) i sitt förslag om folkskoleväsendet. Lika
segregerande var Handarbetsundervisningskommitténs läroplan år 1912 då slöjden
fortfarande delades in i gossarnas handarbete (fi. poikain käsityöt) och flickornas
handarbete (fi. tyttöjen käsityöt) (Lindfors, 1993, s. 55). Precis som det diskuterades i
kapitel 2.2 satte den tydliga arbetsfördelningen i hemmen och arbetslivet sin prägel på
vilken typ av slöjd som lämpade sig bäst för män eller för kvinnor, vilket begreppsmässigt
återspeglades i läroplanerna fram till 1970. I läroplanen från 1970 ändrades
slöjdundervisningens namn till teknisk slöjd (fi. tekninen käsityö) respektive textilslöjd
(fi. tekstiilikäsityö). Slöjdarterna var med andra ord inte mera könsbundna, även om
elevers val av slöjdart med få undantag i praktiken fortsatte oförändrad (s. 73). Suojanen
(2000, s. 75–76) beskriver hur ämnet slöjd (fi. käsityö) i läroplanen från 1994 fortfarande
innefattade teknisk slöjd (fi. tekninen työ) och textilslöjd (fi. tekstiilityö) även om målen
för båda var gemensamma. I lagen om grundläggande utbildning 1998 var ämnet slöjd
(fi. käsityö) gemensamt för alla elever.
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Figur 1. Utvecklingen av skolslöjdens begrepp i relation till läroplanerna
(Lepistö & Lindfors, 2015)
Enligt Utbildningsstyrelsen (2004, s. 240) innehåller slöjdundervisningen både teknisk
slöjd och textilslöjd. Därtill betonas det att innehållet ska vara lika för alla elever,
undantagsvis för de som i senare årskurser kan ges möjlighet att via tillval fördjupa sig i
endera inriktningen.
I den senaste läroplanen skiljer sig slöjdens upplägg från de tidigare versionerna. Varken
teknisk- eller textilslöjd nämns överhuvudtaget. Slöjd är istället ett ämne ”…där eleverna
med hjälp av många olika slags material får uttrycka sig genom att skapa för hand, genom
att

formge

och

genom

att

använda

teknologi.”

(fi.

monimateriaalisuus)

(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 146.)

2.2.1 Elevens slöjdprocess

Utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) tar upp hur eleverna via slöjden ska kunna behärska
en slöjdprocess i sin helhet, vilket även i materialavseende beskrivs närmare i kapitel
2.3.2 om mångmaterialitet. För att reda ut vad eleven inom ramen för sin slöjdprocess ska
kunna behärska behöver begreppet redas ut och beskrivas mer ingående. Slöjdprocessen
innefattar en mängd olika nivåer och kan variera mycket beroende på flera olika faktorer.
Hasselskog (2008, s. 31) beskriver hur slöjdprocessen kan omfatta allt från en linjär
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arbetsgång till en mångfasetterad process med flera moment som påverkas av varandra.
Det kan även vara frågan om flera processer. Illum (2004, s. 87) tolkar slöjdprocessen
som en dialog mellan tre parter, (människa och verktyg, produkt/avsikt samt material).
Samverkan mellan parterna synliggörs med hjälp av en trekantsmodell där varje hörn är
kopplat till de två andra. Slöjdaren ingår med andra ord i en sorts icke-verbal växelverkan
med material eller slöjdalster under processens gång (s. 85). Enligt Hasselskog (2008, s.
39) kan den här dialogen dock även tillämpas inom andra områden i relation till lärande
och är därmed inte karakteristisk för slöjdprocessen.
I och med variationen inom en slöjdprocess, uppfyller läroämnet i sig flera
ämnesövergripande mål som eleverna har nytta av i framtiden. Via slöjdprocessen medför
slöjd som läroämne därför även ett allmänbildande syfte (Hasselskog, 2008, s. 45).
Slöjden i jämförelse med andra skolämnen är enligt Hasselskog och Johansson (2008, s.
21–22) unik i det avseendet att eleven är ansvarig för alla skeden i slöjdprocessen, ända
från idé till färdig produkt. Också Pöllänen (2015) betonar att en så kallad hel slöjdprocess
innebär att eleven aktivt deltar i alla processens faser.
Utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) nämner tre olika områden som hör till elevens
slöjdprocess; planering, framställning samt utvärdering. De här nivåerna framkommer
även i Lindfors tre-fasmodell (1991, s. 90) för elevens slöjdprocess, dock med en skillnad
på betoningen av de olika nivåerna. Lindfors delar in modellen i: formgivningsfasen,
fasen för planering av tillverkning och tillverkningsfasen. Därmed innefattar
tillverkningsfasen, i fyra olika steg, både själva genomförandet och evalueringen.

15

Figur 2. Tre-fasmodell för elevens slöjdprocess (Lindfors, 1991, s. 90).
Ett omständligare eftertryck läggs på formgivningsfasen med nio olika steg, och på fasen
för planering med sex olika steg. De här båda faserna omfattar i praktiken själva
produktplaneringen. Inom formgivningsfasen betonar Lindfors vikten av att elevernas
individuella uttryck synliggörs. Hela fasen bör enligt henne därför verkställas så att den
är unik för varje enskild elev. Inom fasen för planering av tillverkning utgår Lindfors från
arbetsmodeller inom industriell design. Hon påpekar därför att stegindelningen för den
här fasen vid behov kan varieras. Varje fas avslutas med ett evalueringssteg, vilket ger
eleven en möjlighet att gå tillbaka och tänka om olika steg vid behov. Lindfors betonar
dock att tre-fasmodellen bäst lämpar sig för framställning av produkter inom textila
teknikområden och att den inte ska fylla en normstyrande funktion (Lindfors, 1991, s. 89–
98).
Pöllänen (2015) till skillnad från Lindfors väljer att dela in slöjdprocessen i fyra olika
faser. Utöver samma delområden som Utbildningsstyrelsen nämner (2014, s. 146), inleds
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Pöllänens version av slöjdprocessen med en idéfas. Den här fasen går ut på innovativt
tänkande samt bollande av idéer och kan ställas i jämförelse med Lindfors (1991, s. 91)
första fas. Ett ytterligare syfte med idéfasen är att inspirera och motivera eleverna inför
resten av slöjdprocessen. Planeringsfasen som utgör nästa del i slöjdprocessen går ut på
att omsätta idéerna till en mera visuellt åskådlig planering. Eleverna kan under den här
fasen tillämpa olika skissningsmetoder, däribland virtuell planering, och testa sig fram till
material och lösningar. Själva genomförandefasen handlar om att verkställa idéerna och
planeringen till handling. Under den här fasen kan det ändå ske förändringar i det som
tidigare planlagts. Utvärderingsfasen handlar om att eleven, läraren och eventuellt
kamraten reflekterar över slöjdprodukten och -processen. En viktig del av den här fasen
är att processen blivit väl dokumenterad. I och med en mångsidigare dokumentation är
det lättare för samtliga parter att se delmoment och avgöranden som processen innefattat
(Pöllänen, 2015). Även Hasselskog (2008, s. 31) väljer att i linje med Sveriges kursplan
dela in slöjdprocessen i samma fyra delar.
Pöllänen (2015), beskriver även hur slöjdprocesser kan byggas upp genom att olika
huvudmål i undervisningen betonas. Det kan till exempel vara frågan om problembaserad
undervisning där eleverna med sin slöjdprocess ska lösa en uppgift eller utmaning. Även
teknik eller material kan stå som grund för en större helhet. Slöjduppgiften kan även
bottna i att eleven inom givna teman ska uttrycka sig via sitt slöjdande. Inom kollaborativt
skapande i slöjdundervisningen kan utvärderingen av arbetet ske som en paneldiskussion
eller som en konferens.

2.2.2 Mångmaterialitet och samlärarskap

Utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) skriver i den finskspråkiga versionen av läroplanen:
”Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun
ja teknologiaan perustuvaa toimintaa.”. Mångmaterialitet är ett begrepp som direkt är
översatt från finskans monimateriaalisuus. Den svenskspråkiga versionen nämner samma
sak i form av att eleven ska uttrycka sig ”…med hjälp av många olika slags material…”.
För enkelhetens skull kommer begreppet mångmaterialitet att användas genomgående
under fortsättningen av arbetet för att beskriva det här fenomenet.
Den materialmässiga omfattningen i folkskolans slöjdundervisning fram till år 1952 var
ganska långt begränsad till trä för gossarna samt textilier för flickorna. Därefter betonades
nyttan av att i den tekniska slöjden också inkludera metall som material och år 1970
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infördes även plastarbeten som arbetsområde samt el- och motorlära (Lindfors, 1993, s.
70, 76–77). Under 1990-talet underströks teknologins betydelse i samhället vilket ledde
till att informationsteknik och övrig teknologi började användas i undervisningen
(Suojanen, 2000, s. 76). Längs med tiden och i samband med att teknologin utvecklats
har flera olika material och teknikområden införts i slöjdundervisningen, speciellt inom
den tekniska slöjden. Utbildningsstyrelsens (2014, s. 146) introducering av en
mångmateriell slöjdundervisning ställer läroämnet i ett nytt ljus och skapar nya
utmaningar gällande undervisningens genomförande.
Peltonen (2018) nämner mångmaterialitet som en av de största förändringarna under
slöjdämnets historia. Varken kön, material eller teknik definierar mera gruppindelningen
inom slöjdundervisningen från och med att den nya läroplanen för den grundläggande
utbildningen trädde i kraft hösten 2017. Peltonen beskriver hur utgångspunkten för
slöjdarbetet idag kretsar kring elevernas egen inspiration och idéskapande, utgående från
givna teman. Samtidigt lär eleverna sig att bli mer involverade och att ta mera ansvar över
sin egen slöjdprocess. Enligt utbildningsstyrelsen (2014, s. 146) är slöjdens uppgift:
”…att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet.”, vilket innebär att eleven
själv ansvarar för alla delmoment i sitt arbete. Det här utgångsläget lyfter enligt Jaatinen
och Lindfors (2016, s. 15–16) slöjdundervisningens fokus från en produkt- och
teknikcentrerad inriktning och utmanar pedagoger att handleda eleverna ytterligare i
planeringsprocesser.
Samtidigt kräver ett mångmateriellt lektionsupplägg också mycket av läraren. Eftersom
alla elever kan arbeta med helt olika slöjdalster och därmed ha en helt individuell
slöjdprocess, understryks lärarens roll som handledare ännu mer. Enligt SeitamaaHakkarainen, som Peltonen (2018) intervjuar, kräver det här en hel del fortbildning för
slöjdlärare ute i arbetslivet. Lärarutbildningen har tidigare följt indelningen mellan
teknisk slöjd och textilslöjd och därmed är slöjdlärarna ute i skolorna specialiserade i
endera slöjdinriktningen. Lärarens ämnesteknologiska kunnande sätts på prov i och med
att lektionsinnehållet lätt får ett stort omfång (Jaatinen & Lindfors, 2016, s. 15; Peltonen,
2018). Peltonen understryker därför vikten av samarbete mellan slöjdlärare i skolorna för
att på ett smidigt sätt införliva mångmaterialitet i slöjdundervisningen.
Jaatinen och Lindfors (2016, s. 15) belyser samma problematik och diskuterar
samlärarskap i relation till en mångmateriell slöjdundervisning. Begreppet samlärarskap
innebär att två eller flera lärare planerar, undervisar och evaluerar en undervisning för en
18

heterogen elevgrupp (Murawski & Lochner, 2011). Jaatinen och Lindfors (2016, s. 16)
beskriver hur det har påvisats att samlärarskap underlättar differentiering i
undervisningen och att den enskilda eleven i snitt får mera och ändamålsenligare hjälp av
läraren. Förutom det här och att det didaktiska uttrycket blir mångsidigare, kan lärarnas
samarbete stå som förebild för elevernas samarbete sinsemellan. Utmaningarna inom
samlärarskap handlar enligt författarna om jämställdhetsaspekter, att ta alla elever i
beaktande och om hur samarbetet mellan lärarna fungerar på ett personligt och
professionellt plan. En annan utmanande aspekt ur lärarnas perspektiv är bristen på
planeringstid, vilket framkom i Jaatinens och Lindfors (2016, s. 24) undersökning.
Tillräcklig planeringstid är enligt författarna en nödvändig resurs, framför allt i
planerings- och utvecklingsskedet av samlärarskap i undervisningen.
Jaatinen och Lindfors (2016, s. 15) ser även samlärarskap som en möjlighet att reformera
slöjdundervisningen i fråga om att frångå en normstyrd könsindelning vid val av antingen
teknisk eller textil inriktning.
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3 Lärande inom slöjd
Inledningsvis definieras först lärande ur ett allmänt perspektiv, varefter lärandets uttryck
inom slöjden behandlas mer ingående. Senare analyseras tre olika fyrfältsmodeller som
kan användas som hjälpmedel för att ställa upp och åskådliggöra lärandemål inom
slöjdundervisningen. Slutligen redogörs för samspelet mellan konkreta och abstrakta
aspekter i relation till lärande och på vilket sätt de genomsyrar slöjdhandlingar. Detta lyfts
upp eftersom slöjdande går ut på samverkan mellan tanke och hand.
3.1 Olika former av lärande
Nationalencyklopedin anger ingen enskild definition på begreppet lärande. Inlärning
beskrivs däremot som: ”aktivt tillägnande av viss kunskap eller färdighet”
(Nationalencyklopedin, 2019). Illeris (2007) beskriver lärande på följande sätt:
Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring
som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande. (Illeris, 2007, s. 13)

Illeris (2007) beskriver själv sin definition som vid och öppen, men nödvändig för att
täcka alla betydelser för begreppet lärande. Enligt Marton och Booth (1997, s. 13) bör
synen på lärande utgå från att alla människor upplever omgivningen på olika sätt. Om
man sammankopplar det här med Illeris (2007) vida definition, måste lärandeprocessen
då också uppfattas som ett individuellt fenomen. Illeris (s. 17) beskriver lärande som två
olika processer varav den ena sker i interaktionen mellan individ och omgivning och den
andra på en inre mental nivå där de nya erfarenheterna bearbetas med de gamla. Därtill
omfattar lärande innehåll samt någon typ av drivkraft (Illeris, 2007, s. 45–46). I enlighet
med Marton och Booth (1997, s. 31–32) är lärandeprocesserna inte likadana för alla. Det
betyder ändå inte att vissa individer jämfört med andra skulle besitta en särskild fallenhet
för att lära sig. Istället för att benämna inlärning en talang, är Nationalencyklopedins
definition på lärande ett tydligare begrepp i det här sammanhanget. Lärandets drivkraft,
som Illeris (2007) nämner, har att göra med hur effektivt inlärningen sker vilket kan bero
på motivation eller förutsättningar. I samband med lärande inom slöjd är det nödvändigt
att göra definitionen mer specifik. Förutom att inlärning är ett individuellt fenomen som
kräver en viss aktivitet är det för forskningsområdet viktigt att ta fasta på
inlärningsprocesser i slöjd.
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Illum och Johansson (2009, s. 78) redogör för hur mångfasetterade inlärningsprocesser i
slöjd är. Överförandet av kunskap från lärare till elev behöver ofta ske på flera olika plan
för att tydliggöra budskapet. Det är med andra ord svårt att lära ut hur man täljer, endast
via verbal kommunikation. Lärande i slöjd förstärks av kombinationen av verbala, ickeverbala, visuella och kroppsliga upplevelser, vilket Illum (2004, s. 87) kallar för en dialog
mellan människa och verktyg, produkt/avsikt samt material.
3.2 Det konkreta och det immateriella
Ända sedan slöjd etablerades som allmänbildande skolämne har det i undervisningen
funnits en större betoning på det konkreta och materiella. I och med folkskolans
grundande fick alla elever möjligheten både att lära sig tekniker och att tillverka artefakter
som ofta kom i användning i hemmen. Konkreta material bearbetades med konkreta
verktyg för att skapa produkter som i sin tur oftast tjänade ett syfte i hemmet eller i arbetet
på gården (Alexandersson & Lantz-Andersson, 2008, s. 198). Trots att den intellektuella
och kunskapsbaserade aspekten av lärande i skolsammanhang oftast varit mest påtaglig,
är den enligt Säljö (2008, s. 18–19) samtidigt beroende av samspelet med det materiella.
Som tidigare diskuterats har människan ända sedan redskapsrevolutionens början påfört
dold kunskap i de artefakter hon skapat (s. 14–15). Alla av människan framställda föremål
har därmed en inbyggd dimension av kunskap som i sin tur följer med och expanderas i
takt med utvecklingen. Enligt Alexandersson och Lantz-Andersson (2008, s. 204) är
kunskapen inte direkt lagrad i artefakterna utan närmare bestämt i interaktionen mellan
människan och artefakten. Utvecklingen har fört människan till en punkt där mängden
kunskap lagrad i interaktionen överstiger människans förmåga att memorera. Internets
sökmotorer kan med andra ord snabbt ge med svar på frågor, men människan behöver
lära sig hur hon söker, tolkar och bearbetar information (Säljö, 2008, s. 18–19). Synen på
hur lärandet sker och vad som ska läras har därmed förändrats, men fortfarande behövs
konkreta redskap för att ta fram information och fortfarande används tankekapacitet för
att bearbeta den.
Den här diskussionen om hur fokus läggs på det konkreta och immateriella har även
uppmärksammats i slöjdpedagogiska sammanhang. Som det tidigare nämndes förknippas
lätt slöjd endast med det konkreta och materiella, något som avspeglas i läroplanerna från
1900-talets början (Lindfors, 1993, s. 53–55). Trots det såg redan Cygnaeus (1861)
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potential i slöjdens formella fostringsmålsättningar som också samtidigt skulle anpassas
till samhälleliga behov (Lindfors, 1993, s. 34).
Borg (2008, s. 17–18) beskriver diskussionen angående målformuleringar i svensk
slöjdundervisning under samma tidsepok. Då lyftes både materiella och formella aspekter
fram i linje med Cygnaeus tankar. Förutom praktisk nytta och händighet skulle slöjden
även stöda personlig utveckling och arbetsglädje. Enligt Alexandersson och LantzAndersson (2008, s. 200) är slöjd ett ämne där både det intellektuella och det manuella
kombineras. Johansson (2008, s. 271) beskriver slöjdhandlingar som ett samspel där de
kognitiva handlingarna är i konstant interaktion med redskapen. Slöjdaren kan ha en
förutbestämd teoretisk uppfattning av ett verktyg, men då redskapet används får
samspelet en ny subjektiv dimension som baserar sig på slöjdarens kunskap och
erfarenhet. Johansson (2008, s. 271) redogör för hur samspelet mellan tanke och handling
kan få olika uttrycksformer bland annat beroende på användaren. Även om redskapet
utgörs av en liten nål är uttrycket i slöjdalstret olika beroende på vem som håller i nålen.
Det beror delvis på att erfarenhet byggs upp genom att använda verktyg. Att endast
studera en nål ger nödvändigtvis inte praktiska färdigheter för att sy. För att nå praktisk
kunskap behöver slöjdaren utföra slöjdhandlingar med redskapen och ständigt reflektera
kring handlingarna.
Det här utesluter inte heller nyttan av teoretisk kunskap. Visst måste slöjdaren använda
en symaskin för att lära sig hur den fungerar i praktiken, men det underlättar betydligt att
på förhand bekanta sig med bruksanvisningen. Vissa av redskapen inom
slöjdundervisningen är mer komplexa, men det utesluter inte den ständiga samverkan
mellan tanke och handling. Även om datorn i dagens läge kritiserats som redskap i
slöjdsammanhang, kan den användas på ett sätt där brukaren engageras till att använda
både händerna och sin intelligens. Borg (2008, s. 22) påpekar dock att den taktila känslan
vid slöjdande är något som datorn inte ännu kan efterlikna eller ersätta. De andra sinnliga
upplevelser slöjdaren får, kan datorn enligt Borg inte heller ännu efterskapa. Vad
framtiden för med sig är ännu delvis höljt i dunkel, men tekniken bakom förstärkt
verklighet (eng. ”augmented reality”) kan redan i viss mån manipulera människans sinnen
(Sardo m.fl., 2018). Frågan är hur långt det i framtiden är möjligt att efterlikna
slöjdhandlingar i virtuella miljöer.
Lindfors (1991, s. 111–112) delar in slöjdhandlingar i fyra olika fält: 1. det abstrakta och
teoretiska, 2. det abstrakta och empiriska, 3. det teoretiska och konkreta och 4. det
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konkreta och empiriska. Elevens planering av slöjdprocessen kan till exempel vara
abstrakt och innehålla teoretisk kunskap (1). Problemlösning inom slöjdprocesser utgörs
av abstrakt tankearbete och att på praktisk väg testa sig fram (2). Teknologi i slöjdsalen,
i form av till exempel maskiner, innefattar en hel del teori som behövs för att förstå den
konkreta nyttan slöjdaren har av dem (3). Det konkreta och empiriska kan representeras
av konkreta slöjdhandlingar som slöjdaren lära sig via (4). Enligt Lindfors behöver eleven
arbeta utgående från de här fälten. Det resulterar i en slags handlingsberedskap där eleven
utvecklar ”ett teoretiskt förhållande till verkligheten”. Med andra ord är abstrakta
processer en konstant och nödvändig del i elevens slöjdande som underlättar de konkreta
slöjdhandlingarna.
3.3 Lärandets fyra fält
Nyutexaminerade slöjdpedagoger står ofta inför stora utmaningar under de första åren i
arbetslivet. En stor del av bördan har att göra med implementeringen av läroplanen i den
egna undervisningen. Huovila, Hintsa, Säilä och Rautio (2018, s. 17) beskriver hur det
ofta är svårt även för rutinerade lärare att inför lektionerna kunna planera en
ändamålsenlig

undervisning

enligt

läroplansgrunderna.

