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Abstrakt
Fokus för denna artikel är begreppet hållbar utveckling i relation till slöjd. Syftet med studien är att söka
kunskap om hur hållbar utveckling kan användas i slöjdundervisning. I studien används en modifierad
modell som referensram. Modellen inrymmer ekonomisk-, teknologisk-, social- och kulturell hållbarhet samt
perspektiven värden, kunskaper, färdigheter och ekologisk metod. Det empiriska datamaterialet består av
gestaltade figurer i lera. Utgående från estetiska lärprocesser och genom semiotisk analys söker vi i studien
svar på hur modellen kan bidra till att implementera hållbar utveckling i lärandet om slöjd. Studien visar att
modellen är användbar som didaktiskt redskap i slöjdundervisning.
Keywords: estetiska lärprocesser, hållbar utveckling, kulturstudie, semiotik, slöjdpedagogik

1. Inledning
Slöjdämnet har en fast förankring både i den grundläggande utbildningen och inom olika yrkesutbildningar i
Norden. Orsaken till att vi betraktar slöjd på liknande sätt i de nordiska länderna är att dessa länder har en
samhällsstruktur och kulturell bakgrund som påminner om varandra (jfr Nordiska ministerrådet, 2009). De
nordiska länderna förhåller sig också på liknande sätt i frågor som berör hållbar utveckling. I de nordiska
länderna finns nämligen en gemensam strävan mot att skapa en hög medvetenhet om olika processer och
åtgärder som leder fram till en hållbar utveckling (Nordiska ministerrådet, 2009). Följande citat ur en rapport
som Nordiska ministerrådet (2009, s. 8) gett ut för tio år sedan visar på att det nordiska samarbetet kring
miljöfrågor rör sig inom ett brett fält, där även utbildning räknas som en viktig del: “Norden skall profileras
som region och samarbetet skall öka kring marknadsföring och export på växande marknader. Samarbetet skall
också stärkas inom utbildning, energi, klimat, miljöskydd och hävande av gränshinder för människors
umgänge och rörlighet samt företagsverksamhet.”
”Hållbar utveckling” är ett globalt begrepp som idag är mycket aktuellt inom pedagogisk forskning (Bjursjöö,
2014; Hofverberg, 2019). Alla som idag arbetar med utbildning och undervisning ska nämligen sträva mot
hållbar utveckling och utveckla sin undervisning och lärande mot detta mål. I mål 4, ett av de 17 globala mål
för hållbar utveckling som FN har stipulerat att vi behöver ha uppnått år 2030 (Agenda 2030), är utbildning
en viktig arena för lärande om hållbar utveckling. Mål 4 har nämligen rubriken “God utbildning för alla”, och
i delmål 4.7 framkommer det att
“... målet är att senast år 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för
att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar,
mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt
värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling”.

Även i mål 12 finns intressanta mål att nå ur ett slöjdperspektiv genom att hållbar konsumtion och produktion
betonas i det. Med stöd av dessa globala mål ser vi det som vår uppgift att forska i slöjd och få kunskap om
slöjdens potential i dagens samhälle både ur ett hållbarhetsperspektiv och ett kulturellt perspektiv. Vår
utgångspunkt är slöjdundervisningen i de nordiska länderna. I den här artikeln fokuserar vi på begreppet
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”hållbar utveckling” i relation till undervisningsområdet slöjd och vill undersöka hur hållbar utveckling kan
implementeras i slöjdämnet.
Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur hållbar utveckling kan relateras till slöjd som ämnesområde
och att nå kunskap om hur hållbar utveckling kan implementeras i lärandet om slöjd. För att nå vårt syfte har
vi formulerat följande forskningsfrågor:
a) Hur gestaltar informanterna sin förståelse av hållbar utveckling?
b) På vilket sätt kan hållbar utveckling implementeras i lärande om slöjd?
I artikeln presenteras en studie som är en del av ett större forskningsprojekt, SELAS – ett nätverk under
NordFo. Förkortningen SELAS står för Sloyd Education Learning and Sustainability. På SELAS-mötet hösten
2018 i Köpenhamn samlades en grupp slöjdlärarundervisare och slöjdlärarstuderande från Háskóli Íslands,
Göteborgs Universitet, Københavns Professionshøjskole, Universitetet i Sørøst-Norge och Åbo Akademi
University. Deltagarna i mötet ombads innan vi träffades att be sina medstuderande i respektive land fylla i ett
frågeformulär om hur de förhåller sig till slöjd och hållbar utveckling. Med detta som bakgrund bad vi
deltagarna att under mötet i Köpenhamn visualisera och karakterisera en prototyp för det vi kallade ”en hållbar
persona” i materialet lera. Med uttrycket ”hållbar persona” avsåg vi en karaktär eller personlighet (Latin
Dictionary, 2019) som förhåller sig till hållbar utveckling. De figurer som deltagarna gestaltade vid mötet i
Köpenhamn är det datamaterial som vi använder i vår empiriska studie och som presenteras i den här artikeln.