Både

i

relation

till

målformuleringar och bedömning behöver läraren ta elevens hela läroprocess i beaktande.
Det här skapar ett behov av en modell som, oavsett tekniker och material, kan användas
för att åskådliggöra lärandets olika delområden inom processen. För att underlätta
planeringen av slöjdundervisningens innehåll i relation till läroplanen har Huovila m.fl.
(s. 18) sammanfattat lärandeprocesserna i något de kallar fyrfält. Målformuleringar samt
utvärderingar inom undervisningen görs upp via modellen och betraktas ur fyra olika
perspektiv. Fälten utgörs av: ämnesinnehåll, planeringsfärdighet, arbetsberedskap samt
individens välmående och tillväxt.3

Översättning från finskans: tiedot ja taidot, suunnittelun taidot, työskentelyn taidot och kasvamisen
taidot (Huovila;Hintsa;Säilä;& Rautio, 2018, s. 18)
3
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Figur 3. Elevens fyrfält i slöjd. Författarens översättning utgående från Huovilas och
Rautios modell, (2007, s. 54).
Med hjälp av fyrfältet delar Huovila m.fl. (2018, s. 19) in Utbildningsstyrelsens mål för
slöjdundervisningen i de fyra olika delområdena. Den kategori som innefattar
ämnesinnehåll handlar om material, tekniker och arbetsredskap som används i
undervisningen. Skribenterna exemplifierar användningen av sin modell på följande sätt:
Om eleverna har som uppgift att planera ett LED-ljus, kan målen för det här fältet utgöras
av att: ”förstå den öppna och slutna kretsen”, ”känna till grundkomponenter och
symboler” och ”seriekoppla” (s. 171).
Planeringsfärdigheter omfattar estetiska- och tekniska planeringsfärdigheter i samverkan
med idéskapande och processer som har med rumslig gestaltning att göra (s. 19).
Utgående från samma exempel som för ämnesinnehållet, kunde målen för
planeringsfärdigheter vara att ”planera färg och form” och att ”beakta utrymmet för
komponenterna som ska infogas. Fältet för arbetsberedskap står i relation till hur eleven
arbetar och hurdan ansvarsfullhet som kommer till uttryck i processen. Även utvärdering
av eget och andras arbete hör till kategorin arbetsberedskap. Målformuleringar inom
kategorin arbetsberedskap för ovanstående LED-projekt är: ”uthållighet och tålamod”
samt ”noggrannhet i arbetet”.
Det sista fältet, som handlar om kategorin välmående och tillväxt, innefattar större och
mer övergripande delområden. Hit hör arbetsglädje, självförtroende, kulturella aspekter,
mål för hållbar utveckling samt ett kritiskt förhållningssätt. LED-projektets mål inom
fältet välmående och tillväxt är att eleven har en möjlighet att utvecklas från att upptäcka
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problem till att syssla med aktiv problemlösning. Ett annat mål är känslomässiga
upplevelser över att lampan, trots eventuella motgångar, lyser. Ett djupare syfte med det
här fältet är att på ett generellt plan utveckla och uppehålla slöjdkulturen.
Huovila m.fl. (s. 18) beskriver hur fyrfältet kan tillämpas i planering av undervisning
genom att inför en lektionssekvens fördela upp målformuleringar i de fyra fälten, precis
som i exemplet med LED-ljuset (s. 171). Ordningen på fälten är inte bunden till modellen
och

kan

byta

plats

beroende

på

undervisningens

upplägg.

Även

i

utvärderingssammanhang underlättar modellen lärarens arbete i och med att målen är
klarlagda och elevernas färdigheter kan ställas i jämförelse med vad som förväntats av
dem. Fyrfältet kan även introduceras för eleverna för att bättre åskådliggöra vad som
förväntas av dem inför enskilda projekt. Fyrfältsmodellen är allmän till sin form. Den kan
med fördel användas som struktureringsverktyg i olika former av planeringsarbete med
sikte på elevernas mångsidiga lärande. Det bör understrykas att modellen utgår från
Utbildningsstyrelsens (2014, s. 146–147) mål för slöjdundervisningen men är inte låst
dem.
På samma sätt som det går att dela in målsättningar för elevernas lärande i slöjd i en
fyrfältsmodell, kan även målsättningar och utvärderingar för lärarens verksamhet och
lärarskap delas in i fyra olika områden. Huovila, m.fl. (2018, s. 54–55) beskriver hur
syftet med lärarens fyrfält är fungera som ett hjälpmedel i planering och verkställande av
undervisningen. Genom att som lärare analytiskt utvärdera det egna förfarandet i
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och färdigheter i
att vara lärare

Färdigheter i
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klassrummet, bildas goda förutsättningar för att kvalitativt utveckla sitt lärarskap.

Figur 4. Lärarens fyrfält. Författarens översättning utgående från Huovila och Rautio
(2007, s. 78).
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Det övre vänstra hörnet i fyrfältet benämns ämneskunskaper och färdigheter i att vara
lärare och innefattar lärarskapsfärdigheter med betoning på ämnesspecifika kunskaper
och färdigheter. Till lärarskapsfärdigheter hör bland annat elevkännedom, handledning
av arbetsprocesser, differentiering och att tillämpa olika undervisningsmetoder.
Fältet för färdigheter i undervisningsplanering innefattar lektions- och sekvensplanering,
lektionsförberedelser i form av tid och material och förutseende differentiering i elevernas
arbetsprocesser.
Lärarens didaktiska tankar och färdigheter i fyrfältets nedre vänstra hörn utgörs av
förutseende organisering av undervisningen. Det innefattar demonstrering av tekniker och
åskådningsmaterial samt att väcka elevernas intresse och förståelse för att självständigt
lösa problem. Övriga mål är kunna fatta snabba beslut och att hitta lugn och kreativitet i
sin undervisning. Även om det här fältet har mycket gemensamt med det först nämnda
om ämneskunskaper och färdigheter i att vara lärare, betonas de organisatoriska
färdigheterna som starkare här.
Inom delområdet för pedagogiska tankar och färdigheter samt att växa som lärare
framkommer lärarens ansvar över undervisningen och undervisningsinnehållet. Det
innefattar bland annat arbetssäkerhet, ett jämlikt bemötande av elever samt att säkerställa
arbetsro i klassen. Även mer övergripande målsättningar i form av etiska och samhälleliga
aspekter ingår i det här fältet, men för lärarens personliga utveckling handlar det om att
finna säkerhet i sin undervisning.
På samma sätt delar Lindström (2008, s. 61) in lärande inom konstämnen i fyra olika
kategorier. De här fyra estetiska lärandeformerna, som han kallar dem, består av lärande
om, i, med och genom slöjd. Modellen har sitt ursprung i bildområdet, men principerna
kan enligt Lindström även tillämpas i vidare sammanhang, till exempel för att granska
lärande inom slöjd.
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Figur 5. Estetiska lärprocesser. Bild från Lindström, 2008, s. 62.
Lärande om slöjd kunde i relation till Lindströms modell handla om att lära sig stoff som
har direkt med ämnet slöjd att göra. Det innebär också att målet med handlingarna är
bestämt på förhand. Det kan för slöjdens del vara frågan om att öva färdigheter i teknik
och kunskap om material. Lärande i slöjd går ut på att tillämpa material och tekniker inom
läroämnet, men målet med processen är inte fastslaget. Processen kan resultera i
kreationer som inte alls är direkt kopplade till slöjd, även om slöjdrelaterade färdigheter
och medel använts under skapandeprocessen. Olika former av konst kan räknas som
lärande i slöjd. Lärande med slöjd

innefattar slöjdundervisning men med

ämnesövergripande mål. Syftet måste inte vara direkt kopplat till läroämnet slöjd, utan
eleven

implementerar

i

slöjdundervisningen

inlärda

färdigheter

till

andra

kunskapsområden (s. 63). Den finmotorik som utvecklas vid lödning kommer till nytta
vid exempelvis skrivning för hand. Lärande genom slöjd handlar om att utveckla
övergripande färdigheter inom områden som inte behöver ha en direkt koppling till slöjd.
Färdigheterna kan vara mångfasetterade och individuella (Lindström, 2008, s. 63). Det
kan till exempel vara frågan om tålamod, kreativitet eller samarbetsförmåga.
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4 Maker-rörelsens bidrag till slöjden
Inledningsvis utreds vad maker-rörelsen som fenomen går ut på och vilken typ av
verksamhet som förknippas med rörelsen. Vidare ges en insikt i maker-rörelsens
verkstäder, makerspace, och vilka likheter och olikheter som finns i jämförelse med
slöjdsalarna inom grundskolan. Därefter beskrivs de pedagogiska kvaliteter som makerkulturen kan medföra i slöjdundervisningen. Avslutningsvis behandlas den kritik som
riktats mot maker-rörelsen samt kritiken relevans i undervisningssammanhang.
4.1 Maker-rörelsen
Inom de senaste åren har konceptet Maker Movement omtalats allt mer och på många sätt
synliggjorts runt om i världen. Begreppet Maker Movement innefattar tre olika delar:
”Making, maker-verkstäder och maker”. Making handlar om att göra och tillverka medan
Maker-verkstäder är de fysiska utrymmen som är utrustade för det här ändamålet. En
Maker är en identitet för en person som utövar Making (Rosenfeld Halverson & Sheridan,
2014, s. 497). Enligt Dougherty (2012, s. 11), grundaren av Make magazine, kan alla
människor definieras som makers i någon form. Alla har ett behov av att utöva hantverk
som höjer dem till en nivå över vanliga konsumenter, eller för att citera Hartvik: ”Förr
eller senare börjar alla slöjda” (Svenlin, 2018).
I grund och botten handlar maker-rörelsen inte om revolutionerande teknik som förändrar
människors vardag, utan närmare bestämt om vardagliga människors förändrade sätt att
använda teknik vilket därmed kan betraktas revolutionerande (Anderson, 2012, s. 18).
Maker-rörelsen handlar inte heller om en specifik grupp av människor, utan som
Rosenfelt Halverson och Sheridan (2014, s. 497) beskriver, ett växande antal människor
som på ett kreativt sätt utnyttjar fysiska och digitala plattformar för att dela med sig av
sina kreationer och tillverkningsprocesser med andra.
Anderson (2012, s. 21) nämner tre nyckelegenskaper för maker-rörelsen: För det första
handlar det om tillämpning av digitala verktyg för skapande (beskrivs utförligare i kapitel
fem). För det andra existerar det inom rörelsen en norm av samarbete och att dela med
sig av idéer. Det innebär i praktiken att makers inom nätverksforum och inom makerverkstäder bidrar med tips och idéer till övriga medlemmar. För det tredje:
standardiserade filformat som kan användas av både konsumenter och kommersiella
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parter. Det här resulterar i att nästan vem som helst runt om i världen har möjlighet att
vara en maker och därmed vara en del av gemenskapen.
Anderson (2012, s. 17) beskriver maker-rörelsen som en ny industriell revolution.
Fenomenet kan jämföras med uppkomsten av den konsumentvänliga bordsdatorn. Före
IBM och Apple började lansera lätthanterliga och datorer, riktade till konsumenter för
hemmabruk, var informationstekniken främst begränsad till stora företag och krävde djup
expertis. En stor orsak till att tekniken vid Apples uppkomst gick så snabbt framåt var en
allmän princip inom Homebrew Computing Club som gick ut på att dela med sig av sina
idéer och samarbeta med andra likasinnade (Isaacson, 2011; Anderson, 2012, s. 20). En
annan bidragande orsak till utvecklingen var att de personer som utvecklade datorerna
inte heller hade tydliga mål över vad deras kreationer skulle resultera i. I första hand lekte
de och experimenterade med dem (Dougherty, 2012, s. 12). De här tankesätten om att
dela med sig av idéer och att experimentera sig fram kan direkt relateras till rådande
värderingar inom maker-kulturen. En distinkt skillnad är att laboreringarna nu inte endast
sker på ett virtuellt plan utan även utmynnar i konkreta produkter.
Visst har det sedan länge existerat en kultur av att själv tillverka saker och att innovativt
experimentera med material och tekniker. En distinkt skillnad är hur lätt det i dagens läge
är att dela med sig av idéer och ritningar och för andra att använda och anpassa färdiga
idéer och tillvägagångssätt för egna tillverkningsändamål. Som exempel på det här, har
den finska Facebook-gruppen ” Tee Se Itse

DIY (Do it Yourself)” i skrivande stund

150 362 medlemmar (Facebook, 2019). Liknande grupper med liknande syften kan hittas
på flera olika nätsidor och plattformar och det kan konstateras att det existerar ett behov
av att utöva hantverk och att generellt få tillverka saker.
Att dela med sig av idéer via sociala medier bidrar till att kunskapen och idéskapandet
inte heller direkt ägs av någon utan den är gemensam och därmed har alla möjlighet att
tillämpa existerande hjälpmedel i egna projekt. Maker-rörelsen kan därför betraktas som
ett demokratiskt fenomen som nästan alla människor har möjlighet att vara delaktiga i.
Även om idéerna sprids och delas i olika sociala nätverksforum där intresserade följare
kan spendera timmar för att beundra andras kreationer kan steget till att själv förverkliga
idéerna vara stort. Trots att det finns en vilja av att själv tillverka och producera kan
resurser i form av tid, pengar, utrymme eller färdighet vara en bristvara.
Tidigare har ett viktigt element inom idéskapande och produktutveckling varit att ta
patent och skapa copyright så att övriga konkurrenter på marknaden inte kan utnyttja och
kopiera idéer. Inom maker-rörelsen betraktas det här som gammalmodigt och utmanande
att följa i dagens läge. Istället tillämpas öppen källkod (eng. open source) för mjukvaror
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och produkter så att vem som helst kan till exempel bygga in en mikrokontroll i en
produkt eller rentav tillverka en egen 3D-skrivare (Malmegård, 2012).
4.2 Makerspace
Enligt Anderson (2012, s. 21) har så gott som alla har möjlighet att vara innovativa och
tillverka saker. En förutsättning för det här enligt Hatch (2014) är att lokala makerverkstäder kan erbjuda lättillgängliga utrymmen samt billiga och effektiva
tillverkningsmetoder. Men hur ser en maker-verkstad ut och hur fungerar det i praktiken?
Hatch (2014, s. 13), beskriver en maker-verkstad som en plats där likasinnade människor
samlas för att tillsammans framställa olika alster. Han understryker att orsaken till att
människor spenderar tid i maker-verkstäder är för att de helt enkelt älskar att själva få
styra tillverkningsprocessen. Enligt Peppler, Rosenfeld Halverson och Kafai (2016, s. 5–
6) är ett fysiskt stadigvarande utrymme inte en klar definition på en maker-verkstad. Det
kan enligt författarna även vara frågan om ”pop-up” verkstäder, en mobil uppsättning
som kan transporteras från ställe till ställe eller också kan det vara webbaserade sociala
nätverk. Peppler m.fl. (s. 4) beskriver den sociala nätverksaspekten som speciellt
framträdande i anknytning till maker-verkstäder. Även om DIY (do-it-yourself)4 är ett
överhängande kännetecken för maker-kulturen, är ”do-it-with-others”5 minst lika
beskrivande för verksamheten och kan som koncept betraktas mera revolutionerande.
Också en del av den tekniska utrustningen är ny i många avseenden. Till stor del handlar
det om digital apparatur som tagit över tidigare manuella tillvägagångssätt. Hatch (2014,
s. 23) konstaterar att mycket av utrustningen som brukar finnas i maker-verkstäder är
kostsam. En medlems- och/eller en månadsavgift brukar därför uppbringas av de som
utnyttjar utrymmena för att verksamheten ska kunna fortlöpa ekonomiskt hållbart. I
Finland finns det för tillfället fjorton stycken oberoende maker-verkstäder vars
medlemmar själva uppehåller stället och anordnar evenemang. En medlem kan mot en
månadsavgift när som helst utnyttja den utrustning som utrymmet erbjuder (Hacklab.fi,
2018). Flera olika kommuner har dessutom upprättat maker-verkstäder i bibliotek, vilket
gör att utrustning som kommuninvånarna annars inte skulle använda blir tillgänglig för
dem (Helmet, 2018).

4
5

Svensk översättning: gör det själv
Svensk översättning: gör det med andra
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Förutom att fristående maker-verkstäder etablerats och installationer av dylika verkstäder
i allmänna bibliotek tagit form har även skolvärlden reagerat på trenden. Rosenfeld
Halverson och Sheridan (2014, s. 499–500) beskriver hur det i USA blivit allt vanligare
att forma om skolornas lärmiljöer i enlighet med utrymmen inom maker-rörelsen. I
Finland existerar redan en anrik tradition av att i skolorna tillverka saker för hand och i
det avseendet är fenomenet inte nytt. Vi har en lång tradition av slöjdande i grundskolan.
Trots det för maker-verkstadskonceptet med sig både idéer och förfaringssätt som
undervisningen i Finland kan gynnas av. En väsentlig frågeställning i det här
sammanhanget är i vilken mån de finska skolorna behöver anpassa sig efter konceptet. I
Sverige är det enligt Heath (2017, s. 171–172) för skolornas del nödvändigt att etablera
skaparmiljöer där eleverna har möjlighet att kombinera digital teknik med traditionella
och manuella färdigheter. Detta för att kunna möta kunskapskraven i det framtida digitala
samhället. Heath menar att skolornas slöjdutrymmen i det här avseendet behöver anpassas
för att ta in ny utrustning och nya material. Utbildningsstyrelsen (2014, s. 271) beskriver
målen för lärmiljöer och arbetssätt i slöjd i årskurs 3–6 enligt följande:
Ändamålsenliga och säkra lokaler, arbetsredskap, maskiner, anordningar och material formar en
lärmiljö som stödjer lärandet. Samtidigt lär sig eleverna med hjälp av dem förstå hur den
teknologi som används inom slöjd fungerar. Informations- och kommunikationsteknik ger
möjlighet att använda olika läromedel, plattformer för lärande, ritprogram och digital
bildredigering samt att skapa ritningar och modeller som stöd för det egna arbetet och
planeringen. I undervisningen används arbetssätt som är typiska för teknisk slöjd och textilslöjd.

Om lärmiljöer i årskurs 7–9 tillägger Utbildningsstyrelsen (s. 432) att: ”Eleverna utnyttjar
mobila apparater i slöjden och övar sig att skapa tredimensionella ritningar och modeller.”
Den existerande planeringsguiden för slöjdutrymmen i grundskolan (Tapaninen, 2002) är
i relation till tidigare diskussioner

inte adekvat i sin utformning. Enligt

Utbildningsstyrelsen (2019) är guiden föråldrad och kommer under våren 2019 att
ersättas med en uppdaterad version. Uljas och Wendelius (2018) riktar sitt intresse mot
faktorer som bör tas i beaktande vid utvecklande av lärmiljöer i slöjden. Författarnas
studie påvisar att slöjdlärare efterfrågar speciellt gemensamma utrymmen för
mångmateriell slöjd. I samband med det upplevde många av respondenterna behov av ett
gemensamt

planeringsutrymme.

Undersökningen

påvisade

att

möbleringen

i

slöjdutrymmena gärna ska kunna gå att omforma och anpassas efter undervisningens
behov. Därtill framkom, i enlighet med Heath (s. 171–172), att ny teknologisk utrustning
i form av till exempel laserskärare och 3D-skrivare uppfyller krav som också framhävs
av Jaatinen (2017).
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Hatch (2014, s. 23) poängterar att verktyg som behövs för making aldrig tidigare varit så
billiga, lätta att använda och kraftiga som idag. I sitt manifest fyller Hatch (2014, s. 24–
25) ett uppslag med utrustning som enligt honom bör finnas i en maker-verkstad för att
möta de krav på tillverkning som ställs i dagens samhälle. En motsvarande lista har
utarbetats av Tapaninen (2002) på utrustningsrekommendationer för slöjdundervisningen
i den grundläggande utbildningen. Hatch lista har bearbetats och sammanställts i Tabell
1 där maker-verkstadsutrustningen ställs i ett jämförande perspektiv med Tapaninens
(2002, s. 40–44) planeringsguide för grundskolans slöjdutrymmen.
Tabell 1.
Jämförelse mellan Hatch (2014, s. 24–26) lista på vad en välutrustat maker-verkstad bör innehålla och
Tapaninens (2002, s. 40–44) planeringsguide för grundskolans slöjdutrymmen (teknisk slöjd).
Utrustningskategori makerverkstadsrekommendation
enligt Hatch (2014, s. 24–26)

Åk
1–6

Åk
7–9

Förklaring (vilken makerutrustning saknas i Tapaninens
(2002) guide och vad kan skillnader bero på?)

Plastbearbetningsmaskiner

1/3

2/3

Saknas: utrustning för formgjutning av plast. Vakuumpress endast
i åk 7–9 medan varmbockningsutrustning för plast ska finnas både
i åk 1–6 och åk 7–9.

Maskiner i textilslöjd

0/3

0/3

Guiden redogör endast för utrustning i anknytning till teknisk
slöjd. Däremot brukar symaskiner och overlockmaskiner hittas i
textilslöjdsalarna.

Träbearbetningsmaskiner

8/9

9/9

Det enda som inte guiden listar för åk 1–6 är en CNC-fräs.

Plåtbearbetningsmaskiner

1/6

3/6

Tre maskiner som inte finns i guiden är hålstans och hörnstans för
plåt samt ”Engelskt hjul” och pneumatisk lufthammare.

Metallbearbetningsmaskiner

1/5

4/5

Den maskin för åk 7–9 som inte finns i guiden är en lodrät bandsåg
för metall. Metallslipmaskin rekommenderar Tapaninen för åk 1–
6, men gerings- och bandsåg för metall samt sandblästringsskåp
hör till åk 7–9.

Svets- och skärutrustning

0/4

2/4

Punkt- och MIG-svets finns i Tapaninens guide. Plasmaskärare
och TIG-svets saknas från hans lista även om gasskärare brukar
användas och TIG-svetsar finns i vissa skolor.

Metallsvarvar och -fräsar

0/3

3/3

Till åk 7–9 hör diverse metallsvarvar och -fräsar enligt Tapaninen.

Datorstyrda maskiner samt
tillhörande utrustning

1/11

1/11

Tapaninens guide är bristfällig gällande informationsteknik och
därtill hörande utrustning samt datorstyrda verktyg. Datorer listas
i form av ”IT-utrustning”. Hit hör bl.a. laserskärare, 3D-skrivare,
3D skanner, datorstyrd vinylskärare, vattenskärare, Wi-Fi, datorer
för designändamål och diverse programlicenser.