2. Teoretisk positionering
2.1 Slöjdpedagogik och sociokulturellt perspektiv
Studiens teoretiska positionering är främst anknuten till slöjdpedagogik och det sociokulturella perspektivet
på lärande. Vi börjar med att presentera Suojanens och Kyrös holistiska tänkande kring slöjd och hållbar
utveckling (Suojanen, 2001, s. 262‒265). De har utvecklat en modell som är uppdelad i fyra olika dimensioner
av begreppet ”hållbarhet”: en ekonomisk, en teknologisk, en kulturell och en social dimension (Suojanen,
2001, s. 262‒265). Samtliga fyra dimensioner i modellen står i en relation till det omkringliggande samhället,
som i detta sammanhang beskrivs med begreppen ”kultur” och ”natur”. Modellens olika dimensioner har
dessutom en koppling såväl till slöjd och hantverk som till slöjdpedagogik. Modellen finns i en kontext
bestående av värden, kunskaper och färdigheter. Suojanens och Kyrös holistiska modell (Suojanen, 2001, s.
262‒265) för hållbar utveckling har använts i vår studie som referensram för de områden som behöver täckas
in när hållbar utveckling i olika sammanhang lyfts upp som tema i slöjdundervisningen. Suojanens och Kyrös
holistiska modell ska förstås tvärvetenskapligt.
Med inspiration från Suojanens och Kyrös (Suojanen, 2001, s. 262‒265) modell för slöjdundervisning i ett
holistiskt perspektiv har vi utvecklat en didaktisk modell. Den nya modellen (se figur 1) är tänkt som en
översikt som kan användas för att förstå begreppet hållbarhet i lärandesammanhang inom slöjdundervisningen.
Dessutom kan modellen användas som en tolkningsram vid semiotisk analys.
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Figur 1. Didaktisk modell för lärande i slöjd och hållbar utveckling (Koch & Ahlskog-Björkman).
I modellen står begreppet ”hållbarhet” i centrum och runtomkring finns de fyra dimensionerna av begreppet
”hållbarhet” (den kulturella, den teknologiska, den ekonomiska och den sociala). Det är dessa dimensioner
som behöver beaktas i slöjdundervisningen för att den ska kunna vara förenlig med samtidens behov. Dessutom
hör även aspekterna värden, kunskaper, färdigheter och ekologisk metod ihop med slöjdlärande i samband
med temat hållbar utveckling. Det är även viktigt att kontexten är relaterad till det omkringliggande samhället.
Den didaktiska modellen är här specifikt anknuten till en slöjddidaktisk kontext.
Förutom den slöjdpedagogiska synvinkeln är det sociokulturella perspektivet på lärande en viktig
utgångspunkt för denna studie. Vi lägger stor vikt vid deltagarnas kulturella bakgrund och därför utgörs den
kontextuella positionen av de nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (jfr Bal 2006;
Säljö 2005). Samspelet mellan individens lärande och omvärlden ska enligt Säljö (2005, 2008) ses i ett
kulturellt perspektiv, där artefakten och dess kontext ses som en medierande faktor. Artefakten och dess
kontext blir på så sätt en berättarstämma.
2.2 Estetiska lärprocesser, slöjd och hållbar utveckling
Vårt syfte är att få en förståelse för hur hållbar utveckling kan relateras till slöjd som ämnesområde. Av den
anledningen ser vi att kommunikation kan användas som ett sätt att utveckla tankar om hållbar utveckling.
Slöjdpedagogisk forskning visar nämligen att det finns en tydlig kommunikation mellan materialet och
slöjdeleverna i lärandeprocesser inom slöjden (Johansson, 2002). Slöjdpedagogisk forskning visar också att
lärande i slöjd och identitetsutveckling kan kopplas samman (Ahlskog-Björkman, 2007; Koch, 2012; Mäkelä,
2011) och att de kan omfatta estetiska läroprocesser.