Övrig utrustning

4/12

4/12

Mycket i den här kategorin är inte ändamålsenligt i
slöjdundervisningssammanhang. Den utrustning som Tapaninen
också listar är tryckluftssystem och -verktyg, elektronisk
testnings- och lödningsutrustning samt förvaringsutrymmen.
Däremot har t.ex. granitskiva med digitala vågar, hyresateljéer,
mötesrum, detaljhandel och gratis kaffe samt popcorn inte så stort
mervärde i slöjdundervisningen.

Hatch lista i sin digerhet innehåller en del utrustning som inte Tapaninen nämner i sin
guide. Bråktalen i tabellen redovisar för hur stor del av slöjdutrustningen i
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planeringsguiden som lyfts upp i Hatch maker-verkstadsrekommendation. Granskas
sammanställningen närmare kan det konstateras att flera av utrustningskategorierna
överensstämmer relativt väl.
Speciellt

för

årskurserna

7–9

överensstämmer

utrustningsrekommendationerna

synnerligen väl, förutom områden anknutna till datorstyrd utrustning. Samtidigt är det
värt att poängtera att målgruppen för Hatch maker-verkstäder är vuxna människor som
gärna använder maker-verkstäder för den automation som utrustningen där ger utrymme
för. Dylik utrustning är å andra sidan möjligen mindre lämplig för elever i årskurs 1–6.
Trots det kan mycket av utrustningen hittas i slöjdsalar runt om i landet och det kan
allmänt konstateras att skolorna i Finland, långt före etableringen av maker-rörelsen och
utan influenser av maker-kulturen, länge har haft egna föredömliga maker-verkstäder.
Detta leder till en frågeställning över vilken nytta det finska skolsystemet har av praxis
inom maker-rörelsen?
Som det tidigare nämndes i kapitlet om mångmaterialitet ha slöjden länge varit indelad i
teknisk slöjd och textilslöjd. Eftersom båda slöjdarterna, i anknytning till att läroplanen
togs i bruk 2016, har flutit ihop till ett gemensamt ämne kan maker-rörelsen ha ett gott
inkluderande inflytande som ett ämnesövergripande område. Även om maker-rörelsens
tyngdpunkt är på det tekniska, vilken är orsaken till att Tabell 1 belyser teknisk slöjd och
inte textilslöjd, kan maker-inspirerade arbetsområden utföras i mycket varierande
material.
4.3 Maker-kulturens pedagogiska förutsättningar
I sin artikel ”The Maker Movement” nämner Dougherty (2012, s. 12) hur maker-kulturen
har en stark anknytning till utbildning. Han synliggör Deweys tankegång: ”Learning by
doing” och poängterar hur lärande blir synligt, inte bara under elevers lärandeprocesser,
men också då de får presentera och berätta om vad de tillverkat. Inom en maker-verkstad
är medlemmarna ofta specialiserade inom olika områden. Det här medför att det inom
maker-kulturen existerar en allmän strävan efter att kunna hjälpa sina ”medmakers”. I
klassrummet är eleverna inte nödvändigtvis experter inom ämnesteknologiska områden,
men läraren kan med fördel också dra nytta av att eleverna undervisar och hjälper
varandra. Lärarens roll i undervisningssammanhang är enligt Dougherty (s. 13) närmast
att fungera som handledare för att hjälpa eleven att förverkliga sina egna visioner. Samma
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fenomen diskuterades även i kapitlet om mångmaterialitet. Pedagogens roll inom
slöjdundervisningen för årskurs 1–9 (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 147, 270, 427) är
precis i enlighet med Doughertys linje. I målen för slöjdundervisningen beskrivs lärarens
uppdrag i förhållande till eleven med verb som handleda, inspirera, stödja, sporra,
vägleda, uppmuntra, uppmana och stärka intresset. Eleven är med andra ord ansvarig för
sin egen slöjdprocess men läraren ansvarar för att handleda denna under processens gång.
Pedagogens roll är inte den enda likheten maker-kulturen har med slöjdundervisningen.
Hatch (2014) lyfter fram nio förhållningssätt inom maker-rörelsekonceptet: ”Tillverka,
dela, ge, lär dig, skaffa verktyg, lek, delta, stöd och förändra”. För varje förhållningssätt
ger Hatch en mer detaljerad överblick om vad de i praktiken innefattar. Genom att granska
dem ur ett slöjdpedagogiskt perspektiv finns det flera gemensamma faktorer med den
nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen, 2014, s.
271). Under rubriken ”Centralt innehåll som anknyter till målen för slöjd i årskurs 3–6”
nämns sex stycken delområden som bör synas i undervisningen.
1. Innovation 2. Planering 3. Prövning 4. Tillverkning 5. Tillämpning 6. Dokumentering
och bedömning.
Flera av de här kan relateras till förhållningssätten inom maker-rörelsen som Hatch
nämner. I ovannämnda årskurser är det främst dokumentering och bedömning som inte
har en direkt anknytning till Hatch förhållningssätt. Innovation och prövning kan relateras
till att leka och förändra. Planering har också att göra med lek och med att lära sig.
Tillverkning nämns direkt och även tillämpning har att göra med att tillverka och att
förändra.
Centralt innehåll i slöjd för årskurserna 7–9 är följande: 1. Innovation 2. Formgivning 3.
Prövning 4. Dokumentation och värdering 5. Tillverkning 6. Arbetssäkerhet 7.
Företagsamt lärande 8. Medvetenhet och delaktighet (Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 431–
432).
Av ovanstående centrala innehåll målen är det framförallt företagsamt lärande samt
medvetenhet och delaktighet delar som korrelerar med Hatch syn på deltagande och
delandekulturen. Mycket av verksamheten inom maker-rörelsen handlar om praxis som
även kan tillämpas och utvecklas i arbetslivet. Enligt Tobiasson (2017, s. 82–83) är de
här entreprenöriella kompetenserna något som sammanlänkar slöjd med maker-kultur.
Problemorienterad undervisning i slöjd handlar om att ta ansvar och att konstruera
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lösningar på praktiska problem, något som är en essentiell del av hur projekt byggs upp i
makersammanhang.

Via

medvetenhet

och

delaktighet

kan

de

här

problemlösningsprocesserna få ett djupare syfte och eleverna kan utnyttja varandras
styrkor i tillverkningsprocesserna. Ämnesövergripande projekt lyfter upp enskilda
läroämnens roll i en bredare kontext och eleverna har lättare att uppfatta sammanhang.
Projekten har ofta en direkt koppling till verkligheten och därmed ges även eleverna en
konkret motivering till varför de genomförs.
Även tillverkningsprocesser inom maker-rörelsen innefattar flera gemensamma faktorer
med slöjd. I kapitel 2.3.2 beskrevs slöjdprocessen i fyra moment: idéfas, planeringsfas,
genomförandefas samt utvärderingsfas. Heath (2017, s. 170) betonar hur principerna för
iterativ design har flera likheter med slöjdprocessens steg. Iterativ design är en metod för
att i en spiralformad process testa, förfina och utveckla produkter eller processer.
Samspelet mellan tanke och hand utgör ett viktigt element inom dylika designprocesser
(The Design and Technology Association, 2019).
Även Brahm och Crowley (2016, s. 20–21) lyfter upp de iterativa designprocesserna inom
maker-rörelsen. Enligt författarna läggs i processerna en större vikt på genomförande och
testande än själva planerandet. En särskilt viktig aspekt är att misslyckanden anses vara
en naturlig och lärorik del av problemlösning och tillverkningsprocesser inom makerrörelsen. Även om det finns en gräns för hur mycket motgångar en slöjdare kan tåla, är
detta något som kunde lyftas upp mer i slöjdundervisningen.
Skiöld (2017, s. 118) understryker sambandet mellan digital teknik och slöjd samt
poängterar att ett tekniskt intresse i viss mån krävs av läraren. Enligt henne har läraren ett
visst ansvar att förse elever med ändamålsenliga färdigheter i relation till digital teknik.
Målet ska ändå vara att integrera tekniken i undervisningen på ett naturligt sätt. Mannila
(2017, s. 69) uppmuntrar på samma sätt lärare att våga testa på nya saker och via nätet
och intressegrupper hitta inspiration som kan implementeras i den egna undervisningen.
Något som däremot skiljer åt skolvärlden från maker-kulturen är tillgången till utrymmet.
Av praktiska skäl är användningen av skolans slöjdutrymmen strikt schemalagd och oftast
inte öppen för utomstående. Däremot är syftet med en maker-verkstad enligt Hatch (2014)
att medlemmarna ska kunna ha tillgång till den dygnet runt, eller så att verkstaden under
öppettiderna är tillgängligt för alla kommuninvånare (Helmet, 2018). Som det tidigare
kommit fram, finns det i vårt samhälle ett övergripande intresse att slöjda och tillverka
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saker för hand. Tidigare har även konstaterats att den utrustning som rekommenderats för
slöjdsalarna är synnerligen lämplig ur ett makerperspektiv. Eftersom skolornas
verksamhet

finansieras

med

kommunala

resurser,

borde

då

också

andra

kommuninvånare, än skolelever få tillgång till slöjdutrymmena? Eleverna har möjlighet
att utveckla sina färdigheter inom slöjd under skoltid ända fram till årskurs nio, varefter
handledd slöjdundervisning inte längre erbjuds.
Anderson (2012, s. 54) beskriver hur världen under de senaste 30 åren har ändrats från
atomer till bitar. Med atomer hänvisar han till det konkreta och bitar innebär i det här
fallet digitala strukturer. Det här innebär i praktiken att teknik inom alla områden har
digitaliserats allt mer och ur ett konsumentperspektiv blivit svårare att greppa. En av
principerna inom maker-rörelsen har länge varit att ta reda på hur saker fungerar och hur
de är uppbyggda. Deras motto: ”If you can´t open it, you don´t own it” uppmanar
människor till att vara nyfikna och ta reda på hur saker fungerar för att själv kunna
reparera eller varför inte bygga om dem till något annat (Dufva, 2017, s. 135). Vanligtvis
ska eleverna i slöjdundervisningen tillämpa en viss teknik i sina alster eller också bygga
om något så att det uppfyller en annan funktion. Ett av slöjdens uppdrag i årskurserna 1–
6 och 7–9 är enligt utbildningsstyrelsen (2014, s, 146, 430) följande: ”I slöjden lär sig
eleverna att förstå̊, utvärdera och utveckla olika slags tekniska tillämpningar samt
använda de inlärda kunskaperna och färdigheterna i vardagen.” Om slöjdens fostrande
uppdrag i årskurs 7–9 lyfter Utbildningsstyrelsen (s. 431) upp följande: ”Då färdigheterna
fördjupas ska eleverna också̊ bli bekanta med olika tekniska funktionsprinciper och
praktiska problem som kan uppstå då de tillämpas.”
Ett av målen för lärmiljöer och arbetssätt i slöjd i årskurs 3–6 är att eleverna ska förstå
hur teknologi som tillämpas inom slöjdundervisningen fungerar (Utbildningsstyrelsen,
2014, s. 271). De här exemplen kan tolkas som att slöjdundervisningen, precis som
maker-rörelsen, har ett högre syfte som handlar om att dela förståelse kring hur teknologi
fungerar och därmed också hur teknologi kan användas i olika sammanhang. Enligt Heath
(2017, s. 171) har slöjd som läroämne unika förutsättningar att sammankoppla konkreta
uttrycksformer med digitala dimensioner. Det kan samtidigt ses som en orsak till att få
skapa för hand i en digitaliserad värld, eller med andra ord att gå tillbaka från bitar till
atomer (Dufva, 2017, s. 138).
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4.4 Kritik mot maker-rörelsen
Även om maker-rörelsen som fenomen hyllats över världen har rörelsen samtidigt
kritiserats för att i huvudsak rikta sig till välbärgade vita män i trettioårsåldern med
nördattribut (Rosenfeld Halverson & Sheridan, 2014, s. 497, 502). Mycket av kritiken
bygger på typen av projekt som lyfts upp inom maker-kulturen. Kodning med robotar,
fordon, elektronik och datorer betraktas lätt som mer attraktivt för män och pojkar. Enligt
Utbildningsstyrelsen (2014, s. 9) är jämlikhet en grundläggande förutsättning inom
utbildningen. Dessutom ska undervisningen samt lärostoffet ”…stödja syftet med
jämställdhetslagen” (s. 13):
Myndigheter och utbildningsanordnare samt andra sammanslutningar som tillhandahåller
utbildning eller undervisning ska se till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika
möjlighet till utbildning och avancemang inom yrket samt att undervisningen, forskningen och
läromedlen stöder syftet med denna lag. Vid utbildning och undervisning ska jämställdhet
främjas med hänsyn till barnens ålder och mognad. (Lagen om jämställdhet vid utbildning och
undervisning (609/1986) 5 §)

I relation till jämställdhetslagen och jämlikhetsaspekter inom utbildningen i Finland är
kritiken, riktad till maker-kulturen, befogad. Den här aspekten bör tas i beaktande då
makerinspirerande projekt integreras i undervisningen.
Kafai, Fields och Searle (2014, s. 536) belyser jämställdhetsproblematiken i sin artikel
om e-textiler som splittrande design inom makerinspirerade aktiviteter i skolorna. De
framhåller att till exempel robotik och speldesign medför mycket kreativitet och
engagemang hos eleverna, men samtidigt segregerar en stor del av dem på grund av att
tematiken främst tilltalar en specifik målgrupp. Samtidigt har det påvisats att elever i
andra underrepresenterade målgrupper är i störst behov av inkluderande ämnesteknologi.
E-textiler kan enligt Kafai, Fields och Searle (s. 547) ha en önskad inkluderande inverkan
på undervisningen och som ämnesteknologiskt område medför det mycket variation i
form av textilslöjd, ellära och programmering (s. 541–542).
Arieff (2014) ifrågasätter maker-rörelsen ur ett annat perspektiv. Hon uttrycker sin
frustration över hur allt tekniskt nyskapande inom rörelsen hyllas utan att ifrågasättas.
Under det senaste decenniet har konsumentfrågor varit i fokus och återvinning,
konsumtion samt miljöfrågor är något som ofta väcker diskussion. Arieff beskriver
definitionen på bra design som en elegant lösning till ett tydligt problem och undrar
samtidigt om man inom maker-kulturen försöker lösa fel slags problem. Istället för att
tillverka prylar bara för tillverkandets nöje och skapa innovationer som endast fyller
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behov som tillverkaren skapat, efterlyser hon en kultur som inte leder till ökad
konsumtion. Däremot är det värt att lyfta upp inlärning som en väsentlig utkomma i dylika
sammanhang. Är det kanske värt att tillverka onödiga produkter på bekostnad att eleverna
lär sig saker som kan vara avgörande för deras framtida karriärsval?
Bjurulf (2011, s. 122–123) reflekterar kring samma tema i relation till Sveriges kursplan
för teknikundervisning. För att medvetandegöra elevers konsumtionsval och produkters
livslängd ur ett miljöperspektiv lyfter hon upp produktanalyser som en möjlighet att göra
elever uppmärksamma på hur mycket mervärde olika produkter ger. Detta kunde med
fördel implementeras i makerinspirerade undervisningssammanhang för att ge ett
miljökritiskt perspektiv på verksamheter i klassen.
Anderson (2012, s. 88–89) konstaterar också att 3D-skrivaren inte direkt är ett verktyg
ämnat för att massproducera saker. Dessutom existerar redan teknik för att återvinna 3Dutskrivna objekt och 3D-modellering ger därtill en möjlighet att virtuellt skapa objekt
utan att slösa på naturresurser (Holm & Nix, 2018). Det här i kombination med Bjurulfs
(2011, s. 133) exempel på hur återvinning kan fungera som ett centralt tema i
undervisningen kunde resultera i fungerande undervisningskoncept. Enligt Hedenström
och Parnes (2017, s. 46) ger makerinspirerade arbetssätt goda förutsättningar för
återanvändning. Elektroniska produkter konsumeras i snabb takt i samhället, vilket leder
till ett stort överskott av begagnad elektronik och föråldrad teknik. Enligt författarna
kunde man i undervisningen slå två flugor i en smäll genom att låta eleverna återanvända
dylik elektronik i sina alster och därmed lära sig både om elektronik och återanvändning.
Nemorin (2017) riktar sin kritik mot lärandeprocesser inom maker-kulturen. Hon
beskriver de maker-relaterade aktiviteterna inom sin undersökning som snarast
frustrerande än inspirerande. Även om digitala tillverkningsmetoder enligt henne bidrar
med nya möjligheter och har en demokratiserande inverkan på undervisningens upplägg,
kan de tekniska motgångarna inom lärandeprocessen ha en hämmande inverkan. Att lära
sig av sina misstag och motgångar låter bra i teorin, men enligt Nemorin finns det en
gräns för hur mycket motgångar elever kan möta förrän frustrationen tar över och de ger
upp. Hon efterlyser därför mera djupgående forskning inom makerinspirerade
lärandeprocesser.
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5 Utrustning och teknik förknippad med Maker-rörelsen
Kapitlet inleds med en allmän redogörelse för verktyg som ofta förknippas med makerrörelsen och vilka typer av redskap det handlar om. Underkapitlen tar upp en mer
ingående beskrivning över specifik utrustning, dess bakgrund samt dess potential i
undervisningssammanhang. Däri beskrivs 3D-modellering och på motsvarande sätt
redogörs

för

3D-skrivning.

Slutligen

definieras

och

förklaras

E-textilier

i

skolsammanhang.
5.1 ”Tool up”
Ett av förhållningssätten inom maker-rörelsen som Hatch (2014, s. 23) lyfter fram är ”tool
up”. Med det syftar han på karakteristiska verktyg som makers ofta använder sig av. En
förutsättning för att kunna förverkliga sina idéer och tillverka det man vill, är att ha
tillgång till ändamålsenlig utrustning. Speciellt viss teknik och vissa verktyg associeras
starkare med maker-rörelsen än andra. I skolsammanhang lyfter Martinez och Stager
(2013) upp tre olika komplementkategorier för utrustning som skolor bör ta hänsyn till.
Den första kategorin utgörs av datorstyrda designverktyg varav bland annat 3D-skrivare
och 3D-modelleringsprogram understryks. Det andra området innefattar utrustning som
sammanlänkar gränserna mellan det digitala och praktiska. Exempel på sådan utrustning
är robotik, e-textilier och sensorer som går att ansluta till Internet. Som tredje område
belyser författarna programmering som en nyckel till att kontrollera verktyg och
datorstyrd utrustning.
Hasselskog och Johansson (2008, s. 23) granskar kritiskt slöjdsalarnas utformning i
dagens läge och hänvisar till att de i stor utsträckning är traditionellt byggda enligt tidigare
aktuella ämnesområden och tekniker. Författarna menar att indelningen av textilslöjd och
teknisk slöjd i separata utrymmen kan upplevas paradoxalt med tanke på att slöjden nu
även lyfts upp som ett enhetligt och mångmateriellt ämne.
För att återgå till listan och vilken nytta slöjdundervisningen kan ha av den i dagens läge
så finns det mycket makerinspirerad teknik som väl kan anpassas till slöjdundervisningen
i skolorna. Orsaken till det här är som tidigare nämnts: priset, användarvänligheten och
utrustningens effektivitet. I kapitlen nedan kommer 3D-modellering, 3D-skrivare samt e39

textiler att beskrivas mera ingående och deras potential i undervisningssammanhang
kommer att redas ut.
5.2 3D-modellering
Med benämningen 3D-modellering avses i den här studien teknisk ritning med hjälp av
datorer, ofta använt under begreppet CAD. Förkortningen CAD härstammar från den
engelska benämningen Computer Aided Design vilket översätts till datorstödd
konstruktion på svenska (Nationalencyklopedin, [u.å.]). I praktiken går det ut på att, med
hjälp av datorer, skapa en virtuell modell av sin konstruktion, som därefter kan användas
i både ritnings- och analyssyfte.
I och med att datorernas kapacitet utökades på 1960–1970-talet, blev det allt vanligare att
räkneoperationer i samband med simulering och strukturanalys genomfördes av datorer.
Det handlade ändå främst om separata aktiviteter inom produktframtagningsprocessen.
Senare blev det vanligare att även verktygsmaskiner styrdes med data så att deras rörelser
koordinerades i önskade specifika geometriska mönster. För att planeraren eller
konstruktören skulle få bättre visuell kontroll över slutprodukten, utvecklades en
interaktiv grafisk lösning där både konstruktion, beräkning och beredning ingick. I
praktiken kan konstruktionens geometrimodell betraktas på en datorskärm. Bakom
datorgrafiken finns en stor mängd data samt olika program för beräkning och beredning
som hjälper personerna involverade i projektet att göra nödvändiga kalkyler (Hågeryd,
Björklund & Lenner, 2005, s. 347–349). Om tekniken används i direkt koppling med
tillverkningsmaskiner (exempelvis CNC-fräs) brukar förkortningen CAM användas
(Computer Aided Manufacturing). Hågeryd m.fl. (s. 250) poängterar att förkortningen
CAD ofta används felaktigt i allmän hänvisning till datorritning vilket i sådana fall borde
benämnas Computer Aided Drafting. Eftersom tyngdpunkten i denna undersökning ligger
på datorstödd ritning, och för att undvika vilseledning, används begreppet 3Dmodellering genomgående i studien som beskrivning för dessa aktiviteter.
Enligt Bryant (2018, s. 21) kommer det på arbetsmarknaden i framtiden att finnas ett stort
behov av anställda med färdigheter inom 3D-modellering och 3D-skrivning. Det här är
en motivering för att redan i grundskolan låta elever bekanta sig med ämnesområdet.
Under

forskningens

lektionssekvens

kommer

eleverna

att

använda

sig

av

onlineprogrammet Tinkercad som är ett 3D-modelleringsprogram som uppehålls av
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företaget Autocad. Bryant menar att Tinkercad är ett utmärkt program för att bekanta sig
med grundläggande principer inom 3D-modellering. En stor fördel med programmet är
användarvänligheten. Modellerna sparas i en nätserver och användaren kan komma åt
sina alster på vilken dator som helst, förutsatt att den är uppkopplad till internet. I
skolsammanhang underlättar detta användningen avsevärt i och med att användaren inte
är beroende av en specifik dator. Inne i programmet kan eleverna skapa tredimensionella
figurer genom att kombinera färdiga geometriska objekt och använda programmets
verktyg för att skulptera figuren enligt egna behov. Modellerna kan sedan exporteras i
filformat som är kompatibla med 3D-skrivare.
Ett

annat

övergripande

tillämpningsområde

av

3D-modellering

i

undervisningssammanhang är produktplanering. Raulamo (2016) låter elever i
årskurserna 7–9 beskriva fördelar med att använda 3D-modelleringsprogrammet
SketchUp i slöjdundervisningen. Fördelarna som lyfts upp är mångfasetterade. Enligt
eleverna är det i programmet lätt att göra ändringar, modellerna blir överskådliga och
behöver dessutom inte ritas på nytt ur olika vinklar i och med att programmet ger
användaren en möjlighet att vrida runt på de tredimensionella modellerna. Några elever
konstaterar att även om de egna teckningskunskaperna inte räcker till för att konkretisera
idéer på papper så kan alla framställa lyckad produktplanering i programmet. En annan
fördel är att eleverna kan färdigställa produktplaneringen hemma på datorn, vilket bereder
mer lektionstid för de verkställande delarna av slöjdprocessen.
5.3 3D-skrivning
3D-skrivning är ett populariserat begrepp för en typ av framställningsmetod som faller
inom kategorin för additiv tillverkning (Moilanen, 2017, s. 15) eller friformsframställning
(FFF) (Nationalencyklopedin, [u.å.]). Metoden går ut på att maskinellt framställa
tredimensionella objekt utgående från digitala tredimensionella modeller genom att
tillsätta material i tunna lager på varandra (Moilanen, 2017, s. 15).
Tanken att framställa objekt genom att lägga flera lager på varandra kan härledas tillbaka
till 1860-talet. Den teknik som vi idag relaterar till som 3D-skrivning patenterades i
början av 1980-talet och gick ut på att härda material i lager med hjälp av ultraviolett
strålning (Bourell, Beaman, Leu & Rosen, 2009, s. 5). Den här tekniken utarbetades år
1983 av amerikanen Chuck Hull som fortfarande är verksam inom 3D-skrivarbranschen
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i företaget 3D Systems. Fenomenet patenterades som Stereolitografi (Eng.
Stereolithography) och filformatet .stl, som fortfarande är det vanligaste inom 3Dskrivning, härstammar från förkortningen av namnet (Moilanen, 2017, s. 15).
Efter uppkomsten på 1980-talet anpassades 3D-skrivaren till att uppfylla industriella
behov. Två stora företag stod bakom utvecklingen av 3D-skrivare som i huvudsak
användes för att snabbt tillverka prototyper och delar. Industrin förblev teknikens
målgrupp ända tills 2010 då företaget RepRap utvecklade en billig och konsumentvänlig
3D-skrivare. Efter det har flera andra företag lanserat egna versioner och idag kan 3Dskrivare inhandlas i prisklasser mellan bara några tior till tiotusentals euro (Grames,
2018). En företagsam maker kan även beställa komponenter och själv 3D-skriva ut delar
för att bygga ihop en egen 3D-skrivare (Moilanen, 2017, s. 46).
Det finns variationer på hur 3D-skrivarna arbetar. Vissa 3D-skrivare tillsätter smulten
plast i tunna skikt på varandra, medan andra kan härda lager av harts i vätskeform eller
keramik, metall eller plast i pulverform med hjälp av laser. Tekniken kan ändå jämföras
med den på en bläckstråleskrivare. Skillnaden är att bläckstråleskrivaren arbetar
tvådimensionellt. Den har en motor som driver pappret längs den ena axeln och en annan
motor som för skrivarhuvudet fram och tillbaka längs med den andra axeln samtidigt som
den matar bläck över områden angivna av mjukvaran. 3D-skrivarens munstycke eller
laser har på samma sätt två motorer som för den i x- och y-led, men även en motor som
för den uppåt (z-led) för varje skikt den slutfört. Formen samt höjden för varje skikt anges
av det så kallade skärningsprogrammet (eng. slicing) vars uppgift är att på förhand dela
upp den digitala 3D-modellen i vertikala skivor som 3D-skrivaren kan läsa, även känt
som G-kod. 3D-skrivning är fortfarande en tidskrävande process vilket gör att både tid
och material kan sparas genom att inte fylla hela objektet med material.
Skärningsprogrammet kan därför skapa en stödkonstruktion inne i objektet och därmed
spara en avsevärd mängd tid och material. Trots det hålls utsidan och formen på det
utskrivna objektet oförändrad. Materialvariationen inom 3D-skrivning är stor. 3Dskrivare kan redan skapa objekt i flera olika polymerer, glas, stål, brons, guld och titan.
Tekniken har även tillämpats i matlagning och för att skriva ut organ (Anderson, 2012, s.
82–91).
En alternativ tillverkningsmetod har vanligtvis varit att tillverka objekt genom att gjuta
dem i färdiga formar. Det är fortfarande ett fördelaktigt tillvägagångssätt om objektet
tillverkas i stora kvantiteter (Anderson, 2012, s. 88–89). Så länge mängden inte är stor är
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fördelarna med 3D-skrivning flera: Förutom att ingen gjutform separat behöver tillverkas
är mängden material som går till spillo minimal. 3D-skrivare kan tillverka komplexa
geometriska former som skulle vara utmanande att åstadkomma genom gjutning.
Dessutom kan delar byggas in i varandra utan att de efteråt separat behöver monteras ihop
(Moilanen, 2017, s. 15).
Ur ett tillverkningsperspektiv lyfter Anderson (2012, s. 88–89) upp tre saker som 3Dskrivning erbjuder gratis, men som genom traditionell tillverkning kräver stora
omkostnader.
1. Alla objekt kan göras olika.
2. Komplexa detaljer och flera olika komponenter är lika lätta att skriva ut som en
simpel geometrisk figur.
3. Att göra ändringar i tillverkningsskedet är inte svårare än att gå in och justera den
digitala 3D-modellen för att sedan skriva ut ett nytt exemplar.
Alla tre ovanstående punkter gynnar också användningen av 3D-skrivare i
undervisningssammanhang. Speciellt inom slöjdundervisningen uppmuntras elever till att
sätta en personlig prägel på sina slöjdalster samt själva ta ansvar över produktplaneringen
(Utbildningsstyrelsen, 2014, s. 270). En 3D-modellerad och -utskriven modell kan därför
utgöra en väsentlig del av elevens slöjdprocess för att få en tydligare överblick av formen
och proportionerna för den blivande slöjdprodukten.
Utbildningsstyrelsen (2017) har på sin webbtjänst för lärare (edu.fi) publicerat digitala
läromedel som lärare kan tillämpa i sin undervisning. Integrering av 3D-skrivning är ett
av stödmaterialen som finns tillgängliga på sidan (Lehtonen, Kajala & Salokannel, 2017).
Där finns flera praktiska tips på hur 3D-skrivning i ett meningsfullt och helhetsskapande
sammanhang kan ha stor potential. 3D-skrivaren ska placeras på ett ställe i skolan där den
effektivt kan utnyttjas av flera klasser. Eleverna ska få möjlighet att arbeta med 3Dskrivaren så att de själva kan vara kreativa och påverka vad som skrivs ut. Däremot får
tekniken inte bli ett självändamål. Ideala utgångslägen, enligt författarna, är då 3Dskrivande blir en integrerad del i ämnesövergripande- eller fenomenbaserade helheter där
eleverna själva får vara delaktiga och lösa problem. För att verksamheten ska fortlöpa och
utvecklas understryker Lehtonen m.fl. (2017) vikten av att läraren inte lämnas ensam med
tekniken. Därför kan det vara bra att ha en stödperson eller en arbetsgrupp involverade i
början. Enligt en undersökning gjord av Department for Education (2013, s. 23) kan 3D-

43

skrivare vara en värdefull resurs i klassrummet och bidra till större engagemang och
lärande hos eleverna under förutsättningen att tekniken tillämpas på ett meningsfullt sätt.
5.4 E-textilier
Termen e-textilier bottnar i det engelska begreppet ”Electronic Textiles” som i sin tur
vanligtvis förkortas: ”e-textiles” (2019). Buechley, Peppler, Eisenberg & Kafai (2013, s.
1) beskriver e-textilier som färgglada, vackra, mjuka och vänliga datorer. Om definitionen
vänds om kan e-textilier enligt författarna betraktas som kläder, möbler eller inredning
med infogade elektriska och eventuellt programmerbara komponenter.
Buechley, m.fl. (s. 3–4) konstaterar genom en historisk tillbakablick att metall- och övriga
materialinslag i klädesplagg nog existerat redan för 1000 år sedan. Trots att teknologi
eller elektronik i enstaka fall kombinerats med klädesplagg under den senare hälften av
1900-talet var det inte förrän under 1990-talets mitt som utvecklingen av e-textilier satte
fart. Då fick det estetiska ändamålet av att integrera tekniken i klädesplagg plötsligt en
mycket större roll. Trots det utgjordes utövarna främst av specialister som utvecklade
området med egen anpassad utrustning. E-textilier i form av gör-det-själv paket för
hobbyentusiaster och användarvänliga skolprojekt expanderade på marknaden först i
början av 2000-talet i samband med maker-rörelsens uppkomst.
Buechley (2013, s. 20–21) beskriver händelseförloppet då hon utvecklade LilyPad, en av
de första byggsatserna inom e-textilier, och berättar hur allt började med att hon upptäckte
möjligheterna med konduktiv sytråd. Tråden är en av de avgörande delarna inom etextilier och fyller samma funktion som ledningar inom övrig elektronik. Skillnaden är
att konduktiv tråd är mjuk och böjlig och går att sy in i textila material, antingen för hand
eller med symaskin. Buechley fascinerades av att kunna integrera sitt intresse för teknik
i mjuka textila material och ju mer hon utvecklade e-textilier, desto mer ville hon dela
med sig av erfarenheterna med andra. De främsta utmaningarna, enligt henne, var att
anpassa de olika komponenterna till användarvänliga textilkomponenter vilket ledde till
att hon utvecklade en simpel byggsats som hon introducerade för en grupp elever.
Elevernas iver ledde till ett projekt att utveckla en programmerbar mikrokontroller som
också kunde integreras i klädesplagg. En mikrokontroller ger projekt inom e-textilier en
mer komplex dimension som även innefattar kodning.
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Den största fördelen med e-textilier enligt Buechley (s. 23) är det mångsidiga
ämnesteknologiska innehåll som utrustningen tillför undervisningen. Även de mest
grundläggande projekten innefattar grundläggande principer inom el-lära; hur kretsen
fungerar, serie- och parallellkoppling, strömavbrytarens funktion och hur man letar efter
orsaker till kortslutning. Förutom det lär eleverna sig dessutom grundläggande färdigheter
inom textilslöjd: hur man fäster tråd på nålen, syr och fäster en tråd. Utöver de här
basfärdigheterna går det att integrera olika typer av sensorer i helheten. Beroende på typen
av sensor kan de reagera på ljusstyrka, ljudvolym, gravitation, rörelse eller tryck (PernerWilson & Buechley, 2013, s. 56–57). Med hjälp av mikrokontrollerna kan sensorerna
kodas för att styra andra komponenter, som exempelvis LED-lampor eller en summer. En
annan som fördel, som Buechley belyser, är hur ämnesområdet engagerar en stor
diversitet av användare. Enligt Kafai, Fields och Searle (2014, s. 547) är det här
fenomenet

något

som

är

speciellt

värdefullt

i

skolsammanhang

eftersom

elevsammansättningen är varierande och eleverna har olika intressen och uttrycksbehov.
E-textilier ger, enligt Buechley (2013, s. 24–25), elever utrymme för att lägga en personlig
prägel på produkterna, både i estetiskt och funktionellt avseende. Projekten kan med
andra ord utmynna i personligt visuella produkter med helt unika funktioner. Det i sin tur
utmanar elevernas kreativa förmågor över hur de till exempel kan anpassa ett projekt till
deras specifika intresseområden.
Peppler och Glosson (2013, s. 81–82) påvisar i sin undersökning att elever framgångsrikt
lär sig hur en elkrets fungerar via projekt i e-textilier. En distinkt skillnad är att projekt
med e-textilier är avsevärt mer tidskrävande än att bygga upp motsvarande krets med
traditionella ledningar och komponenter. Enligt författarna är det en positiv utkomma för
elevernas lärande. Eleverna spenderar mer tid med komponenterna och hinner få en
mycket djupare förståelse i hur allting fungerar. I och med att den konduktiva sytråden
inte är mantlad, finns det en större risk för kortslutning och eleverna behöver lägga mer
tid på både felsökning och hur de planerar kretsen.
Peppler och Danish (2013, s. 133–135) beskriver hur e-textilier även kan användas inom
grupprojekt och som åskådningsmedel i klassen. Hela klassen kan till exempel engageras
i ett projekt som utmynnar i ett spel som både kan vara lärorikt och till glädje för resten
av skolan.
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6 Avhandlingens empiriska del
I kapitel sex beskrivs hur undersökningen genomfördes. Inledningsvis lyfts studiens syfte
och forskningsfrågor upp, varefter forskningsansatsen i form av aktionsforskning
beskrivs. Därefter redogörs stegvis hur undersökningen genomfördes i enlighet med de
huvudsakliga skedena som finns i en aktionsforskningsbaserad forskningsprocess. Sedan
beskrivs hur data samlats in under studiens gång samt varför de samlades in på det viset
och på motsvarande sätt beskrivs därefter hur det insamlade materialet analyserats.
Slutligen diskuteras undersökningens trovärdighet och validitet.
6.1 Preciserade forskningsfrågor
Tillämpning av digitala hjälpmedel inom skolan är fortfarande i ett pilotskede och därför
behövs forskning som tydliggör nyttan av teknik som gör entré i skolvärlden. Syftet med
den här undersökningen är att granska hurdan kunskaps- och färdighetsutveckling som
kommer till uttryck då tre typer av ämnesteknologisk utrustning integreras i en
mångmateriell slöjdundervisningssekvens som planeras och genomförs av forskaren och
slöjdlärarna. En annan intressant aspekt att undersöka är hur eleverna tar sig an området.
Utgående från ovanstående syfte har följande tre forskningsfrågor preciserats:
1. Hur tar eleverna sig an ett nytt mångmateriellt ämnesteknologiskt område i
slöjden?
2. Hurdan kunskaps- och färdighetsutveckling kommer till uttryck inom ett nytt
mångmateriellt ämnesteknologiskt område i slöjden?
3. Vilka erfarenheter framträder då ett mångmateriellt slöjdinnehåll planeras och
genomförs?
Under hösten 2018 gavs jag möjligheten att delta i projektet ”3D skriver framtiden”
finansierat av Utbildningsstyrelsen. Projektet i sin helhet hade som övergripande syfte att
via flera mångvetenskapliga undervisningshelheter integrera teknologisk utrustning i
skolundervisningen i Grankulla stad. Utrustningen inom projektet var anknuten till bland
annat virtuell verklighet, förstärkt verklighet, programmering, 3D-modellering och 3Dskrivning. I samband med projektet öppnades en maker-verkstad som hela stadens
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invånare har tillgång till. Maker-verkstaden är belägen i skolbyggnaden och jag gavs fria
händer att i forskningssyfte planera en undervisningssekvens utgående från den utrustning
som fanns tillgänglig i utrymmet. Eftersom min avhandling skulle skrivas inom
slöjdpedagogik

och

eftersom

frågan

om

hur

maker-kulturen

influerar

slöjdundervisningen överlag varit ett omdiskuterat ämne, var det lämpligt att
lektionssekvensen skulle falla inom ämnet slöjd. Undersökningen förväntas ge svar på
hur nya ämnesteknologiska områden kan implementeras i undervisningen och vilka
omständigheter som bör tas i beaktande.
6.2 Aktionsforskning som forskningsansats
Målet med aktionsforskningen är att utveckla praxis som sedan kan tillämpas i liknande
situationer. Rönnerman (2012, s. 26) beskriver aktionsforskningens händelseförlopp som
en spiral vars cykler innefattar fyra olika steg: planera – agera – observera – reflektera.
Även om hon understryker att de här stegen inte ordagrant behöver följas, är modellen
adekvat i den här undersökningens sammanhang.
Eftersom studien utreder och fokuserar på elevernas möten och lärande inom
lektionssekvensen krävs en forskningsmetod där processen kontinuerligt kan följas upp
och evalueras. Förutom det bör forskningsupplägget lämpa sig för att utveckla nya
tillvägagångssätt eftersom digitaliseringen inom slöjden är i behov av ny praxis för de
hjälpmedel som i dag finns tillgängliga. Aktionsforskning är ett fördelaktigt
tillvägagångssätt då syftet är att utveckla praxis inom utbildningsverksamhet. Trots att
forskningsansatsen i det här fallet anknyts till skolverksamhet, används den enligt
Rönnerman (2004, s. 13) även frekvent inom arbetsvetenskap.
Utgångsläget i en undersökning utförd genom aktionsforskning har enligt Suojanen
(1992, s. 55) ofta sitt ursprung i en praktisk situationsbunden frågeställning. I
skolsammanhang tenderar undersökningen att ha en koppling till utbildning av en specifik
målgrupp. I relation till projektsammanhang används aktionsforskning ofta för att
redogöra för behovet av utveckling av praxis. I aktionsforskning är forskaren med i
forskningssituationen och påverkar händelseförloppet. Det innebär att forskaren har en
aktiv roll i verksamheten och bidrar med fungerande råd och kunskap som stöder
verksamheten och framförallt bidrar till den utvecklingen som forskningen strävar efter.
Utveckling och förändring är det viktigaste syftet med aktionsforskning. Det handlar inte
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endast om utvecklingsmålet, utan även om utvecklingsprocessen. Processen följs upp och
dokumenteras konsekvent och därmed kan forskaren kontinuerligt analysera
förändringsförloppet. Reflektionen utgör den sista delen i kedjan eftersom den påvisar
vad som eventuellt inte fungerar och forskaren kan därmed prova andra tillvägagångssätt.
Som ordet aktionsforskning också antyder är aktionen det som styr forskningen. Genom
att handlingarna observeras och dokumenteras nås en bredare kunskap över situationen.
(Rönnerman, 2004, s. 13–14.)
Suojanen (1992, s. 42) presenterar en spiralmodell utvecklad av Kemmis 1982.
Spiralmodellen utgörs av flera cykler där varje cykel i huvudsak består av samma fyra
delmoment som Rönnerman (2004, s. 26) nämner. Suojanen ger en utförligare bild av
handlingarna inom en enskild cykel och reder ut vilka moment de olika stegen för med
sig.

Figur 6. Första cykeln av Kemmis aktionsforskningsspiral, presenterad av Suojanen
(1992, s. 42).
Cykeln inleds med kartläggning av utgångsläget (fi. nykytilanne) och går ut på att
tillsammans med involverade aktörer granska vad som ska utvärderas och vilka
48

begränsningar som bör sättas. En viktig del enligt Suojanen (1992, s. 56) är att samtliga
aktörer är införstådda med förändringsbehovet i det här stadiet och att det finns en
ömsesidig strävan efter förändring. Principerna för aktionsforskning är svåra att verkställa
om praktiker inte är redo att förändra sin verksamhet. Aktörerna i gruppen kan höra till
samma organisation men ha olika uppgifter. Rönnerman (2012, s. 25–26) poängterar att
mötet mellan praktiker och forskare inte alltid är oproblematiskt eftersom forskning och
praktik inte alltid går hand i hand. En faktor som kan underlätta mötet är att utveckla
ömsesidig förståelse för den andra partens erfarenheter och avsikter. I bästa fall leder det
till gynnsamt samarbete och en gemensam kunskapsutveckling för både forskare och
praktiker. Kartläggningen av utgångsläget ger även undersökningen ramar trots att
Suojanen (1992, s. 56) betonar att undersökningen inte får bli för styrd. Dock är det
nödvändigt att lyfta fram både eventuella begränsningar och möjligheter i början. Det
hjälper också att förtydliga det som är relevant för forskningens del.
Senast under planeringssteget (fi. yleissuunnitelma) bör utvecklingsarbetets tema och
målsättningar förtydligas. Suojanen (1992, s. 56) understryker vikten av att reda ut ur
vilket perspektiv undersökningen ska genomföras. I skolsammanhang kan det till
exempel vara fråga om lärare, elever, läroämne eller omgivning. Genom att kombinera
de här på olika sätt kan utvecklingsarbetet exempelvis koncentreras kring attityder eller
värderingar. Målsättningarna presenteras för praktikerna som i sin tur ska godkänna dem.
Samtidigt fördelas ansvarsområden och gruppen bestämmer hur observations-,
reflektions- samt rapporteringsmetoder läggs upp för att maximera undersökningens
tillförlitlighet.
Verksamhetssteget (fi. toiminta) kräver en viss mån av flexibilitet av involverade aktörer.
Trots att en allmän strävan är att verkställa skedet i enlighet med de förutbestämda
planerna och målsättningarna, förekommer det vanligtvis förändringar i praktiken.
Verksamheten granskas då kritiskt och praktiker samt forskare får vara förberedda att
under genomförandet göra kompromisser utgående från eventuell respons.
Observationssteget (fi. havainnointi) är enligt Suojanen (1992, s. 59) det skede som
skiljer aktionsforskning från vanlig praxis. Via observation samlas information
systematiskt för att senare analyseras. Även om informationen i viss mån analyseras
kontinuerligt sker den slutgiltiga analysen i slutet av cykeln. Det finns flera
tillvägagångssätt för att samla in material i aktionsforskning. Enligt Suojanen (s. 59–62)
är det här en fördel som bidrar till att forskningen lätt kan anpassas enligt situationen. Det
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är dock viktigt att på förhand avgöra hur observationerna dokumenteras för att det
insamlade materialet ska vara tillförlitligt. Forskningsdagbok är en av de vanligaste
dokumentationsmetoderna och Suojanen rekommenderar att någon form av dagbok förs
i varje typ av aktionsforskning för att forskaren bättre ska komma ihåg detaljer, speciellt
om

undersökningen

sträcker

sig

över

ett

längre

tidsintervall.