Kommunikation tillsammans med materialet och den färdiga artefakten är således väsentliga i slöjdprocesser
(Ahlskog-Björkman, 2007; Koch, 2012). Utgående från Kress och van Leeuwen (2009) och Bal (2017) kan vi
konstatera att människan förutom genom språk även kan uttrycka sig genom bilder och andra teckensystem
som exempelvis slöjd. Att använda sig av olika teckensystem benämns ”multimodalitet”. Enligt Selander
(2017) innebär teckenskapande verksamhet ett dynamiskt samspel mellan materiell värld, social värld och
personlig värld.
Under den estetiska lärprocessen, på väg till den färdiga artefakten, söker den skapande individen efter mening
som ger honom eller henne nya insikter (Karlsson Häikiö, 2012). Enligt Flensborg (2009) börjar den estetiska
lärprocessen med en fas då individen samlar ihop sina erfarenheter för att sedan tolka dem begreppsligt. De
estetiska lärprocesserna fortsätter sedan i en operativ fas. Då fokus i slöjdverksamhet läggs på estetiska
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lärprocesser handlar det inte om att den som skapar uttrycker en färdig tanke utan tanken bearbetas under den
skapande processen (Flensborg, 2009; Selander, 2009). Hela processen ska förstås som en växelverkan mellan
individuella erfarenheter och ett kollektivt betydelsesystem. I denna kontext relateras hållbar utveckling till
den miljödiskurs som FN:s globala mål ger uttryck för (Agenda 2030). Denna diskurs kan ses som en myt,
eftersom hållbar utveckling alltid, både som objekt och praxis, är sammanbundet med en social kontext. Det
är i sociala sammanhang som hållbar utveckling blir till. Till begrepp som hör ihop med hållbar utveckling
räknar vi ”ekologisk balans”, ”mångfald”, ”holism”, ”utnyttjande” och ”återanvändning”. Dessa begrepp kan
ses som nodalpunkter, d.v.s. begrepp som rör sig kring hållbar utveckling i ett mer eller mindre fast nät av
betydelser (Agenda 2030; Sørensen, 2010).

2.3 Slöjdartefakter som kommunikationsmedel
Slöjdartefakter kan kommunicera tvärs genom olika kulturer och deras lagar och regler, samtidigt som de är
kopplade till det enskilda nordiska land de har anknytning till. Barthes (1996a, 1990) har beskrivit hur
sociokulturella koder inom kulturen är inlärda under en människas uppväxt och liv blir till tecken i ett socialt
sammanhang. I denna studie använder vi Barthes (1996) semiologi för att förstå betydelsen av det i vår tid så
självklara och vardagliga begreppet ”hållbar utveckling”. Vi behöver nämligen synliggöra begreppet ”hållbar
utveckling i lärande om slöjd” för att därefter kunna utveckla en strukturell ram som hjälper
slöjdlärarstuderande och slöjdlärarutbildare att didaktiskt undervisa slöjd för ett framtida behov (Agenda
2030).
På motsvarande sätt som slöjdartefakter kan användas som kommunikationsmedel har vi i vår studie låtit våra
informanter skapa en hållbar persona som de uttrycker i tredimensionell form av materialet lera (Bal (2006,
2017) använder en teori om hur berättelser påverkar interdisciplinära och multimodala metodfrågor. Hon
arbetar med detta koncept för att belysa estetiska fenomen och artefakter utifrån deras narrativa, estetiska och
etiska kvalitet. Genom detta synsätt kan Bals metod ses som tvärvetenskaplig. Denna metod går ut på att låna
eller kombinera befintliga begrepp från olika ämnesområden och använda traditioner och teorier som är
förknippade med dem. Detta kallar Bal för “travelling concepts” och det betyder läran om hur berättelsen kan
förstås och blir till en interdisciplinär och multimodal metodfråga (Bal, 2017; Sørensen, 2010). Vi ser hennes
idé om att luckra upp ämnesgränserna som användbar i vår studie. De möjligheter detta förfaringssätt tillåter
ger oss mer flexibilitet att använda oss av olika begrepp och deras betydelser i ett nytt sammanhang. På så sätt
önskar vi få nya insikter i hur begreppet ”hållbar utveckling” kan implementeras i slöjd som
undervisningsområde.
3. Metodologi, analys och tolkning
Studien är kvalitativ till sin karaktär och har drag av hermeneutik i och med att vi tolkar informanternas
artefakter utifrån den förförståelse vi har av den didaktiska modellen (se figur 1) för undervisning i hållbar
utveckling inom slöjd (jfr Ödman, 2017; Gadamer, 2002). Det vi önskar nå via tolkningsprocessen är en
nygestaltning, som är möjlig att närma sig genom en tillbakablickande tolkning (jfr Bal, 2006, 2017; Flensborg,
2009; Selander, 2004).