En

annan

datainsamlingsmetod under observationssteget är reflektionsenkäter. Suojanen (s. 60)
rekommenderar användning av enkäter speciellt i undervisningssammanhang. Enkäternas
utformning anpassas till forskningens frågeställningar och frågorna kan därmed vara
öppna eller slutna. Om undersökningsgruppen inte är stor kan öppna frågeformuleringar
vara fördelaktiga. Det utesluter ändå inte tillämpning av frågeformulär med
flervalsalternativ. Eftersom planering och därtill hörande diskussioner görs genomgående
under

aktionsforskning,

rekommenderar

Suojanen

också

inspelning

som

insamlingsmetod. Speciellt om möten och diskussioner sker frekvent är det bra att
dokumentera så mycket som möjligt för att efteråt kunna analysera materialet
noggrannare. Om grupperna är stora är videoinspelning en lättare metod för att överblicka
situationen. Vid genomgången av materialet kan forskaren även få nya insikter som inte
framträtt under inspelningstillfället. Om undersökningen inbegriper utomstående
personer som ändå inte kan närvara vid genomförandet rekommenderar Suojanen (s. 61)
att de intervjuas. Under hela observationssteget ska dessutom även oförutsedda moment
samt eventuella missbedömningar dokumenteras och sedan tas i beaktande då materialet
analyseras.
Reflektionssteget (fi. arviointi) utgör den sista delen i aktionsforskningens första cykel.
Suojanen (s. 62) poängterar dock att reflektion inom aktionsforskning sker kontinuerligt
genom undersökningen för att forskare eller praktiker genast kan ta itu med moment som
inte fungerar. Målet med reflektion i det sista skedet är att, utgående från det
dokumenterade materialet, kasta återblickar till de tidigare stegen. Tillförlitligheten ökar
om de praktiker som medverkat deltar i avslutningsreflektionen. Dylika diskussioner kan
utgå från de problem och frågeställningar som forskningen inleddes med. Utgående från
dem kan aktörerna reflektera över hur väl forskningsområdet utvecklats. Oftast sker
reflektionen i diskussionsform mellan praktiker och forskare. Den här diskussionen ger
inom aktionsforskning upphov till en ny plan över hur den uppföljande cykeln ska
genomföras och vilka nya lärdomar som ska implementeras.
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Aktörer inom aktionsforskning kan ha olika uppgifter. I min studie fungerar de ordinarie
slöjdlärarna som praktiker. De kommer framöver i studien att benämnas ”lärare 1” och
”lärare 2”. Det ligger i deras intresse att via forskningen erhålla kunskap som kan
tillämpas i slöjdundervisningen i framtiden. Min uppgift består av att vara forskare, men
även

praktiker

eftersom

jag

även

själv

har

rollen

som

pedagog

i

undervisningssituationerna. (Rönnerman K. , 2012, s. 24.)
Även om aktionsforskningens resultat oftast leder till nya aktioner som blir föremål för
vidare forskning, ger omständigheterna inte utrymme för det inom det här projektet.
Denna studie kan därför betraktas som en forskningsansats inspirerad av aktionsforskning
men med endast en cykel. Suojanen (1992, s. 40) beskriver hur Kemmis problematiserar
aktionsforskning genomförd i endast en cykel. Han ifrågasätter om en dylik
forskningsansats överhuvudtaget kan betraktas som aktionsforskning. Syftet med flera
cykler inom aktionsforskning är att utveckla praxis utgående från de reflektioner som
sammanfattas efter varje cykel. Om ny kunskap inte kan implementeras och utvärderas
uppfylls heller inte en del av den centrala målsättningen med aktionsforskning som
metod. Trots det är den första cykeln elementär i avseendet att den ger resultat som den
senare utvärderingen kan bygga vidare på.
6.3 Interventionsförloppet
I enlighet med den första cykeln av aktionsforskningsspiralen inleddes arbetet med att
granska utgångsläget för lektionssekvensen. Studiens lärare hade planerat upplägget för
sjuornas slöjdundervisning så att en kurs skulle gå under namnet ”övriga material” för att
överensstämma med slöjdens mångmateriella syfte enligt Utbildningsstyrelsen (2014, s.
146–147).
Under det första planeringstillfället med lärarna beslöts det att undersökningens
lektionssekvens kunde genomföras inom ovan nämnda kurs. Som målgrupp fastslogs en
slöjdgrupp med 13 elever i årskurs sju. Tidsramen utgjordes av sju lektioner á 90 minuter.
Det bestämdes i samråd med lärarna att den nyinvigda maker-verkstaden skulle fungera
som undervisningsutrymme. Eftersom utrymmet för elevernas del varken hade direkta
kopplingar till den tekniska slöjden eller textilslöjden tolkades det som en neutral plats
där elevernas fördomar och erfarenheter av tidigare slöjdutrymmen inte lika skulle
påverka deras inställning till arbetsområdet. Den ämnesteknologiska infallsvinkeln på
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sekvensen beräknades även ge eleverna nya insikter i möjligheterna kring mångmateriell
slöjd. Under planeringtillfället diskuterades inledningsvis 3D-modellering, 3D-skrivning
samt e-textilier som potentiella ämnesteknologiska områden för lektionssekvensen. Jag
gavs ett inledande planeringsansvar för sekvensen varefter ett nytt planeringstillfälle med
ordinarie slöjdlärare schemalades. Eftersom e-textilier som ämnesområde enligt Kafai,
m.fl. (2014, s. 547) har en positiv inverkan i relation till inkludering och jämställdhet,
valdes det som ett av innehållen i sekvensen. Tillsammans med 3D-modellering, 3Dskrivning och textilslöjd utgjorde de ämnesteknologiska delområden i projektet som
döptes ”Se mig!”. Elevernas uppgift inom lektionssekvensen var att tillverka ett alster
med vars hjälp de skulle synas bättre. Sekvensen beskrivs i sin helhet i sekvensplanen (se
bilaga 2) som skapades inför det andra planeringsmötet tillsammans med skolans lärare.
Sekvensen ”Se mig!” omfattar mycket varierande material och tillverkningsmetoder och
det ger ett utmärkt tillfälle att ta fasta på vilka färdigheter eleverna besitter och vilka de
utvecklar under projektet samt hurdana former mångmaterialiteten tar.
Som tidigare beskrevs i kapitel 6.2 är planeringssteget enligt Suojanen (1992, s. 56–59)
den del i aktionsforskningen där målsättningarna med undersökningen förtydligas
tillsammans med involverade praktiker. Det fjärde planeringsmötet med lärarna inledde
studiens planeringsfas. Eftersom de i läsårsplanen hade planerat in en kurs under namnet
”övriga material”, ombads de inför det fjärde planeringsmötet, göra en lista över lämpliga
målformuleringar för den inkommande lektionssekvensen. De mål som formulerades var
följande:
•
•
•
•
•
•
•

Våga testa på nya saker (också sådant som känns obekvämt eller främmande)
Vara kreativ, att ha egna ideér
Ta ansvar för eget arbete
Att tillämpa tidigare färdigheter och kunskaper
Använda instruktionerna självmant
Få bredare förståelse för 3D skapande
Väcka intresse för programmering och ge nya möjligheter

Listan användes som utgångspunkt för att konstruera ett fyrfält enligt Huovilas m.fl.
(2018, s. 18) modell där lektionssekvensens mål åskådliggörs inom de fyra olika
kategorierna.
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Planeringsfärdighet:
• innovation
• produktplanering
tredimensionellt
• planering av en strömkrets
samt kodande av blinkschema
• planering av arbetsordning
• val av ändamålsenligt
material

Arbetsberedskap:
• uppsättning av mål för det egna
arbetet
• våga testa
• följa instruktioner
• förbereda presentation av
slöjddagboken

Individens välmående och
tillväxt:
• realistiska målsättningar i
relation till det egna
kunnandet

Mål

Utvärdering

Ämnesinnehåll:
• förståelse för strömkretsen samt
symbolerna
• användning av 3D-skrivare
• tillämpning av ändamålsenliga
tekniker samt
bearbetningsmetoder
• presentation samt förverkligande
av egna idéer

Utvärdering

Utvärdering

Mål

Utvärdering

Mål

Mål

Figur 7. Undervisningsmål för lektionssekvensen uppdelade enligt Huovilas m.fl.
(2018, s. 18) fyrfältsmodell
Inom fältet för ämnesinnehåll listas de mål för sekvensen som är i direkt relation med
specifika kunskaper inom läroämnet slöjd. Inom fältet för planeringsfärdighet nämns
sekvensens målsättningar som har att göra med elevernas planering. Fältet för
arbetsberedskap beskriver mål i utgående från arbetssätt som eleverna även har nytta av
inom andra ämnen eller överlag i en annan kontext. I fältet för individens välmående och
tillväxt finns endast en målsättning som även tangerar ett av målen inom arbetsberedskap.
Inför sekvensens första lektion anordnades ännu ett femte planeringsmöte där syftet var
att forskaren och lärarna skulle bekanta sig med teknologin på förhand. En strävan var att
förutse eventuella utmaningar för eleverna och göra upp tillvägagångssätt för att lösa
problem.
Sekvensens första lektion inföll i början av december. Närvarande var forskaren samt
båda lärarna. Från början var det tänkt att både lärare 1 och lärare 2 skulle närvara vid
samtliga lektionstillfällen. På grund av en schemaförändring hade inte lärare 2 möjlighet
att delta under de andra sex lektionstillfällena utan undervisade istället samma
undervisningsstoff parallellt för en annan grupp. Lärare 1 och forskaren handledde
gruppen tillsammans men fungerade samtidigt som observatörer. Under senare
lektionstillfällen var endast forskaren och lärare 1 på plats. Båda i egenskap av
observatörer samt handledare för gruppen.
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Eleverna redogjorde för sina upplevelser via enkäter som lämnades in elektroniskt via
Google Classroom efter varje lektion. Syftet var delvis att få en insikt av deras tidigare
erfarenheter men också att få en redogörelse för vad de lärde sig inom de olika
ämnesområdena. I slutet av sekvensen fyllde eleverna i ett utförligare frågeformulär för
att reflektera över vad de lärt sig och hur de upplevt sekvensen. Forskaren sammanställde
och analyserade formulären efter lektionssekvensen.
Samma undervisningssekvens kommer att genomföras i skolan under två perioder på
våren. Även om jag som forskare inte är på plats och nya data inte samlas in för den här
undersökningen, har ordinarie slöjdlärare en möjlighet att tillämpa forskningsresultaten i
de resterande lektionssekvenserna och såtillvida dra nytta av de resultat och slutledningar
som framkommer i denna studie.
6.4 Datainsamlingsmetoder
Stukát (2011, s. 41) poängterar att det är forskningsfrågorna som är avgörande för vilket
val av datainsamling som tillämpas i en undersökning. Han lyfter upp intervjuer,
frågeformulär samt observationsmetoder som de vanligaste datainsamlingsmetoderna
inom utbildningsvetenskap. Samtidigt betonar han att forskare inte behöver låsa sig vid
endast en typ av datainsamlingsmetod. Han menar att en så kallad metodtriangulering,
dvs. kombination av olika metoder, kan ge mångsidigare och ändamålsenligare resultat.
På samma sätt bekräftar Hirsjärvi, m.fl. (2001, s. 179) att aktionsforskning ofta genomförs
så att flera olika datainsamlingsmetoder används vid olika tillfällen under studien.
I kapitel 6.2 diskuteras Suojanens (1992, s. 60) förslag på vilka typer av
datainsamlingsmetoder som kan tillämpas vid aktionsforskning. Observation är en metod
som forskaren och lärarna kommer att använda sig av under lektionssekvensen. Enligt
Stukát (2011, s. 56) kan observationerna vara allt från osystematiska till hårt
strukturerade. Han nämner videoinspelning som ett möjligt och precist alternativ.
Eftersom undersökningen enligt forskningsfrågorna koncentreras kring elevernas
lärande, är videoinspelning inte en optimal datainsamlingsmetod för att mäta detta.
Dessutom blir inspelat videomaterial från sju stycken 90 minuter långa lektioner för
omfattande att bearbeta för den här undersökningen. Observationerna under lektionerna
sammanfattas istället i ett samtal mellan forskaren och lärarna. Det handlar om vad Stukát
kallar för deltagarobservation, där forskare och praktiker är med i klasser och
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kommunicerar med eleverna. Efter varje lektionstillfälle förs en dialog mellan forskaren
och lärare 1 för att reflektera över vad som fungerar och vad som kan ändras inför följande
lektionstillfälle. Stukát poängterar att ostrukturerade observationer kan dokumenteras i
loggboksformat. I den här studien sammanfattas de viktigaste punkterna i samtalet mellan
forskaren och lärare 1 skriftligt.
Suojanen (1992, s. 60) rekommenderar att samtal inspelas för att under analysskedet
bättre komma ihåg vad som sagts. Under samplaneringen inför och efter
lektionssekvensen har möten med slöjdlärarna därför bandats in och skriftlig
dokumentation förts över det viktigaste som behandlats. I och med att respondenterna
(dvs. eleverna) i undersökningen ska redogöra för sitt lärande inom flera olika områden
och göra det efter varje lektionstillfälle blir det tidsmässigt ineffektivt att göra intervjuer
med dem. En sammanfattande intervju kommer däremot att genomföras med respektive
lärare efter att lektionssekvensen avslutats.

Målet är att, i enlighet med

aktionsforskningens reflektionssteg, ta fasta på hur lärarna upplevde sekvensen och
hurdana ändringar de skulle göra i lektionssekvenserna för de övriga grupperna.
Den andra huvudsakliga datainsamlingsmetoden kommer att ske i enkätform. Enligt
Stukát (2011, s. 47–49) är enkätundersökningar effektiva då man vill kunna generalisera
resultat eller se tendenser. I den här studien görs upplägget som en så kallad kontrollerad
enkätundersökning, och mer specifikt, en informerad enkätundersökning (fi. informoitu
kysely). Det innebär i praktiken att enkäterna är personliga och delas ut av forskaren på
plats samtidigt som informanterna upplyses om enkätens innehåll samt om studiens syfte
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2001, s. 183–184). För den här undersökningens del ska
det via enkäterna framkomma hur elevernas lärande ser ut samt hur det utvecklas inom
de olika ämnesområdena i enlighet med de på förhand uppställda målsättningarna för
helheten. Stukát (2011, s. 48) betonar vikten av att enkäten granskas kritiskt, gärna av
flera personer, innan den skickas ut. Enkäten för den här studien genomgick granskning
av handledaren i två repriser, innan den skickades ut.
Stukát (2011, s. 48) menar att enkäten bör inledas med bakgrundsfrågor gällande
respondenterna för att klargöra deras bakgrund. Deltagarna i undersökningsgruppen för
den här studien har relativt liknande bakgrund i förhållande till ålder och skolning och
därför är dylika frågor ovidkommande i undersökningens kontext. Dessutom kommer
svaren på den första enkäten att påvisa hurdana tidigare kunskaper eleverna har inom de
olika ämnesteknologiska områdena.
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Enligt Stukát kan enkäter se ut på flera olika sätt. De kan vara allt från väldigt
strukturerade med flera svarsalternativ till ostrukturerade enkäter med öppna frågor där
respondenten själv får formulera sina svar. Öppna frågor kan även formuleras så att de
ger informanten mycket utrymme att fritt besvara frågan eller så kan de vara mer styrda.
I regel menar Stukát att strukturerade frågeformulär används för en större grupp
respondenter för att underlätta samanställningen av resultaten, medan det för en mindre
grupp oftast går att ha öppnare frågor. Enligt Hirsjärvi m.fl. (2001, s. 189–190) bör
följande punkter tas i beaktande då formuläret görs upp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Använd tydliga begrepp
Föredra specifika frågor framom allmänna frågeställningar
Formulera frågorna kort
Undvik frågor med dubbel innebörd
Erbjud ett alternativ där respondenten inte behöver ta ställning
Erbjud flervalsfrågor framom två alternativ
Fundera över frågornas antal och ordning i formuläret
Fundera över ordval samt -användning

Formuläret för den här undersökningen (se bilaga 3) kommer i huvudsak att bestå av
strukturerade frågor trots att respondenterna endast är tretton till antalet. Orsaken till detta
är att eleverna besvarar samma enkät efter varje lektion, vilket leder till 91 ifyllda
formulär. Svaren ska dessutom gå att sammanställa så att ett medelvärde för gruppen för
respektive påstående kan åskådliggöras efter varje lektion. Därför behöver frågorna också
genomgående vara likadana för alla enkäter. Eftersom enkäten fylls i under lektionstid får
det inte heller ta för lång tid att besvara den. Enkäten skapas elektroniskt i Google
Formulär och eleverna besvarar den elektronisk via en länk som läggs in i deras Google
Classroom miljö. Frågorna som används i enkäten kommer att bygga på ett antal
påståenden anknutna till sekvensens ämnesteknologiska områden och till de på förhand
upplagda målsättningarna för lektionssekvensen. Eleverna tar ställning till påståendena
om deras kunskaper via en så kallad likertskala med fyra svarsalternativ. Stukát (2011, s.
50) menar att en skala utan ett mellanalternativ tvingar respondenter att ta ställning, vilket
är önskvärt i den här studien. För att ge utrymme för elevernas egna åsikter har de
möjlighet att skriva in egna funderingar via ett öppet kommentarfält under varje frågefält.
Frågeformuläret för den sjunde och sista lektionen innehöll fler frågor utöver innehållet i
de tidigare enkäterna. Eleverna skulle ta ställning till sitt intresse inom respektive
områden samt bedöma hur stor nytta de i framtiden kommer att ha av dem. Dessutom fick
de i den sista enkäten via öppna frågor fritt formulera sig om huruvida respektive
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ämnesteknologiska område ska ingå i slöjdundervisningen samt hur de upplevde att det
gick att arbeta inom områdena.
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2001, s. 165) listar tio aspekter angående datainsamling
som forskaren bör göra beslut över. För den här studien har många av aspekterna varit
förutbestämda. Följande frågor av de tio nämnda är aktuella för den här studien: ”Vad
eller vilka fungerar som målgrupp för undersökningen?”, ”Vilken eller vilka
datainsamlingsmetoder kommer att tillämpas?”, ”Hur ansöks om forskningstillstånd av
respondenterna?” och ”Med vilka involverade parter diskuteras praktiska arrangemang?”
Målgruppen för undersökningen utgörs av de tretton stycken elever som ingår i
slöjdgruppen. Gruppen valdes eftersom det är den som inleder kursen där ämnesinnehållet
implementeras. Forskningstillstånd ansöktes av respondenternas vårdnadshavare en
månad innan lektionssekvensens inledande. Samtliga målsmän godkände elevernas
deltagande i undersökningen. Praktiska arrangemang reddes ut i huvudsak mellan
forskaren och lärarna. I och med att staden stod för utrymmet sköttes bokningen av makerverkstaden i samspråk med stadens läromiljöutvecklare.
6.5 Analys och tolkning
Hirsjärvi, m.fl. (2001, s. 207–208) beskriver analys-, tolknings- och slutledningsdelen
som ett kulminationsmoment i undersökningar och understryker därför vikten av dessa
skeden. Analys och tolkningsarbetet inleds enligt författarna med förhandsarbete i tre
skeden.
I det första skedet granskas det insamlade materialet efter eventuella brister. Om en
informant till exempel lämnat något fält tomt i ett formulär kan det enkätsvaret slopas. I
analysskedet av den här enkäten upptäcktes att en informant svarat på enkät nummer sex
och sju under samma dag. I och med att tidpunkten för enkätsvaren framkom i det
insamlade materialet kunde enkät nummer sex bedömas som ett misstag och uteslutas
från helheten.
Nästa steg går ut på att utföra eventuella kompletteringar i det insamlade materialet. Vissa
svar kan behöva precisering av informanterna eller också kan forskaren vara i behov av
kompletterande information för att täcka ett bredare område. Av den här orsaken lades
flera frågor till i studiens sjunde och sista enkät.
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Det sista skedet i förhandsarbetet går ut på att organisera den insamlade materialet inför
analys. Tillvägagångssätten är olika beroende på datainsamlingsmetod. För den här
undersökningen sammanfattades enkäterna med Google Formulär i färdiga kalkylark som
endast till slut sammanställdes i ett enhetligt dokument.
Enligt Hirsjärvi, m.fl. (s. 208–209) kan det insamlade materialet analyseras i olika skeden
av undersökningen beroende på typen av datainsamlingsmetod. I kapitel 6.4 beskrevs hur
ett sammanfattande samtal fördes mellan forskaren och lärare 1 i slutet av varje lektion.
Samtalet kan betraktas som en analys av det som observerats under respektive lektion.
Det gav en möjlighet att anpassa lektionsplaneringen enligt hur lektionerna framskred och
vid behov göra ändringar i planerna. Förutom det har resten av det insamlade materialet
analyserats

efter

att

lektionssekvensen

avslutats.

Ljudinspelningarna

från

planeringsmötena med praktiker avlyssnades och de viktigaste punkterna sammanfattades
skriftligt. Inspelningarna från samtliga samplaneringstillfällen transkriberades och
analyserades utgående från lärarens fyrfält (Huovila, Hintsa, Säilä, & Rautio, 2018, s. 55).