3.1 Den empiriska studien
Den empiriska studien genomfördes under ett nätverksmöte inom SELAS-projektet som hölls i Köpenhamn i
november 2018. I mötet deltog 10 slöjdlärarstuderande, av vilka två var från Finland, två från Norge, fyra från
Danmark och två från Island. Dessutom deltog 6 slöjdlärarutbildare, tre från Danmark, en från Finland, en från
Sverige samt en representant för samerna. Ytterligare fanns vi två forskare på plats. Innan vi samlades i
Köpenhamn hade vi forskare bett deltagarna om att själva svara på några frågor och att de studerande dessutom
skulle intervjua minst fem av sina medstuderande i respektive land. Frågeformuläret innehöll följande fem
frågor: 1. Vad är min vision och mission i relation till hållbar utveckling? 2. Varifrån kommer jag? 3. Vad
undervisar eller forskar jag i /vad studerar jag? 4. Vad vill jag med mitt jobb/mina studier? 5. Hur
undervisar/studerar jag konst och hantverk i relation till hållbar utveckling? De av FN:s globala mål vi valt

4

ut inom SELAS nätverk ska ses som den grund de fem frågorna är baserade på (FN:s delmål 4.7 och 12,
Agenda 2030).
Deltagarna hängde upp svaren på de fem frågorna per nation på en anslagstavla och fångade upp det som gällde
de mest väsentliga dragen kring slöjd och hållbar utveckling. Därefter fick deltagarna som uppgift att
visualisera och karakterisera en prototyp för ”en hållbar persona” i lera. Vi valde lera som uttrycksform
eftersom våra informanter vanligtvis arbetar i andra slöjdmaterial. Nu skulle utgångspunkten vara lika obekant
för dem alla. Under arbetet med figurerna gjorde informanterna anteckningar, och när figurerna var färdiga
fick de i tur och ordning berätta om vad de hade gett uttryck för. Informanternas egna berättelser om sina
gestaltade artefakter videofilmades. För att kunna hantera det digra datamaterial som insamlats väljer vi att
återkomma till informanternas egna berättelser i en annan studie.
Det datamaterial som är underlag för analysen består inalles av 12 lerfigurer, i det följande benämnda
”artefakter”. Av dessa är 8 artefakter gestaltade av studerande (två av artefakterna är ett samarbete mellan två
studerande) och 4 är gestaltade av lärarutbildarna. Artefakterna färdigställdes på ca 30 minuter. Därigenom
kunde informanterna genom en estetisk process (jfr Bal, 2006, 2017; Flensborg, 2009) fördjupa sitt tänkande
kring sin förståelse av slöjd i relation till hållbar utveckling.

3.2 Analys
Mot bakgrund av vårt intresse i denna studie att definiera ”hållbar utveckling” både i förhållande till utvalda
delmål av FN:s globala mål (Agenda 2030) och informanternas förståelse av hållbar utveckling relaterat till
slöjd har vi valt att närma oss datamaterialet semiotiskt (jfr Barthes, 1997, 2006a, 2006b).
I analysen utgår vi från Barthes (1997, 2006a, 2006b) sätt att systematisera och dela upp tecken i två olika
nivåer, nämligen en denotativ och en konnotativ nivå för att analysera de tecken och koder som finns i
datamaterialet. Den här analysmetoden gör det möjligt för oss att urskilja olika former av text som vi finner i
artefakterna, och därefter kategoriserar vi dem i olika delar och utifrån olika funktioner. Barthes metod kan
användas för att lyfta fram de diskurser vi finner och samtidigt visa på diskursernas inbördes sammanhang. Vi
är alltså intresserade av att tolka de tecken och betydelser vi finner i informanternas artefakter. Vi utgår från
att tecknen inte skapas godtyckligt och stöder oss på Kress (2003) och Barthes (2006a, 2006b, 1997, 1990)
som hävdar att människan vid valet av tecken alltid använder sig av de mest lämpliga tecknen såväl i tal som
i text och bilder.
I den denotativa analysen betraktade vi artefakterna utan att som forskare göra någon egen tolkning. Vi delade
upp den denotativa analysen i tre steg, som beskrivs nedan. Därefter har vi använt den konnotativa nivån då
vi analyserat artefakterna för att finna bibetydelser i dem.