Enkäterna sammanfattades i Google Kalkylark utgående från den automatiska
sammanställningen som laddades ner från Google Formulär. Enligt beskrivningen av
enkäternas utformning i kapitel 6.4 bestod resultaten av elevernas svar på de olika
påståendena. I analysskedet gavs varje svar ett nummer (1= inte alls, 2= i någon mån, 3=
rätt bra och 4= ja) för att räkna ut ett medelvärde på elevernas svar per påstående för
respektive lektion. Med hjälp av medelvärde gick det att åskådliggöra elevernas
kunskapsutveckling inom olika ämnesområden under lektionssekvensen. På grund av att
alla elever inte var närvarande under varje lektion kan fluktuationer i medelvärdet delvis
härledas till detta. Trots det har samma antal elever besvarat både den första och sista
enkäten. Dessa resultat är således sinsemellan jämförbara. För svaren på de öppna
frågorna i den sista enkäten gavs varje elev ett nummer, vilket möjliggjorde en
uppföljning över vad eleverna svarat. Eleverna kommer i resultatredovisningen att
benämnas Elev 1, Elev 2, …osv.
6.6 Trovärdighet och validitet
I anknytning till aktionsforskning lyfter Folkesson (2012, s. 45) fram aspekter kring
trovärdighet och validitet. Hon hänvisar till att forskning som utförs i praktiska
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utbildningssammanhang ofta tenderar att förankras i den omgivande kontexten utan att
ett bredare och allmängällande perspektiv beaktas. Det här leder till att
forskningsresultaten saknar generaliserbarhet och blir svåra att tillämpa i andra
sammanhang (Dadds, 2003, s. 182). Däremot presenterar Folkesson (s. 48) annan
forskning som argumenterar för att generaliserbarheten definieras av de parter som
tillämpar forskningsresultaten i annan kontext.
En aspekt som hjälper att lyfta fram relevansen i själva forskningen är om både praktiker
och forskare får en central roll i forskningsprocessen. Annars finns det en risk att de olika
parterna strävar efter olika syften med forskningen (s. 46). Ett annat tillvägagångssätt är
att på förhand göra upp kriterier för att bestyrka forskningens validitet. Eisenhart och
Borko, 1993 (refererad i Folkesson, 2004, s. 118–120) beskriver fem typer av kriterier för
det här ändamålet. Det första kriteriet handlar om korrelationen mellan forskningsfrågor,
datainsamlingsmetoder

och analysmetod.

De senare ska

vara

lämpliga

för

undersökningen och kunna anpassas enligt forskningsfrågorna. Ett andra kriterium berör
hur datainsamlingsmetoderna och analysteknikerna använts i praktiken. Det ska i
forskningen framkomma att de tillämpats på ett korrekt sätt. Som tredje kriterium, för att
bekräfta trovärdigheten och tillförlitligheten med forskningen, bör den stödjas av
teoretiskt etablerade ramfaktorer samt bidra till väsentlig praktisk kunskap. Det fjärde
kriteriet handlar om extern och intern validitet. Kriteriet går ut på att delvis tackla
väsentliga ärenden som uppstår i praktiken och samtidigt ska forskningen rikta sig utåt så
att andra instanser i samhället har nytta av den. Som femte och sista kriterium bör alla
tidigare nämnda kriterier knytas ihop till en sammanhängande helhet.
Hirsjärvi m.fl. (2001, s. 26–27) betonar vikten av etiska kriterier. Enligt författarna bör
informanterna ge sitt samtycke till att delta i undersökningen. Samtidigt ska också ska
också deras anonymitet kunna garanteras och det insamlade materialet behandlas
konfidentiellt. Eftersom informanterna i det här fallet var minderåriga skickades en
anhållan om forskningstillstånd ut till vårdnadshavare (se bilaga 1). I anhållan betonades
elevernas anonymitet. För att kunna hålla koll på att alla elever svarat på enkäten fanns
en namnrad infogad i början. Forskaren informerade eleverna om att de inte behövde
använda sitt riktiga namn, utan kunde använda sig av ett alias om de så ville. Samtliga
enkätsvar har förvaltats i en databas bakom lösenord så att endast forskaren haft tillgång
till dem.
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7 Resultatredovisning
Kapitlet i sin helhet redogör för de resultat som växer fram under forskningens gång. I
kapitel 7.1 åskådliggörs elevernas utveckling under sekvensen utgående från de enkäter
som eleverna fyllt i efter varje lektion. Därefter beskrivs observationer av elevernas
slöjdande utgående från samtal mellan forskaren och lärare 1 efter lektionerna. Slutligen
presenteras resultat från det utvecklingsarbetet som lärarna och forskaren gjorde och
hurdana aspekter av samlärarskap som möjliggjorde projektet.
7.1 Elevernas självupplevda utveckling under sekvensen
Den andra forskningsfrågan handlar om att redogöra för hurdan kunskaps- och
färdighetsutveckling som kommer till uttryck inom sekvensen. Resultaten för hur
elevernas utveckling sett ut inom sekvensens respektive ämnesteknologiska områden
åskådliggörs i figurerna 8–15. Varje påstående inom respektive figur representeras av en
kurva med specifik färg. Kurvan åskådliggör hur högt klassens medelvärde låg för
respektive lektion inom sekvensen. Ju högre medelvärde, desto mer upplever sig eleverna
kunna. Skalan för värdena omfattar siffrorna 1–4 där 1 motsvarar ”inte alls”, 2=”i någon
mån,” 3=”rätt bra” och 4 är ”ja”. Om medelvärdet för ett påstående i slutet av sekvensen
ligger högre upp än i början tyder det på att eleverna kunskapsmässigt gått framåt. Flera
elever var frånvarande under lektion fem, vilket antas ha gett upphov till stora skillnader
i sjämförelse med lektion fyra och sex i flera av figurerna.
Figur 8 och 9 åskådliggör elevernas kunskapsutveckling inom användningen av 3Dmodelleringsprogrammet Tinkercad. För de flesta påståenden i figur 8 har ingen
anmärkningsvärd utveckling skett. Undantagsvis att eleverna blivit bättre på att använda
olika kameravinklar i programmet och att bättre använda hål-funktionen inom
programmet, vilken gör det möjligt för användaren att avlägsna material från modellen
med hjälp av andra objekt.
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Figur 8. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i 3D-modellering i
Tinkercad
Det tomma utrymmet från lektion tre till fem beror på att eleverna under lektion fyra och
fem inte använde sig av programmet under lektionstid och därför inkluderades inte frågor
som berörde Tinkercad i frågeformuläret för de här två lektionerna. Eftersom inga större
förändringar i utvecklingen skett mellan lektion 3 och 7 är bortfallet av data från lektion
4 och 5 inte av stor betydelse. Flera elever nämnde att de tidigare använt sig av Tinkercad,
vilket också kan förklara de relativt jämna medelvärdena som framkommer i figur 8.
I figur 9 åskådliggörs en större fluktuation för de olika påståendena. Speciellt stor
kunskapsutveckling sker mellan lektion 1 och lektion 2. Kunskaperna som mäts i den här
figuren är mer avancerade och inte de första som tillämpas.

Figur 9. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i 3D-modellering i
Tinkercad
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Det kan samtidigt också förklara den större kunskapsutvecklingen jämfört med figur 8.
Eleverna har utvecklats inom samtliga områden för figur 9. En stor utveckling har skett i
användningen av mätverktyg, men eleverna har också i snitt blivit mycket bättre på att
gruppera objekt.
I det sista frågeformuläret bads eleverna ta ställning till och beskriva hur de tyckte att det
gick att arbeta med 3D-modellerande i Tinkercad. Erfarenheterna var överlag positiva,
vilket flera underströk:
Elev 3: Bra det var enkelt för mig
Elev 2: Det gick bra och jag har gjort det förut
Elev 6: jag hade inte så mycket tid av jobba med det på grund av att vara sjuk och läger. Men
annars tycker jag att ritandet var ganska lätt att lära sig och rolit när man kom igång.

Många elever hade använt programmet förut, vilket också märktes under det första
lektionstillfället. Som det även framkom i figur 9, var funktioner som gruppering, stödyta,
att använda mätverktyg och snabbkommandon mer krävande för eleverna och de fick
flera gånger testa sig fram.
Elev 11: Det tog många försök
Elev 7: Det var helt ok men programmet var ganska trögt och det var svårt att få de rätta vinklarna

Det bör tilläggas att de bärbara datorerna som eleverna arbetade på, stundvis hade svårt
att hålla prestandan för att smidigt köra 3D-modelleringsprogrammet. För att underlätta
arbetet skaffades extra musar till datorerna som eleverna kunde använda med sina
personliga bärbara datorer.
Eleverna fick i samma frågeformulär redogöra för huruvida de ansåg att 3D-modellering
borde eller inte borde ingå i slöjdundervisningen. Eleverna hade motiverat sina svar ur
flera olika synvinklar. Några hänvisade till nyttan ur ett konsumentperspektiv:
Elev 1: det handlar om att göra pryler själv så borde
Elev 9: Det borde vara med för att det är en rolig idé att elever får själv planera något och sedan
kan man 3D printa ut det.
Elev 11: Om man behöver en del som inte går att göra för hands är det bra och ha

Enligt ovanstående svar så har eleverna nytta av att på egen tid kunna rita
tredimensionella objekt. Det sista svaret hänvisar till att 3D-modellering (i kombination
med 3D-skrivning) möjliggör moment i arbetsprocessen som vore svåra att utföra för
hand.
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Ett par elever kunde direkt relatera till pedagogiska mål och hurdana färdigheter de kunde
lära sig via 3D-modellering:
Elev 8: För man behöver kreativitet och det är viktigt i slöjd
Elev 3: För att det är väldigt många som tycker om det och man lär sig hur man kan se saker i
3D

Det övre svaret hänvisar till hur 3D-modellering främjar kreativitet medan svaret under
det tar fasta på den visuella framställningen i programmet och hur det främjar
rumsuppfattning.
Några elever motiverade sina svar genom att blicka framåt mot utveckling och
arbetsmöjligheter:
Elev 6: Det borde vara en del av slöjden eftersom det är modern slöjd och vår slöjd borde
moderniseras.
Elev 12: De är bra o kunna om man vill ha sånt jobb
Elev 7: Det borde vara med, det är alltid bra att känna till datorteknik även om man inte jobbar
med det så ofta. Men man kunde använda något annat än tinkercad, den är lite trög.

Respondenten för det översta svaret ser ett moderniseringsbehov i slöjdundervisningen
och motiverar därmed användning av 3D-modellering i slöjden. De övriga två svaren ser
en nytta av tekniken i framtida yrkesval.
Ett par elever var inte lika övertygade av nyttan med 3D-modellering i
slöjdundervisningen:
Elev 5: Helt kiva men när man ska printa går det snett.
Elev 10: det borde kanske inte vara i slöjden tycker jag för jag tycker det är mer som IT men jo

Det senare svaret hänvisar till att 3D-modellering innebär arbete med datorer och borde
därmed undervisas i informationsteknik.
Figur 10 och 11 visar resultat för 3D-skrivning. Resultaten är uppdelade så att
sammanställningen av de påståenden som berör slicingprogrammet (Cura) åskådliggörs i
figur 10, medan påståenden som direkt har att göra med 3D-skrivaren redovisas i figur
11.
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Figur 10. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i användningen av
slicingprogrammet Cura
Så gott som samtliga elevers kunskaper om slicingprogrammet var nästintill obefintliga.
Elevernas utveckling inom de olika områdena var relativt jämn, men de uppskattade sig
vara något bättre på att importera filer till programmet, flytta runt på objekt i programmet
samt att exportera filer till 3D-skrivarna. Generellt har eleverna gjort stora
kunskapsmässiga framsteg inom användningen av slicingprogrammet.
Figur 11 åskådliggör elevernas utveckling inom fyra olika moment relaterade till 3Dskrivarna. Att kunna byta munstycke på 3D-skrivaren är inte den viktigaste färdigheten
och dessutom något som eleverna inte utförde så mycket.

Figur 11. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i 3D-skrivning
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Inom de övriga momenten utvecklades eleverna rätt bra vilket ledde till att de från nästan
inga färdigheter inom 3D-skrivning i slutet av sekvensen kunde operera skrivarna på en
medelmåttlig nivå.
I den sista enkäten fick eleverna beskriva hur de tyckte att det gick att arbeta med 3Dskrivning genom projektet. Flera av eleverna lyfte på olika sätt fram utmaningarna med
3D-skrivning samt riskerna med att arbetet inte skulle lyckas.
Elev 5: För mig gick det smidigt för jag behövde inte riktigt göra så mycket
Elev 7: Det gick bra sen när man fick det och funka
Elev 6: Det var lite svårare du lära dig att byta minneskort och minnesstickor för att få
printningen till printern. Printer var relativt lätt att jobba med, men det var stor chans att ditt
arbete misslyckades.
Elev 1: de var lite komplicerat
Elev 11: Det tog många försök
Elev 12: Dåligt de fo allti sönder

Å ena sidan ger 3D-skrivning utrymme för noggrannhet med alla olika parametrar som
bör tas i beaktande inför utskriften. Å andra sidan finns det, som tidigare påvisats, en
gräns för hur mycket motgångar en högstadieelev kan ta inom samma moment förrän hen
ger upp.
Eleverna fick i samma enkät motivera om 3D-skrivning borde eller inte borde ingå i
slöjdundervisningen. Trots att flera elever uttryckte sin frustration över arbetet med 3Dskrivarna, tyckte majoriteten att det var ett positivt inslag i undervisningen.
Elev 9: Jag tycker att det är bara roligt att 3D printa.
Elev 8: Jag tycker det är roligt att se de som du jobbat med i 3D men samtidigt tog det mycket
av tiden iaf för vissa att göra klart 3D printningen
Elev 6: Om man skulle ha tillgång till printers tycker jag att det definitivt är en kul och bra sak
att lära sig.

Processen med 3D-skrivning är tidskrävande och alla skolor har inte tillgång till dylik
utrustning, som det framkommer i kommentarerna ovan. Ändå verkar det som om
eleverna har uppskattat att arbeta med dem.
Det fanns också elever som ansåg att 3D-skrivning inte var ändamålsenligt i
slöjdundervisningssammanhang. Kommentarerna nedan hänvisar både till teknikens
irrelevans för slöjdämnet samt dess tidskrävande aspekter.
Elev 5: Jag tycker att det tar för mycket tid och det misslyckas nästan alltid.
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Elev 10: det borde kanske inte vara i slöjden tycker jag för jag tycker det är mer som IT men jo

Figur 12 och 13 åskådliggör elevernas utveckling inom E-textilier som introducerades för
dem under sekvensens andra lektion. Trots det hann få elever börja arbeta med dem under
de tre första lektionerna på grund av att var upptagna med annat arbete. Figur 12 påvisar
att elevernas färdigheter utvecklats, speciellt att koppla LED-lampor i kretsen.

Figur 12. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i användningen av Etextilier (LilyPad)
Påståenden relaterade till mikrokontrollern (LilyTiny) står ut med ett lägre medeltal. I och
med att få elever hade tid att infoga mikrokontrollern och att testa programmering, ökade
gruppens färdigheter inom det inte nämnvärt.
Samma fenomen syns i figur 13 anknutet till båda påståendena om att programmera LEDlampor med LilyTiny.

Figur 13. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i E-textilier med
tyngdpunkt på programmering
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Däremot har eleverna fått en större förståelse över strömkretsens funktion i relation till
felsökning och kortslutning. De har även blivit bättre på att sy in komponenter i
slöjdalstren.
Precis som med 3D-modellering och 3D-skrivning fick eleverna under sista lektionen
beskriva hur de tyckte att det gick att arbeta med E-textilier (LilyPad). Flera av eleverna
hann inte arbeta så mycket inom området men till största delen var området omtyckt:
Elev 9: Det gick helt bra.
Elev 7: Ganksa lätt inte för svårt
Elev 1: ok när man kom igång
Elev 6: Jag jobbade mycket lite i lilypad pågrund av tidbegränsning men jag tycker att det löpte
helt okej.
Elev 2: Väldigt petigt
Elev 12: Dåligt jag kan inte

Tidspressen kan i viss mån ha bidragit till att ett par elever hade negativa erfarenheter av
att arbeta med E-textilier. Komponenterna är relativt små och det finns en överhängande
risk för kortslutning om man väljer att sy fast flera lampor, vilket kommentaren om att
området var väldigt petigt antagligen syftade på.
Elevernas åsikter var även delade i fråga om huruvida E-textilier borde eller inte borde
ingå i slöjdundervisningen. Majoriteten ansåg att E-textilier var ett positivt tillskott i
slöjden:
Elev 7: Alltid bra att veta hur olika saker funkar
Elev 1: borde handlar om att få göra ström kretsa
Elev 10: nåå jag tycker den borde vara med för att man kan lära sig sätta lampor å sånt till olika
saker

Ovanstående kommentarer hänvisar bland annat till nyttan av ellära och förståelsen för
komponenternas funktion. Eleverna såg även den mångmateriella nyttan med e-textilier
vilket nedanstående kommentarer tyder på.
Elev 11: om man gör något mer komplicerat klädesplagg är det bra och ha
Elev 6: Det kan vara till nytta för eleverna att lära sig eftersom det är på dator och antagligen en
helt ny sak för dem.
Elev 8: Man behöver kreativitet och du lär dig att koppla saker att arbeta med andra saker än trä
och metall
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Trots att e-textilier uppskattades av många fanns det även de som inte såg fördelarna med
området:
Elev 2: Det är lite onödigt
Elev 9: Jag tycker att det borde inte vara med för att det är bara ganska tråkigt.
Elev 3: Jag har inte helt förstått vad lilypadd är
Elev 5: Hemskt, man blir traumatiserad, allt går fel.

Ur svaren kan en viss frustration urskiljas. Att e-textilier inte skulle passa i slöjden
motiveras med att det är onödigt och tråkigt. Elev 3 är inte riktigt införstådd i konceptet.
De ovanstående ämnesteknologiska områdena är tämligen nya för slöjdundervisningen. I
planeringsskedet bestämdes att textilslöjd även skulle vara en del av projektet. Den
närmaste orsaken var att det smidigt skulle gå att kombinera e-textilier med mjuka
material, men en annan orsak var att det inte fanns praktiska möjligheter att arbeta med
trä- eller metallslöjdsredskap i maker-verkstaden. Även om man vet att eleverna är
bekanta med textilslöjdsområdet sedan tidigare genomfördes enkätfrågor i samma stil
som med de nya ämnesteknologiska områdena. Figur 14 och 15 påvisar hurdana framsteg
eleverna gjort inom textilslöjd. Eftersom de första lektionerna i sekvensen ägnades åt att
stifta bekantskap med 3D-modellering och -skrivning samt e-textilier svarade eleverna på
enkätfrågor relaterade till textilslöjd först från och med lektion tre, vilket framkommer i
figurerna 14 och 15.

Figur 14. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i textilslöjd, del 1
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Trots vissa fluktuationer i elevernas svar mellan lektion 3 och 6 i figur 14, har ingen större
förändring i deras färdigheter skett. I snitt uppskattade eleverna sig ha rätt bra färdigheter
för de olika påståendena.
Figur 15 påvisar en något större spridning. Det påstående som står ut mest handlar om att
kunna sy fast elkomponenter med konduktiv sytråd, en färdighet som var viktig för arbetet
med e-textilier. Eleverna har utvecklats från att i någon mån klara av det till att ha rätt bra
färdigheter.

Figur 15. Elevernas ämnesteknologiska färdighetsutveckling i textilslöjd, del 2
Eleverna fick även redogöra för hurdant intresse de har för de olika ämnesteknologiska
områdena som sekvensen bjöd på. Svaren påvisar en rätt stor spridning.

Figur 16. Elevernas beskrivning av eget intresse inom respektive ämnesteknologiska
område
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Trots att intresset för 3D-modellering och 3D-skrivning var delat, fanns det elever som
var mycket intresserade av områdena. E-textilierna visade sig vara det minst intressanta
området ur elevernas synvinkel.
Eleverna fick slutligen reflektera över hurdan nytta de i framtiden kommer att ha av de
olika ämnesområdena.

Figur 17. Elevernas uppskattning av hurdan nytta de i framtiden kommer att ha av
respektive ämnesteknologiska område
Nyttan med textilslöjd delade åsikter, men fyra elever ansåg sig ha mycket nytta av
området i framtiden. E-textilier uppskattades vara mindre nyttigt för framtiden, men de
flesta uppskattade sig ha åtminstone någon nytta av 3D-modellerande och 3D-skrivning
i framtiden.
7.2 Iakttagelser angående elevernas slöjdprocesser
Elevernas arbete följdes upp av forskaren och lärare 1 under sekvensens gång. Som det
beskrevs i kapitel 6.3 förde forskaren och lärare ett kort sammanfattande samtal efter varje
lektion, varefter forskaren gjorde anteckningar över iakttagelserna. Generellt arbetade
eleverna olika aktivt under sekvensens gång. Vissa elever kom direkt igång med
planeringen och kunde självständigt avancera i slöjdprocessen. Andra elever behövde
mera stöd för att komma framåt i arbetet. Elevantalet varierade kraftigt från lektion till
lektion. Frånvaron berodde delvis på att vissa elever hade övrigt program under
lektionstid.
Elevernas arbete resulterade i varierande typer av slöjdalster. Flera elever gick in för att
göra något julrelaterat. Att de tre första lektionerna inföll i december kan ha påverkat
deras val. En elev valde att piffa upp ett datorfodral i tyg som sytts i slöjdkursen före. De
flesta valde dock att rita upp ett mindre föremål i Tinkercad som senare skulle fästas på
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slöjdprodukten. Många efterfrågade en funktion i programmet där de själva kunde rita
upp en form för fri hand. Det kan tolkas som att eleverna nog hade idéer men inte
utnyttjade kombinationen av de olika formerna för att framställa sin virtuella modell.
Flera elever undvek att använda sig av programmets hål-funktion, dvs. att avlägsna
material från objekt med hjälp av former på andra modeller. Eleverna kom dock bra igång
under den första lektionen och samtliga hade efter tillfället en påbörjad 3D-modell.
Introduceringen av både e-textilier och 3D-skrivning under den andra lektionen kan ha
bidragit till att eleverna hade svårt att ta sig vidare till nästa steg. Eleverna fick på egen
hand bekanta sig med användningen av slicingprogrammet Cura genom att titta på en
instruktionsvideo. Många elever var i behov av hjälp då de skulle exportera sin 3D-modell
från Tinkercad och importera den till Cura. Flera behövde gå tillbaka och redigera sin
modell för att utskriften med större sannolikhet skulle lyckas. En del av eleverna använde
sig av de färdiga instruktionerna som forskaren laddat upp i deras Google Classroommiljö, men många bad direkt om hjälp då de inte kom framåt. Några elever ägnade sig åt
övrig tidsfördrivande verksamhet då de körde fast i arbetsprocessen istället för att be om
hjälp eller aktivt försöka lösa problemet själv.
Överensstämmande med Nemorins (2017) studie och diskussioner kring ämnet i kapitel
4.4, överskuggades även den här lektionssekvensen av tekniska frustrationsmoment. Flera
elevers utskrifter misslyckades på grund av varierande orsaker. Små objekt tenderade att
lossna från 3D-skrivarens glasskiva om eleven glömt att tillsätta en omgärdande stödyta
runt objektet i slicingprogrammet. Andra utskrifter var tvungna att förstoras och somliga
misslyckades då utstickande detaljer saknade tillsatt stödmaterial. Stundvis var vissa 3Dskrivare ur spel och i behov av underhåll, varvid köerna till de resterande skrivarna växte.
En annan tidskrävande detalj var ordningen i maker-verkstaden. Eftersom utrymmet var
tämligen nygrundat och utrustningen i viss mån saknade permanenta förvaringsplatser,
hade eleverna stundvis svårt att hitta rätt verktyg. Letandet efter saxar och minneskort åt
upp en del av arbetstiden.
E-textilierna väckte elevernas intresse och några hade fina idéer på vad de kunde tillverka
inom området. Eftersom arbetet med 3D-modelleringen och 3D-skrivningen tog upp
mycket av elevernas tid, hann många inte ägna så mycket tid åt ämnesområdet. För att
spara tid lämnade många bort mikrokontrollern och kunde därmed lägga mer
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uppmärksamhet på grunderna i kopplingar och ellära med mindre risk för att arbetet skulle
bli halvfärdigt.
Hur eleverna tar sig an de olika ämnesområdena kan sammanfattas med hjälp av de på
förhand uppgjorda målformuleringarna i fältet arbetsberedskap i elevens fyrfält.
Forskaren och lärarna hade tillsammans sammanställt följande mål för eleverna innan
inledandet av sekvensen:
Arbetsberedskap:
• uppsättning av mål för det egna arbetet
• våga testa
• följa instruktioner
• förbereda presentation av slöjddagboken

Det översta målet gick ut på att eleverna själva skulle fundera över vilka mål de kunde
sätta för sitt eget arbete. Eftersom sekvensens uppgiftsbeskrivning gav mycket utrymme
för elevernas egna idéer och personliga intryck, var det viktigt att de på förhand kunde
planera vad arbetet skulle resultera i. Kombinationen av de olika ämnesområdena var
stundvis vilseledande för eleverna och några låste sig vid de olika områdena istället för
att kombinera dem i en produkthelhet. Några elever började med att rita upp sporadiska
modeller i Tinkercad istället för att göra en mera heltäckande produktplanering. Överlag
hade eleverna svårigheter att greppa området och hade varit i behov av en starkare
styrning i uppgiftsbeskrivningen.
Eftersom sekvensen erbjöd mycket nya metoder för eleverna, var ett annat mål att de
skulle våga testa sig fram i tillämpningen av dem. Det här målet går också ihop med
förhållningssätt inom maker-rörelsen. Eleverna tog sig an både 3D-modelleringen och
3D-skrivningen rätt bra. Dock hade några elever, som tidigare arbetat med Tinkercad,
svårt att arbeta utanför ramarna av deras tidigare uppgiftsbeskrivning. Det område inom
vilket eleverna överlag inte utnyttjade möjligheterna var e-textilier. De flesta nöjde sig
med en enkel parallellkopplad krets med LED-lampor som de integrerade i en
textilprodukt.
Forskaren och lärarna kom på förhand överens att allt uppgiftsrelaterat material endast
publiceras i elevernas Google Classroom-miljöer i och med att alla hade tillgång till en
personlig bärbar dator. Därför formulerades även ett mål för att eleverna självständigt
skulle följa de instruktioner som givits muntligt och skriftligt. Några av eleverna tog
aktivt del av de uppladdade instruktionsdokumenten för att avancera i sin process. Vissa
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frågade forskaren eller lärare 1 om hjälp och handledning medan andra elever sysselsatte
sig med aktiviteter som inte var relaterade till slöjdprojektet.
Ett av målen med sekvensen var att eleverna under den sista lektionen skulle presentera
sin slöjdprodukt och -process för inbjudna gäster. Som stöd för presentationen fungerade
deras slöjddagbok i Powerpoint-format som eleverna under sekvensens gång
kompletterade efter hand. Samtliga elever hade sammanställt en slutlig presentation och
även om några slöjdalster var halvfärdiga, knöt presentationerna ihop helheten på ett
fungerande vis.
7.3 Samlärarskap inför sekvensen
Eftersom undersökningens lektionssekvens bestod av en mångmateriell ämneshelhet
involverade den innehållsmässigt båda slöjdlärarna i skolan. Planeringen samt
genomförandet av sekvensen fyllde med andra ord kriterierna för samlärarskap. I kapitel
6.3 beskrivs interventionsförloppet i stora drag, en del av planeringen med lärarna och i
vilken mån aktionsforskningscykelns delar följs. Samlärarskap blev en viktig del av
sekvensen. Sammanlagt hölls fem separata möten inför sekvensens första lektion. Under
de här mötena diskuterades bland annat ansvarsområden, avgränsningar av innehåll,
materialinförskaffningar och teknikfunktioner. Därtill anordnades ett reflekterande möte
efter avslutad lektionssekvens, för att sammanfatta erfarenheterna och reflektera kring
vad som kunde göras annorlunda inför de två inkommande lektionssekvenserna.
Samplaneringsmötena inför och efter lektionssekvensen har sammanfattats i en modell
för lärarens fyrfält (Huovila, Hintsa, Säilä, & Rautio, 2018, s. 78). Fyrfältet i figur 18
sammanfattar de mål-

och utvecklingsaspekter som

behandlades

innan (I)

lektionssekvensen, samt de som diskuterades efteråt (E). För ämneskunskapernas del
önskade lärarna innan sekvensen att de skulle utveckla sina kunskaper i 3D-modellering,
-skrivning och e-textilier, inom vilka de även gjorde framsteg under sekvensens gång.
Innan lektionssekvensen diskuterades materialinförskaffningar och avgränsning av
arbetsområdet i anknytning till undervisningsplanering. Speciellt avgränsningen
diskuterades även under det reflekterande samtalet i anknytning till diskussionen om
tidsramens tillräcklighet.
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Mål

Ämneskunskaper

Färdigheter i undervisningsplanering

I: stöd för personliga ämneskunskaper

I: materialinförskaffningar

I: genomgång i programmering av etextilier

I: avgränsning av arbetsområde

E: vidareutveckling av ämneskunskaper

E: utvecklad tidsuppfattning, vad hinner
eleverna med?
E: färdig lektionsstomme att utgå från
E: ändamålsenlig tidsram?

Utvärdering

Utvärdering

Mål

E: differentiering av elevernas arbeten
Didaktiska tankar och färdigheter

Pedagogiska tankar och färdigheter

I: användning av undervisningsutrymmen

E: nästa år integreras de ämnesteknologiska
områdena i andra projekt

I: styrning av arbetsområde
E: undermålig ordning i utrymmena

E: slöjdutrymmena i behov av utveckling
E: flytta ämnesinnehåll till IT-undervisningen

E: svårt att ha koll på elevernas effektivitet
E: elevernas behov av konkret
uppgiftsbeskrivning

Utvärdering

Utvärdering

I: presentationer av slöjddagböcker

E: svårt för eleverna att koppla ihop de
ämnesteknologiska områdena

Mål

Mål

Figur 18. Sammanfattning av mål- och utvärderingsaspekter inför (I) och efter (E)
lektionssekvensen utgående från Huovilas, m.fl. (2007, s. 78) modell av
lärarens fyrfält.
Mycket i diskussionerna innan och efter lektionssekvensen tangerade didaktiska tankar
och färdigheter. Farhågorna över arbetsområdets bredd som lärarna uttryckte innan
lektionssekvensen visade sig vara delvis befogade. Det hade även att göra med
undervisningsutrymmets användning, vilket också diskuterades innan sekvensens
inledande. Elevernas svårigheter att kombinera de olika ämnesteknologiska områdena
med varandra var delvis överraskande. Ett antagande innan lektionssekvensen var att
tekniken skulle vara ett sporrande inslag. En konkretare uppgiftsbeskrivning kunde ha
gjort det lättare för eleverna att koppla ihop de olika områdena. Diskussioner inom fältet
för pedagogiska färdigheter och tankar fördes efter lektionssekvensen och berörde främst
lektionsupplägget inför nästa års slöjdundervisning.
Syftet med det första mötet var att introducera idén med en annorlunda mångmateriell
lektionssekvens i slöjd för lärarna. Därefter bollades idéer om material, tekniker och syfte.
Mötet avslutades med ett beslut om att forskaren inför följande möte gör ett utkast till en
sekvensplan innehållande förslag på upplägg, material och teknikområden.
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Det andra mötet gick ut på att fundera kring praktiska aspekter angående projektet. Som
grund för mötet användes sekvensplanen som forskaren gjort upp inför mötet. Som
lektionsutrymme bekräftades och bokades maker-verkstaden och den intilliggande
datasalen. Teknikområdet i lektionssekvensen avgränsades genom att slopa planerna på
att även använda vanliga Arduino mikrokontrollers. Som materialinförskaffning
föreslogs luffarslöjdsutrustning, reflextyg, slippapper, paracordsnöre, nyckelringar och
limpistoler. Lärare 2 erbjöd sig att hämta en symaskin till maker-verkstaden. Utgående
från diskussionerna om materialinförskaffningar beslöts att forskaren gör en inventering
på hurdan utrustning som redan finns i maker-verkstaden och informerar slöjdlärarna om
vad som ytterligare kunde införskaffas. Slöjdlärarna uttryckte en oro över att eleverna på
grund av uppläggets fria ramar, skulle ha svårigheter att greppa innehållet och komma
igång. Det befarades att tiden inte skulle räcka till. En annan tidskrävande aspekt
beräknades vara presentationstillfället under den sista lektionen. För att motivera eleverna
att komma bättre igång diskuterades möjligheten att bjuda in pensionärer till
presentationstillfället och att därmed även få in en generationsbrygga i projektet. Att
synliggöra projektet i media diskuterades också.
Lärare 2 uttryckte ett behov av att lära sig mer om tekniken, speciellt gällande e-textilier.
Det bedömdes att ett senare möte skulle tidsbestämmas och att teknikens utmaningar
skulle redas ut under kommande möten.
Det tredje mötet utgjordes av en kortade träff i maker-verkstaden. Under mötet bekantade
sig forskare och slöjdlärare ytligt med e-textilier och tog med sig material hem för att på
egen tid bekanta sig närmare med utrustningen.
Under den fjärde träffen diskuterades mer specifika detaljer i sekvensplanen. Det beslöts
att 3D-utskrifterna skulle begränsas till mindre objekt för att spara tid. Programmeringen
med E-textilierna vållade problem för samtliga under tillfället och forskaren beslöt att få
klarhet i det tills nästa träff. Det beslöts att forskaren läggs till i slöjdgruppens onlinemiljö och att allt kursmaterial laddas upp där. Därmed bekräftades att inget material ges
ut i pappersformat. Dokumentationsmetoden för projektet diskuterades och det beslöts att
eleverna för en slöjddagbok i form av en Powerpoint-presentation som fungerar som
presentationsmaterial under det sista lektionstillfället. Det uttrycktes igen en tanke om att
sekvensen behövde mer styrning. Slöjdlärarna upplevde att flera sjuor under tidigare
lektionshelheter önskat tydligare uppgiftsbeskrivningar.
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Forskaren presenterade ett förslag på bedömningskriterier för lektionssekvensen och
önskade att slöjdlärarna inför det femte mötet kunde göra upp egna målformuleringar för
sekvensen. Forskaren fick som uppgift att inför första lektionen fundera ut en motivering
för eleverna varför de olika ämnesteknologiska områdena är viktiga inför framtiden.
Under det femte och sista mötet före sekvensens första lektion presenterade slöjdlärarna
sina målformuleringar (se kapitel 6.3) och utgående från dem konstruerade forskaren ett
fyrfält enligt Huovilas, m.fl. (2018, s. 18) modell. Fyrfältet utgjorde ramarna för
lektionens mål och bedömning. Resten av tiden undervisade forskaren slöjdlärarna i hur
e-textilierna fungerade och tillsammans beslöts strategier för hur de skulle användas i
undervisningen.
Forskaren träffade båda lärarna för ett avslutande och reflekterande samtal en månad efter
att lektionssekvensen avslutats. Målet för samtalet var att knyta ihop erfarenheterna av
den första lektionssekvensen och reflektera över vad som fungerat och vilka
utvecklingsbehov som ännu återstår. Kursens upplägg samt omformningsbehov inför
nästa år diskuterades också.
Lärare 1 konstaterade att den genomförda sekvensen bra fungerar som en stomme för att
underlätta planeringen i framtiden men var fortfarande osäker på tidsramen för helheten.
För kommande grupper är upplägget nu mer överskådligt och det är lättare att
tidsbestämma de olika momenten i elevernas slöjdprocess. Lärare 2 delgav att den andra
omgången av sekvensen känts säkrare och fungerat bättre. Hen kände sig mera bekväm
med området samt mera medveten över sina egna utvecklingsbehov.
Lärare 1 lyfte upp utmaningen med elevernas konsekventa behov av handledning i början
av sekvensen, vilket varit en förutsättning för att de självständigt skulle kunna föra arbetet
vidare. Situationen hade underlättats med ett färre antal elever eller om sekvensen
genomförts i endast ett rum utan att eleverna behövt vandra från ett utrymme till ett annat.
Nu var det svårt att uppfatta hur effektivt eleverna arbetade. Lärare 2 konstaterade att
vissa elever därför stundvis fokuserat på andra saker. Hen tillägger att eleverna varit i
behov av en konkretare uppgiftsbeskrivning. Temat har tett sig abstrakt för dem och de
har haft svårigheter att koppla ihop de olika ämnesteknologiska områdena med varandra
i sin egen slöjdprodukt. Eleverna kom lättare igång med arbetet i följande period då de
fick förenklade direktiv över uppgiftens genomförande. Lärare 2 lyfter upp både positiva
och negativa aspekter med att vissa elever hade tidigare erfarenhet av att arbeta med 3D76

modellering. Å ena sidan var eleverna i mindre behov av handledning och kunde arbeta
mera självständigt. Å andra sidan hade de svårt att tillämpa funktioner utanför ramarna
av deras tidigare uppgiftsbeskrivning.
Trots att lärare 1 poängterade att miljöombytet säkert var trevligt för eleverna, underströk
båda lärarna utmaningarna med maker-verkstaden. Lärare 2 ifrågasatte mervärdet av
miljöombytet och hänvisade till att ordningen i utrymmet inverkat negativt på gruppens
arbete. Verktyg och utrustning har antingen inte funnits tillgängliga eller inte haft
permanenta förvaringsplatser och vilket lett till att mycket av lektionstiden och elevernas
arbetsprocess gått åt till att leta efter saker. Det i sin tur har påverkat elevernas motivation
negativt. Lärare 2 tillade att sekvensen med fördel hade kunnat genomföras i
slöjdutrymmena då den digitala delen inte är så omfattande. Då hade både lärarna och
eleverna vetat var utrustningen finns. Lärare 1 höll med om att det vore betydligt enklare
om allt fanns i samma utrymme. Då kunde också elever vars slöjdalster blivit på hälft,
färdigställa arbeten i efterföljande period. Lärare 2 exemplifierar utrymmesaspekten även
ur ett säkerhetsperspektiv och menar att om 3D-skrivarna vore placerade i
slöjdutrymmena kunde lärarna under dagen hålla ett öga på dem samt vid behov avsluta
misslyckade utskrifter.
Enligt Lärare 1 kommer sekvensen nästa år att läggas upp annorlunda. För det första
kommer maker-verkstaden att utnyttjas i mindre skala. För det andra kommer
uppgiftsbeskrivningen vara mera konkret formulerad så att projekten är mer styrda. För
det tredje kommer teknologin att integreras mer konkret i uppgifterna, varvid mer
ambitiösa elever kan anta större utmaningar i sitt arbete. En del av de digitala momenten
kunde eventuellt integreras i skolans kurser i informationsteknik.
Fördelen med samlärarskap inom sekvensen var att kunna bolla idéer och utbyta
erfarenheter. Det framkommer även mycket ömsesidigt lärande för lärarnas del då en kurs
läggs upp som sekvensen. Precis som det i kapitel 2.3.2 också framkommer är
samlärarskap dock tidskrävande och det är inte sagt att det alltid finns tid för planering.
Lärare 1 tar fasta på att samlärarskapet lidit av att lärarna det här året ofta varit
stationerade i olika byggnader. Den gemensamma planeringen har oftast skett genom
kontakt via textmeddelanden. Lärare 2 upplever särskilt bedömningssituationerna som
utmanande då samplaneringstiden är otillräcklig.
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8 Resultatdiskussion
Kapitlet inleds med reflekterande diskussioner över resultaten som presenterats i
föregående kapitel. Ytterligare betraktas resultaten utgående från studiens syfte och
forskningsfrågor för att granska hur väl studien uppnått målen. Vidare diskuteras valet av
metod för undersökningen. Slutligen diskuteras vikten av de presenterade resultaten samt
vad framtida forskning inom samma område kunde ta fasta på.
8.1 Resultatreflektioner
Dadds (2003, s. 182) argumenterar för att resultatredovisning inom aktionsforskning bör
presenteras så att resultaten fyller en funktion i praktiska sammanhang. Syftet med
studien är att undersöka hurdan kunskaps- och färdighetsutveckling som kom till uttryck
i lektionssekvensen samt hur eleverna tog sig an det maker-inspirerade arbetsområdet.
Därtill synliggörs innehållsutveckling lärare emellan. Resultaten från den här studien
kommer i likhet med en ny aktionsforskningscykel att tillämpas i nästa lektionssekvens i
skolans följande perioder. Därmed kan det konstateras att resultaten omedelbart fyller en
praktisk funktion, samtidigt som de kan fungera som jämförelsegrund då nytt
lektionsinnehåll ska beprövas med andra grupper.
Som det framkommer i kapitel två och tre sker det kontinuerligt förändringar inom slöjd
som läroämne. I takt med den teknologiska utvecklingen behöver konstanta diskussioner
föras om hur slöjden kan utvecklas och hurdant innehåll som ger mervärde i
slöjdundervisningen. I den här studien har implementeringen av tre ämnesteknologiska
områden (3D-modellering, 3D-skrivning och e-textilier) testats. Resultaten visar hur
samlärarskapet inom sekvensen fungerade och vad det medförde till helheten. Hur
eleverna tog sig an området kan tolkas utgående från de observationer som gjorts under
lektionssekvensens gång. Samtidigt går det att dra slutsatser utgående från
sammanställningen av enkätsvaren om elevernas självupplevda kunskaps- och
färdighetsutveckling inom de olika områdena.
3D-modelleringen var ett inslag i sekvensen som uppskattades av eleverna. Att många
elever från tidigare var bekanta med programmet utökade förutsättningarna för
arbetsivern i början. Trots att elevernas genomsnittliga utveckling inom 3D-modellering
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var mest exponentiell från lektion 1–2, gjorde de stora framsteg inom några av
delområdena som studerades. Eleverna kunde använda programmet på sina personliga
bärbara datorer. Skärmarna var små, men utgjorde inget hinder för arbetet. Vissa elever
kopplade sin bärbara dator till de större skärmarna som fanns i utrymmet. De externa
musarna som skaffats till utrymmet inför sekvensen underlättade elevernas arbete med
Tinkercad. Programmet var smidigt att använda och eleverna kunde direkt komma igång,
med undantag av ett fall där eleven inte ännu fyllt 13 och behövde vårdnadshavares
tillstånd för att logga in. I det här fallet kunde eleven använda ett allmänt konto som var
anknutet till maker-verkstaden. De linjaler som skaffats till utrymmet utnyttjades flitigt
för att uppskatta dimensioner för modellerna som ritades. Flera av eleverna gick under
3D-skrivningsfasen tillbaka till sina skisser för att göra ändringar, något som tidigare i
kapitel 5.2 nämndes som ett av 3D-modelleringsprogrammets styrkor. Också
elevresponsen i anknytning till ämnesområdet var med få undantag endast positiv. Flera
av eleverna ansåg att de kommer att ha nytta av 3D-modellering i framtiden och tyckte
att arbetssättet främjade kreativitet och rumsuppfattning. I anknytning till slöjdprocessens
produktplaneringsfas är det tveksamt om 3D-modellering i det här stadiet kommer att
ersätta traditionella skissningstekniker. 3D-modellering är ett ändamålsenligt inslag i
flera fall som utan tvekan uppskattas av elever, men lämpar sig inte för alla typer av
produktplanering.
3D-skrivningen var som ämneshelhet mera utmanande både för elever och lärare. En
bidragande orsak torde vara de olika momenten som tekniken innefattar i kombination
med tiden det tog att skriva ut alstren. Få elever hade tidigare erfarenhet av 3D-skrivning
och studiens resultat påvisar att eleverna färdighetsmässigt har avancerat inom
användningen av såväl slicingprogram som 3D-skrivning. Att flera elever behövde skriva
ut sina modeller på nytt inverkade negativt på deras motivation. En faktor som kunde ha
underlättat 3D-skrivningsprocessen kunde ha varit att uppmuntra eleverna att utanför
lektionstid besöka maker-verkstaden för att endast sätta igång skrivaren. 3D-skrivaren
arbetar självständigt efter att inställningarna matats in och utskriften startats. 3Dskrivningen innehöll dock många steg där eleverna behövde handledning, vilket för
lärarnas del också var tidskrävande. Ändå påvisar de öppna svaren att majoriteten av
eleverna uppskattade området i slöjden och såg sig ha nytta av färdigheterna i framtiden.
E-textilerna utgjorde en stor del av lektionssekvensen. Flera av eleverna hann inte komma
igång med arbetet inom e-textilier under sekvensens gång. Trots att några elever var
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negativt inställda till området fanns det andra som såg nyttan med att bland annat utveckla
kunskaper inom ellära via e-textilier. Merparten av eleverna hann inte sätta sig in i
programmeringen för att tiden inte räckte till. E-textilier som ämnesinnehåll fungerar bra
men innehåller flera olika moment som är tidskrävande. I det avseendet kan det ha varit
för mycket att kombinera både 3D-modellering, 3D-skrivning och e-textilier i samma
sekvens. Uppgiftsbeskrivningen bör också formuleras konkret så att eleverna bättre
kommer igång med arbetet och så att de stegvis kan gå mot mer avancerade tillämpningar.
Ett lyckat inslag i helheten var presentationstillfället där samtliga elever, oavsett om de
färdigställt sitt arbete, kunde presentera sin slöjdprodukt och -process. Projektet fick en
sammanfattande avslutning, de inbjudna gästerna fick en insikt i hur maker-inspirerad
utrustning kan användas i slöjdundervisningen och eleverna gavs en möjlighet att
reflektera över sitt arbete.
Enkätresultatens figurer avslöjar ett par intressanta samband. De flesta graferna har en
topp under lektion fem. En förklaring torde vara att flera av eleverna inte var på plats och
endast fem stycken fyllde i enkäten. Om resultaten från lektion fyra och sex ställs i
jämförelse ser utvecklingen jämnare ut. En intressant aspekt är dock att elevernas
uppskattning av sina kunskaper och färdigheter i många fall har en nedåtgående riktning
i lektion sex och sju jämfört med lektion fyra och fem. Under lektion sex arbetade
eleverna aktivt och flera gjorde framsteg, även om arbetet för några elevers del såg ut att
bli halvfärdigt. Eventuellt gav tidspressen i kombination med insikten av arbetsbördan,
upphov till en pessimistisk uppskattning av de egna färdigheterna från elevernas sida. I
det här avseendet vore det intressant att genomföra en fortsatt studie med samma
elevgrupp och lektionsinnehåll för att synliggöra den fortsatta utvecklingen av elevernas
kunskaper och färdigheter.
Generellt kan det konstateras att elevernas självupplevda kunskaper och färdigheter har
utvecklats. En uppskattning är dock att utvecklingen hade kunnat ske på ett djupare plan
om de maker-inspirerade ämnesområdena varit färre till antalet. För slöjdprocessenes del
kan det konstateras att eleverna i tillverkningsfasen skulle ha behövt antingen mer tid eller
också ett mera styrt arbetsområde. Ett av de inledande momenten i elevens slöjdprocess
är att på förhand bekanta sig tillräckligt mycket med material och tekniker för att sedan
kunna arbeta självständigt. Mängden av material och tekniker för lektionssekvensens
arbetsområde var i det här fallet rätt omfattande för att eleverna under den givna tidsramen
skulle hinna färdigställa sina slöjdalster.
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Ur lärarens perspektiv bör undervisningen planeras så att eleverna har tillräckligt med tid
för att kunna färdigställa sina arbeten. I det här fallet var arbetsområdena obeprövade och
därav var tidsestimeringen utmanande. Andra faktorer som främjar elevernas arbete,
utgående från de observationer som gjorts under lektionssekvensens gång, berör praktiska
arrangemang. Det är avgörande att tekniken fungerar. Innan teknik som tidigare inte
implementerats i undervisningen tas i bruk, bör den testas grundligt för att inte
åstadkomma komplikationer under lektionstid. Komplikationer uppstår även om
ordningen i slöjdutrymmena inte är ändamålsenlig. Både elever och lärare behöver veta
var behövlig utrustning finns för att arbetet ska kunna förlöpa smidigt.
Samarbetet med slöjdlärarna utvecklades till en väsentlig del av hela lektionssekvensen
och utgjordes av gemensam planering, genomförande och reflektion (vilka
sammanfattades

i figur 18).