3.3 Denotativ analys
I steg 1 betraktade vi artefakterna var för sig och beskrev de grundbetydelser som vi kunde urskilja. Varje
artefakt fick också sitt eget namn. Som exempel på hur vi beskrev en artefakt väljer vi den vi gav namnet
Snögubben. På följande sätt beskrev vi Snögubben: “En större lerboll ligger underst. Ovanpå den stora bollen
ligger ytterligare två bollar. Från mellanbollens sidor är två ’armar’ placerade som håller i en liten boll. På
’huvudet’ finns en kringla som förlänger figuren” (se figur 2).
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Figur 2: Snögubben
I steg 2 har vi kategoriserat artefakterna utifrån deras huvudkaraktärsdrag. Följande huvudkaraktärsdrag kunde
urskiljas och presenteras tillsammans med antalet funna karaktärsdrag: människor, djur och fantasifigurer
(11), klot, cylindrar och cirkel (8), natur och växter (3), redskap (6) och dynamik (11). Några artefakter
kategoriseras under flera huvudkaraktärsdrag, exempelvis Snögubben, som finns både i kategorin människor,
djur och fantasifigurer och i kategorin klot, cylindrar och cirkel.
I steg 3 samlade vi samtliga tecken vi kunde urskilja i kategorierna för de olika huvudkaraktärsdragen och vad
som särskilt hörde till de vi fann i steg 2. I steg 3, som presenteras i redovisningen under rubriken dynamik,
gick vi då ytterligare in i detaljer för att komma närmare essensen och kunde på så sätt urskilja hur de olika
figurerna i varje kategori är gestaltade, exempelvis i fråga om rörelse, placering, utformning och gruppering.
3.4 Konnotativ analys
I den konnotativa analysen sökte vi bibetydelser i artefakterna och därför undersökte vi också samspelet mellan
olika element i dem. Därefter utvecklades analysen genom att undersöka vad kategorierna berättar för oss mer
än enbart på ett direkt plan, som vi fokuserade på i den denotativa analysen. De underliggande, indirekta
betydelserna har vi studerat genom att beskriva hur varje enskilt tecken blir gestaltat ensamt eller i samspel
med andra tecken. Därefter diskuteras de olika tecknen utifrån de olika delområden som den didaktiska
modellen innehåller (se figur 1) för att se i vilken didaktisk relation de står till begreppet ”hållbar utveckling i
lärande om slöjd”.

4. Gestaltningar och implementering av slöjd och hållbar utveckling
4.1 Denotativa resultat - Gestaltningar
Då vi i en första analys (steg 2 och 3) betraktade de artefakter som informanterna hade skapat kunde vi urskilja
fem olika teman. Dessa teman är: 1) människor, djur och fantasifigurer, 2) klot, cylindrar och cirkel, 3) natur
och växter, 4) redskap och 5) dynamik. Nedan är artefakterna presenterade i form av fotografier och därefter
redogör vi för de teman vi funnit.
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1. Människor, djur och fantasifigurer
I 10 figurer av 12 fann vi något som uttryckte en människa (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12). En figur i det vi kallar
Tablån (12) var ett djur (12b). I Tablån fanns också delar av en människa, exempelvis utsträckta händer, ett
öra och en mun. De flesta lerfigurer skapades således som en människofigur eller som någon form av spår
efter en människa (1). Vi fann även ett djur (12b) och någonting som liknade ett troll (10).
2. Klot, cylindrar och cirkel
Sex artefakter kunde vi kategorisera i kategorin klot, cylindrar och cirkel (1, 4, 5, 6, 11, 12). Två har en
cylinderform (1, 11) varav den ena är formad som ett kugghjul (11) och den andra (1) kan föreställa jordklotet,
eftersom det finns intryckta fotspår av människor på den. Bredvid denna cylinder finns 8 småcylindrar. I
artefakt 4 håller en människa ett klot i sina händer och i artefakt 6 håller en människa om hela klotet. På ett
klot (5) sitter en människoliknande figur. I artefakt 12, Tablån, finns olika mindre delar som är inramade av
en cirkel. På cirkeln finns pilar insatta på två ställen.
3. Verktyg
Verktyg och redskap finns representerade i sex artefakter (2, 3, 7, 8, 10, 11). Tre av de människoliknande
figurerna håller slöjdrelaterade redskap i sina händer (2, 8, 10), exempelvis strumpstickor ( 8) samt nål och
tråd (10). I artefakt 2 gestaltas en människa som håller i två pinnar. En människofigur sitter framför ett bord
med ett föremål på (7). Detta föremål liknar en symaskin. Artefakt 3 liknar en människa som bär på en mängd
olika saker, exempelvis en skål, ett armband, en hjälm och något som liknar en kniv med spets (3). En annan
artefakt är enbart formad som ett kugghjul (11).
4. Natur och växter
I tre av figurerna (1, 5, 12) finns olika tecken som gestaltar natur eller växter. I cylindern (1), som har spår
intryckta på ytan, kan spetsarna runt klotet eventuellt tolkas som berg. Ett träd och ett löv som ligger under
trädet gestaltas i artefakten Tablån (12). I Tablån finns även en ros. Den tredje av artefakterna i denna kategori
innehåller ett spiraltorn ovanpå ett klot (5). Tornet ser ut som en växt med rötter som är fästa på klotet.
5. Dynamik
Då vi betraktade artefakterna närmare (steg 3) såg vi detaljer som vi placerade i kategorin dynamik. Dynamiken
kan omfatta en rörelse men även ta sig uttryck i form av en gruppering, placering, utformning m.m. Kategorin
dynamik finns representerad i elva artefakter (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12).

7

Dynamik visas i de artefakter som är gestaltade som människor genom att dessa människor också är försedda
med tydliga sinnen, exempelvis hörselsinnet (10, 12). I artefakt 10, som vi kallar Trollet, har figuren
överdimensionerade öron. Även i Tablån (12) är en av delarna gestaltad som ett öra. Synsinnet är gestaltat i
två av artefakterna (7, 10). Det gäller dels artefakt 10, Trollet, som har stora ögon med kryss inristade i dem,
dels artefakt 7, där det finns ett ansikte med små ögon. Munnar som ler stort finns i två artefakter (7, 10),
medan munnen i Tablån (12) har en utsträckt tunga. En av de människoliknande artefakterna har dessutom hår
på huvudet (7) och en bär skägg (3).
Förutom att människorna är formade som figurer med olika sinnesuttryck (se ovan) är två av dem gestaltade
så att de omfamnar ett klot (4, 6). I några av artefakterna är människofigurerna skildrade med olika
slöjdredskap eller i färd med att utföra ett hantverk (2, 7, 8, 10). I artefakt 2 är det oklart om människan håller
i ett par åror eller stickor, men där kan skönjas en rörelse i form av att personen håller på att göra något. I de
artefakter där ett görande också är tydligt (7, 8, 10) handlar det om att sitta framför en symaskin och utföra en
handling (7), att ha en sticksöm på gång (8) eller att trä tråd på en nål.
En av artefakterna är gestaltad i form av en människa som går och bär på en mängd olika saker (3), som en
skål, en cape över axlarna, ett armband och ett svärd. En annan människofigur är uttryckt med något som finns
på huvudet, och figuren håller en sak i sin hand (9). Dynamik syns även i artefakt 5 i form av något som växer
uppåt från ett klot men som även är förankrat under klotet. På motsvarande sätt finns några cylindrar som är
placerade bredvid ett klot (1) i form av en rörelse bort från klotet. Även i artefakten Tablån (12) finns dynamik
i form av en cirkel med två pilar som finns runt alla mindre delar. Här finns även kupade händer som håller i
en blomma. En av delarna i Tablån är ett djur som drar någonting efter sig (12a).
Sammanfattning: Gestaltningar av hållbar utveckling
Sammanfattningsvis kan konstateras att vi har funnit många olika uttryck i de artefakter som informanterna
gestaltat. Det handlar om narrativer med olika formuttryck och relationella kvaliteter såsom sinnesuttryck,
olika handlingar, olika saker människor bär på – från små saker som ett armband till större saker som ett helt
klot. Utgående från de denotativa resultaten väljer vi att i fråga om de konnotativa resultaten lyfta fram
samspelet mellan olika element och de betydelser som vi kan urskilja i detta samspel.

4.2 Konnotativa resultat - Implementering av hållbar utveckling i relation till slöjd
De konnotativa resultaten synliggör det samspel mellan olika element i artefakterna som har betydelse för
tematiken hållbar utveckling i lärande om slöjd i utbildningssammanhang. Vi kan konstatera att informanterna
i sitt slöjdande såg människan som central i gestaltningen av hållbar utveckling i sin “persona”. Det är
intressant att notera att informanterna har valt att inte bara gestalta människor som uttryck för ”en hållbar
persona” utan också djur i detta sammanhang.
Vi har analyserat de konnotativa resultaten genom att lägga in olika bibetydelser i gestaltningarna av
artefakterna. I analysen kunde vi urskilja följande två huvudkategorier:
A Människan och hållbar utveckling med underkategorin människan som ansvarstagande och interagerande
individ.