Det viktigaste

innehållet

i planeringen inför

lektionssekvensen handlade (för ämneskunskapernas del i lärarens fyrfält) om att utveckla
de egna ämnesspecifika kunskaperna, speciellt inom programmering i anknytning till etextilier. Det innehåll relaterat till fyrfältets del om färdigheter i undervisningsplanering,
utgjordes av att avgränsa arbetsområdet och att diskutera materialinförskaffningar.
Diskussioner i anknytning till didaktiska tankar och färdigheter handlade om hur
undervisningsutrymmena skulle användas ändamålsenligt. Samplaneringstillfällena
innan lektionssekvensen synliggjorde vikten av att gemensamt kunna diskutera
ämnesinnehåll samt tillvägagångssätt för att undervisningen och även kriterierna för
bedömning av eleverna ska följa samma riktlinjer. Under genomförandet av
lektionssekvensen kunde forskaren och lärare 1 diskutera tekniska utmaningar, hur
projektet framskred, vad som för elevernas del behövde understrykas och hur arbetet
skulle läggas upp för kommande lektioner. För samlärarskapets del behöver lärarna tid
för reflekterande samtal under periodens gång för att reflektera över vad som fungerar
och om ändringar i lektionsupplägget behöver göras.
Det

avslutande

reflektionstillfället

mellan

forskaren

och

lärarna

efter

att

lektionssekvensen avslutats, belyste främst de utmaningar som lektionssekvensen
präglats av. Även om lärarna gjort framsteg i användningen av den tekniska utrustningen
upplevde de ett behov av att vidareutvecklas. Precis som enkätresultaten påvisar ansåg
även lärarna att arbetsområdet var i behov av ytterligare avgränsning och konkreta
uppgiftsbeskrivningar för att tidsramen skulle räcka till. Därtill var inte maker-verkstaden
ändamålsenlig för att undervisningen skulle löpa smidigt. Lärarna efterlyste ett
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gemensamt designutrymme i anknytning till slöjdsalarna, dels för att kunna försäkra sig
om att material och utrustning skulle finnas tillgängligt, men även för att de lättare skulle
kunna övervaka och följa upp elevernas arbete. För att kunna erbjuda elever en
ändamålsenlig slöjdundervisning där de har möjlighet att använda sig av olika material är
det nödvändigt att samlärarskapet fungerar. Förutom att kommunikationen mellan lärarna
ska fungera, behövs även tillräckliga tidsresurser för samplanering.
8.2 Maker/slöjd
I och med att maker-inspirerad utrustning implementerats i lektionssekvensens
undervisning, öppnas en diskussion kring vilket mervärde maker-kulturen ger
slöjdundervisningen. Som det tidigare konstaterats har Finland en lång tradition av
hantverk

och

slöjdande,

både

yrkesmässigt

som

fritidssysselsättning.

Även

undervisningen i skolorna har länge präglats av ett syfte att ge eleverna praktiska
färdigheter som de har nytta av i framtiden. Därav är de flesta skolorna utrustade med
ändamålsenliga slöjdsalar där elever har möjlighet att kombinera det konkreta och det
immateriella i sina slöjdprocesser.
Varför har då maker-kulturen också i Finland blivit så populär att maker-verkstäder
grundas i skolor, bibliotek och som fristående hobbyutrymmen? Som det tidigare kommit
fram, har människor ett fundamentalt behov av att kunna tillverka saker. Även om det
fortfarande är aktuellt att lära sig att slöjda i trä, metall, garn och tyger har maker-rörelsen
breddat området. Det är nu möjligt att låta datorer och maskiner göra en del av arbetet.
Trots att datorer gör en del av arbetet i 3D-skrivning, 3D-modellering och i e-textilier, är
det i grund och botten människor som ligger bakom planeringen och designen, för att inte
tala om att konstruera ihop allt till en fungerande helhet. Användning av datorstyrd
utrustning utesluter med andra ord inte manuella arbetsmoment. Precis som i slöjd
handlar det om samverkan mellan tanke och hand, det är bara verktygen är annorlunda.
Maker-verkstäderna utgör en väsentlig del av maker-rörelsens verksamhet och skolor runt
omkring i Finland har slöjdsalar som med fördel lämpar sig för slöjd i en digital era.
Varför är inte utrymmena tillgängliga för allmänheten då det finns ett uppenbart intresse
för att slöjda? Eleverna har tillgång till utrymmena under lektionstid men bristen på tid
eller material kan vara ett hinder för att förverkliga idéer. Efter årskurs nio har de flesta
elever plötsligt inte regelbundet tillgång till slöjdutrymmen. I gymnasiet kan eleven
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avlägga ett gymnasiediplom i slöjd där eleven utövar självstudier i ämnet men det
förutsätter att eleven aktivt och självständigt tar reda på möjligheterna. Vad borde i så fall
ersätta slöjdundervisningen efter grundskolan? Kunde maker-inspirerade projekt och
kurser erbjudas i ändamålsenliga utrymmen för att efter utgången av grundskolan ge
elever en möjlighet att komplettera sin kunskap, framför allt inom digital teknik? Borde
alternativt slöjdsalar hållas öppna för slöjdintresserade kommuninvånare, inklusive
gymnasiestuderanden, under eftermiddagar och kvällar för att uppehålla ett livslångt
lärande i slöjd? Kunde representanter från olika generationer här dra nytta av varandras
kunskapsområden och slöjda tillsammans?
8.3 Reflektion över metod och fortsatt forskning
Aktionsforskning som forskningsansats lämpade sig väl för studien. Även om studien
bygger på endast en cykel i aktionsforskningsspiralen går det redan att urskilja resultat
som dessutom kan tillämpas i de kommande lektionssekvenserna. Fördelen med
aktionsforskning i den här studien var den mångsidiga datainsamlingen som metoden gav
utrymme för. I och med att dokumentationen skett i enkätform, genom inspelning och i
dagboksform via observation kan resultaten granskas både ur elevernas, lärarnas och
forskarens perspektiv. Detta bidrar till en mångsidig tolkning av resultaten.
För fortsatt forskning kunde bland annat frågor angående maker-kulturens pedagogiska
bidrag i undervisningssammanhang vara aktuella att utreda utförligare. En annan
intressant aspekt att undersöka är den inpräglade tankegången att lyckade slöjdprodukter
ger högre poäng än alster där allt inte gått som planerat. Som det inom maker-rörelsen
bevisats, är det effektivt att lära sig via misstag. Kunde misslyckanden i slöjdprocessen
vändas till framsteg och genombrott? Är detta en tankegång som kunde implementeras i
slöjden eller också i skolans undervisning överlag?
I och med tidsbristen i studiens genomförda lektionssekvens, vore det även intressant att
undersöka elevernas kunskaps- och färdighetsutveckling i en lektionssekvens med ett
mindre omfattande innehåll. Ett annat alternativ vore att genomföra projektet över
ämnesgränserna genom att kombinera exempelvis slöjd och informationsteknik i
helhetsskapande undervisningssammanhang.
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skolslöjdens läroplaner 1912–1994. (Vol. Rapporter 4/1993). Vasa: Åbo
Akademi, Pedagigska fakulteten.
Lindström, L. (2008). Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. KRUT,
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av programmering i slöjdundervisningen. Opublicerad avhandling för Pro
Gradu.
Suojanen, U. (1992). Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen
välineenä. Helsinki: Finn Lectura.
Suojanen, U. (2000). Slöjd och samhällsförändring. I U. Suojanen (Red.) & M. PorkoHudd, World-Wide Sloyd. Ideologi för framtidens samhälle (s. 66–98). Vasa:
NordFo.
Svenlin, J. (2018). Förr eller senare börjar alla slöjda. Hämtad 12 mars 2019, från
https://katternodigital.fi/article/forr-eller-senare-borjar-alla-slojda/
Svensk ordbok [u.å.]. Slöjd. Hämtad 28 december 2018, från
https://svenska.se/tre/?sok=sl%C3%B6jd&pz=1#!
Säljö, R. (2008). Lärande i människans landskap. I R. Säljö, & H. Rystedt, Kunskap och
människans redskap: teknik och lärande (s. 13–27). Lund: Studentlitteratur.
Taitoliitto. (2018). Kolmannes suomalaisista harrastaa käsitöitä säännöllisesti. Hämtad
10 januari 2019, från https://www.taito.fi/wpcontent/uploads/sites/5/2018/11/K%C3%A4sit%C3%B6iden-harrastaminenSuomessa-kyselyyhteenveto_taitofi.pdf
Tapaninen, R. (Red.), (2002). Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas.
Hämtad 19 februari 2019, från
https://www.oph.fi/download/137304_peruskoulun_kasityon_opetustilojen_suu
nnitteluopas.pdf
Technopedia [u.å.]. E-Textile. Hämtad 5 januari 2019, från
https://www.techopedia.com/definition/29467/electronic-textile-e-textile
The Design and Technology Association. (2019). The Iterative Design Process. Hämtad
9 mars 2019, från https://www.data.org.uk/for-education/curriculum/theiterative-design-process/
90

Tobiasson, S. (2017). Skapande i slöjd med digitala material. I M. Rylander Lundström
(Red.), Slöjd i en digital skola (s. 71–88). Stockholm: Lärarförlaget.
Trotzig, G. (2014). Metaller, hantverkare och arkeologi: Från nutid till forntid. .
Stockholm: Hemslöjdens förlag.
Uljas, M. & Wendelius, S. (2018). “Tää yhteinen käsityö on mitä suurimmassa määrin
tilakysymys”. Opublicerad avhandling för pedagogie magistersexamen.
Hämtad 19 februari 2019, från
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/146456/Uljas_Miika_Wendelius_
Sara_opinnayte.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Utbildningsstyrelsen. (2004). LP2004. Hämtad 2 januari 2019, från
http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans_och_examensgrunder/grundlaggande_utbildningen
Utbildningsstyrelsen. (2014). LP2016. Hämtad 3 december 2018, från
http://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen
Wessén, E. (1979). Våra ord, deras uttal och ursprung. Hämtad 12 december 2018, från
http://runeberg.org/varaord/0424.html

91

Bil a g or
Bil a g a 1 : A n h åll a n o m f o rs k ni n gstillst å n d

V as a 1 3 n o v e m b er 2 0 1 8

B äst a v år d n a d s h a v ar e!
J a g h et er R as m us B or g o c h s kri v er mi n m a gist er a v h a n dli n g i n o m sl öj d v et e ns k a p vi d
F a k ult et e n f ör p e d a g o gi k o c h v älf är dsst u di er i V as a. Mi n a v h a n dli n g b e h a n dl ar el e v ers
u p pl e v els er o c h f är di g h et er i n o m e n m a k eri ns pir er a d ä m n est e k n ol o gis k l e kti o nss e k v e ns
i ä mn et sl öj d. Gr u p p e n j a g u n d ers ö k er h ar sl öj d i p eri o d tr e, d vs. 3. 1 2. 2 0 1 8 -1 0. 2. 2 0 1 9,
vil k et o mf att ar sj u l e kti o n er. J a g k o m m er att v ar a d el a kti g i gr u p p e ns G o o gl e Cl assr o o m
milj ö d är el e v er n a r efl e kt er ar ö v er si n a f ör h a n ds k u ns k a p er, u p pl e v els er o c h f är di g h e t er
i n o m s e k v e ns e ns oli k a d el o mr å d e n. Ut ö v er mi g o c h or di n ari e sl öj dl är ar e k o m m er
Gr a n k ull a st a ds l är o milj ö ut v e c kl ar e

att n är v ar a vi d l e kti o nstillf äll e n a.

El e v er n as s v ar b e h a n dl as k o nfi d e nti ellt. El e v e n ell er s k ol a n k o m m er i nt e h el l er att
n ä m n as vi d n a m n.
T a g är n a k o nt a kt o m ni h ar fr å g or.
M e d v ä nli g a h äls ni n g ar
R as m us B or g
V ä nli g e n r et ur n er a n e d a nst å e n d e t al o n g till f örst a sl öj dl e kti o n e n i p eri o d tr e.
------------------------------------------------------------El e v e n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i f ors k ni n g e n i n o m sl öj ds e k v e ns e n i p eri o d tr e.
______________________________________
V å rd n a ds h a v ar es u n d ers krift
92



f år d elt a



f år i nt e d elt a
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Sekvensplan för Maker-workshopen ”Se mig” i slöjd för åk 7
Sekvensen omfattar sju lektioner á 90 minuter och infaller i period tre fr.o.m. den 3.12 – 10.2.
Lektionerna hålls på tisdagar från 8:00 till 9:30. Elevgruppen består av 13 elever i årskurs 7.
Tema: ”Se mig”
Mål: Utgångspunkten för projektet är att eleverna med hjälp av de digitala hjälpmedel som
erbjuds i digilabbet ska kunna planera och skapa ett eget slöjdalster som gör att de syns. Det kan
vara fråga om 3D printade föremål i självlysande material, programmerade LED lampor eller
övriga uppseendeväckande kreationer.
Eleverna ska efter projektet redovisa en färdig slöjdprodukt eller helhet samt dokumentation
över slöjdprocessen. En utställning över alstren arrangeras antingen i digilabbet eller på annan
plats i skolan.
Utrymme: sekvensen genomförs i det nyinvigda digilabbet i skolan. Digilabbet består av fyra
olika rum, vart och ett med säregen teknisk utrustning. Eleverna kan röra sig fritt mellan
utrymmen beroende på vad de behöver i sin tillverkningsprocess. Huvudsakligen kommer
eleverna att befinna sig i makerspace-rummet.
Material och verktyg: Tinkercad, 3D printer, Lilypad, musar till elevernas bärbara datorer
Dokumentation: Eleverna gör en produktplanering i Tinkercad (.stl-filen kan laddas upp i
classroom), slöjdprocessen uppföljs kontinuerligt i Google Classroom (självutvärdering efter
varje tillfälle). Arbetena presenteras i slutet av den sista lektionen.
Differentiering: I och med att det finns möjlighet att betona tyngdpunkt på olika sorters teknik
och på så sätt bredd på sitt projekt, finns det utrymme för eleverna att göra svårare och mer
invecklade projekt om förmågan och tiden räcker till. Det går även att avgränsa området till
endast en mindre skapelse. Huvudsaken är att arbetet görs omsorgsfullt och att lektionstiden
utnyttjas effektivt.
Rasmus Borg ansvarar för planeringen av helheten och presenterar lektionsplaner samt utbyter
idéer med de övriga medverkande. Lärmiljöutvecklare
ansvarar för tekniskt stöd
under projektets gång samt införskaffandet av teknisk utrustning. Slöjdlärarna
o
och
egwrtgrwtgwg granskar och kommenterar lektionsplanerna samt bidrar med
materialinförskaffning av hårda och mjuka material från slöjdsalarna vid behov. De kommer att
medverka under lektionerna och dra samma sekvens i de övriga tre slöjdgrupperna senare under
läsåret.
Kriterier för bedömning:
Eleverna bedöms på basen av deras utförande som helhet. I helheten ingår:
1. En första skiss (på papper som kan fotograferas och laddas upp) och inlämning av en
ritning i Tinkercad
2. Inlämnade självutvärderingar via länk i Google classroom efter varje lektion
3. Produkten ska innehålla ett 3D printat alster och ett lysschema med lilypad. Eleverna får
fritt välja vad de sätter mer tid på. De har möjlighet att själva programmera ledlamporna, men kan även använda sig av blinkfunktionerna som färdigt finns
programmerade. Om de sätter mycket tid på elektronik och 3D printing kan de även
“pimpa upp” något medhavt plagg istället för att själva sy ihop produkten från början.
4. Produkten presenteras på en maker-faire inför en grupp pensionärer
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Lektion 1

Mål: Ämnesområdet presenteras för eleverna så att de kan börja bolla med idéer redan i det här
skedet. Effektfullt intro. Eleverna ska lära sig grunderna i Tinkercad och kunna rita upp enkla
objekt.
Syfte: LP2014, slöjd 7-9: M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8
Material: slöjdhäften, pennor, provbitar som eleverna ska rita upp, reflextyg
Verktyg: penna, papper, linjaler, datorer med Tinkercad, Chromebook, musar till elevernas
bärbara datorer
Utförande: Ämnet presenteras och det skulle vara maffigt med en storstilad entré. Färdigt
programmerade LED-lampor och reflexer tillverkade på förhand för att eleverna genast ska få
en uppfattning vad det är fråga om. Läxa att färdigställa skissen i Tinkercad på sin chromebook.

Lektion 2

Mål: Eleverna ska känna till grunderna i användningen av 3D skrivare så att de senare kan börja
skriva ut sina kreationer. Hälften jobbar med 3d skrivare och hälften får en introduktion till
lilypad.
Syfte:
Material: självlysande skrivartråd, lilypad och tillbehör
Verktyg: 3D skrivare, datorer,
Utförande: Hälften av gruppen går med
och
genom 3D skrivarnas funktion och
praxis. Några produkter kan börja skrivas ut. Flera produkter kan placeras i samma printer.
Resten går med
igenom hur lilypad fungerar. De börjar planera ett blinkschema och ska
samtidigt planera en strömkrets.
Efter det här byter grupperna plats och samma gås igenom på nytt.
Då båda grupperna kommit så här långt får eleverna resten av tiden göra en produktplanering.
Den ska vara gjord tills nästa gång och då ska eleverna även ta med eventuella klädesplagg eller
tillbehör som de behöver i arbetet.

Lektion 3

Mål: Hälften av eleverna lär sig grunderna i kodning med lilypad. Andra halvan av klassen
jobbar med 3D skrivarna.

Lektion 4
Lektion 5
Lektion 6

Mål: Eleverna borde få arbeten klara den här lektionen och fundera på hur de ska använda tiden
optimalt.

Lektion 7

Mål: Eleverna färdigställer sina produkter och förbereder sig att presentera sin färdiga produkt
för pensionärerna i slutet av lektionen.
Syfte:
Material:
Verktyg:
Utförande: produkten ska vara färdig tills den här lektionen. utvärdering av projektet lämnas in
via Google classroom. Eventuellt presenteras alstren inför för en äldre generation i en sk. maker
faire.
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Bilaga 3. Enkät

Utvärdering av färdigheter
*Obligatorisk

1. Namn *

2. 3D ritande i Tinkercad *
Markera endast en oval per rad.
Inte alls

I någon mån

Jag kan använda olika
kameravinklar i programmet
Jag kan flytta objekt till arbetsytan
Jag kan flytta runt objekt på
arbetsytan
Jag kan rotera objekt åt olika håll
Jag kan ändra form på objekt
Jag kan använda hål-funktionen
för att ta bort material från objekt
Jag kan gruppera objekt
Jag använder mätverktyg i
tinkercad
Jag kan skapa en ny arbetsyta på
ett objekt
Jag använder snabbkommandon
Jag vet hur jag ska gå till väga för
att självständigt rita saker i
tinkercad
Jag kan exportera en fil från
Tinkercad i rätt format
3. Övriga kommentarer
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Rätt bra

Ja