B Hållbar utveckling i relation till slöjd samt tre underkategorier: förhållningssätt till olika material och
tekniker, val av redskap samt betydelsen av slöjdhandlingar.
A Människan och hållbar utveckling
Människan som ansvarstagande och interagerande individ
I de denotativa resultaten visade det sig att förutom att människan är central då informanterna gestaltar en
hållbar persona, är även klotet något de vill synliggöra i anslutning till människan. Det är människan som
ansvarar för sitt klot, vilket är synligt i den artefakt där människan omfamnar hela klotet och där människan
håller klotet i sin famn. Växter och djur är uttryckta i artefakterna och genom detta kan vi skönja uppfattningen
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att människan är ansvarig för dem. Att det finns människofigurer som är uttryckta med stora öron kan betyda
att vi människor är lyhörda för vad naturen berättar för oss. Det är intressant att notera att människofigurerna
i artefakterna har leenden på läpparna, medan människan i en gestaltning har en mun med utsträckt tunga som
ett uttryck för missnöje. De element i artefakterna som vi kopplar ihop med sinnen visar på att informanterna
i sina gestaltningar ger uttryck för sina värderingar.

B Hållbar utveckling i relation till slöjd
Förhållningssätt till olika material och tekniker
En hållbar persona förhåller sig till växter och natur. Den typen av tecken tolkar vi som att slöjdutövaren själv
behöver ha kunskap om olika material och vara medveten om hur hen motiverar sina val av material och
redskap.
Val av redskap
Även redskap finns gestaltade i artefakterna. Det är de traditionella redskapen som människan använder sig av
som strumpstickor, nål, kugghjul och symaskin. En av människofigurerna bär ett svärd. Vi konstaterar att
redskapen, och därigenom teknologin, har betydelse vid slöjdhandlingar.
Betydelsen av slöjdhandlingar
Flera av de människofigurer som informanterna gestaltar är i färd med att producera en slöjdprodukt. Den
traditionella tekniken är i fokus för slöjdandet, exempelvis att sy med nål och tråd, att sticka ett plagg och att
sy på symaskin.
I den konnotativa analysen har vi skrivit fram olika betydelser och kategoriserat dem. Vi har velat belysa hur
temat hållbar utveckling kan gestaltas dels utifrån människans eget ansvarstagande och interaktion dels hållbar
utveckling i relation till slöjd. I nästa steg studerar vi hur de olika teman kan sammankopplas med den
slöjddidaktiska modellen (se figur 1).
Sammanfattning: Implementering av hållbar utveckling i slöjd
Den slöjddidaktiska modellen (se figur 1) är en översikt som är skapad efter inspiration av Suojanens och
Kyrös modell (Suojanen, 2001) som stöd för att förstå och använda begreppet ”hållbar utveckling och slöjd i
lärandesammanhang”. Avsikten är därför att tolka de konnotativa resultaten vi funnit i de analyserade
artefakterna och relatera dem till modellens dimensioner och perspektiv. Först relateras dessa till modellens
dimensioner, som kan sägas vara mer samhällsrelaterade områden. Det är fråga om de tidigare nämnda fyra
dimensionerna av begreppet ”hållbarhet”, nämligen den sociala, den teknologiska, den kulturella och den
ekonomiska dimensionen.
Samtliga dimensioner utom den som handlar om ekonomisk hållbarhet finns representerade i de gestaltade
artefakterna. Vi menar att den ekonomiska dimensionen behöver betonas vid undervisning om hållbar
utveckling i slöjdämnet. För att kunna hantera frågan om hållbar utveckling behöver vi reflektera över
naturresurser och användningen av dem ur ett ekonomiskt perspektiv genom att ta fasta på frågor om
konsumtion och produktion (se Agenda 2030).
Den första dimensionen vi har funnit i det konnotativa resultatet gäller kategorin människan som
ansvarstagande och interagerande individ. Denna kategori kan sägas handla om den sociala dimensionen i
modellen. Den sociala dimensionen är synnerligen väsentlig i fråga om hållbar utveckling, eftersom vi
människor på jorden tillsammans behöver värna om vårt jordklot. Omtanken och lyhördhet som vi uppfattar
att informanterna gestaltar i sina artefakter är central då det gäller att lyssna in vad som sker i samhället och
agera utifrån detta. Människan placeras således både i en lokal och global gemenskap (jfr Agenda 2030).
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Den teknologiska dimensionen förekom sparsamt i de undersökta artefakterna. För att kunna blicka vidare från
de traditionsbundna kulturellt relaterade tekniker och föremål som är gestaltade i artefakterna behöver
slöjdlärare och slöjdlärarutbildare i undervisningen även lyfta fram det beroende som finns av industriellt
tillverkade material och redskap inom dagens slöjdutövande.
Kunskaper och färdigheter sker i ett kontextuellt sammanhang vilket anknyter till den kulturella
dimensionen och detta har betydelse när man talar om slöjd och hållbar utveckling. Som följande relaterar vi
till den slöjddidaktiska modellens perspektiv värden, kunskaper, färdigheter och ekologisk metod. Dessa finns
uttryckta i slöjdlärarutbildarnas och slöjdlärarstuderandes gestaltningar av en hållbar persona bortsett från den
ekologiska metoden. Informanterna har skapat uttryck som handlar om att visa sinnesstämningar
och ställningstaganden genom mimik. Dessa uttryck har varit deras svar på vad människan kan kommunicera
genom slöjd som hållbar persona i ett slöjdsammanhang. För att producera slöjdföremål behöver man kunskap
om olika material. Denna kunskap handlar inte bara om de olika materialen i sig, utan innefattar också kunskap
om ursprunget till och användningen av dessa material. Färdigheter i användning av material och tekniker på
ett hållbart sätt är följaktligen avgörande i detta sammanhang. Perspektivet ekologisk metod är nödvändig att
betona då slöjd relateras till hållbar utveckling. Ekologisk metod innehåller kunskaper som explicit kopplas
till miljöfrågor och förhåller sig etiskt till naturen. Etik betyder här att miljön får de bästa möjligheterna för att
växter och djur ska kunna överleva (Coop, 2019). Den konkreta kunskapen om miljöfrågor är nödvändiga att
finnas med som grund för att slöjd får betydelse för en hållbar framtid. Den ekologiska metoden utgör
tillsammans med kunskaper, färdigheter och värden den bas som behövs för förståelse och implementering i
lärandet om slöjd.
5. Avslutande diskussion
I den här studien har syftet varit att få en förståelse för hur hållbar utveckling kan relateras till slöjd som
ämnesområde. Vi har även strävat efter att nå kunskap om hur hållbar utveckling kan implementeras i lärande
om slöjd. Det empiriska datamaterialet som vi valde att använda oss av är gestaltade figurer i lera. Dessa
gestaltade figurer har våra informanter (nordiska slöjdlärarutbildare och slöjdstuderande) skapat som svar på
frågan om hur de skulle uttrycka en s.k. hållbar persona. Referensramen var några utvalda mål i FN:s
beskrivning av globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Utgångspunkten för informanternas
gestaltande av en hållbar persona var de intervjufrågor som de själva svarat på och de intervjusvar som
dessutom slöjdlärarstuderandena hade samlat in av sina medstuderande i de olika nordiska länderna.
Den valda analysmetoden i studien var lämplig för studiens syfte (jfr Barthes, 2006a, 2006b). Semiotiken har
nämligen visat sig vara ett fungerande verktyg i analysen av de gestaltade artefakterna i lera. De olika
denotativa analysstegen bidrog till att vi kunnat komma fram till en förståelse av vilka element artefakterna
består av och hur de samspelar med varandra. Detta resultat har vi sedan kunnat koppla samman med den
slöjddidaktiska modellen för lärande i slöjd och hållbar utveckling. Slöjdhandlingar belyses genom estetiska
lärprocesser och det har gett möjligheter för reflektion om lärande som sker i växelverkan mellan det kollektiva
och det individuella (Flensborg, 2009; Karlsson Häikiö, 2012). Studiens resultat visar att metoden fungerade
för att öppna upp möjligheter och att på ett nyskapande sätt nå kunskap om hur slöjdundervisningen om hållbar
utveckling kan utvecklas didaktiskt (jfr Bal, 2006, 2017; Flensborg, 2009; Selander, 2004).
För att vi ska kunna implementera hållbar utveckling i lärande om slöjd behöver samtliga dimensioner och
perspektiv i den didaktiska modellen vara representerade. Då behöver den ekonomiska dimensionen och den
ekologiska metoden lyftas fram. De fyra dimensionerna och perspektiven som är anknutna till undervisningen
om hållbar utveckling i slöjd behöver förstås och utvecklas vidare. Diskussionen behöver fortgå för att det ska
vara möjligt att synliggöra slöjdens potential för strävan till hållbar utveckling i dagens samhälle. Den
slöjddidaktiska modellen vi använt har visat sig vara ett viktigt redskap i didaktiska diskussioner om
undervisning i lärandet om slöjd och hållbar utveckling.
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