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Säg det med slöjd!
En tjänst för integration som ska hjälpa nyanlända ungdomar
lära sig svenska med ett pedagogisk slöjdkit.
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Abstract
The point of this project is, firstly, to help social integration of newly arrived
young immigrants through craft as a supportive pedagogical tool in their
education of the swedish language and, secondly, to show through this practical
example that sloyd via design can be a great tool for sustainable development.
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Abstrakt
Avsikten med detta projekt är, i första hand, att stödja integrationen av nyanlända
ungdomar genom att använda slöjd som ett komplementerande pedagogiskt
redskap i deras svenskstudier och, i andra hand, att genom detta praktiska
exempel påvisa att slöjd via design kan vara ett utmärkt redskap för hållbar
utveckling.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Slöjden har fått ett enormt uppsving i dagens samhälle och den syns i alla möjliga sammanhang.
Det finns mycket information att få på internet och i sociala medier samt i litteratur och på film. Där
finns också stickupprop som syftar till att hjälpa hemlösa, flyktingar och andra, workshops som
syftar till att låta människor mötas och släppa loss individuell kreativitet, sidor och grupper på
Facebook. Det hålls dessutom mängder av kurser. Handens avtryck syns också allt oftare i PR.
Denna popularitet gör slöjden till ett bra potentiellt verktyg.
Under min egen resa i slöjdvärlden via designprojektet Slöjd Deluxe och genom de erfarenheter jag
gjort genom att hålla workshops, kurser och föreläsningar inom slöjdfältet, så har jag mer och mer
blivit övertygad om de många möjligheter slöjden av idag erbjuder en designer som vill arbeta för
hållbarhet. Inledningsvis visste jag inte vart projektet skulle ta vägen, men det finns många viktiga
hållbarhetsfrågor som en designer kan arbeta med och där slöjden skulle kunna vara ett av svaren.
Om detta var och är jag övertygad. Så småningom fann jag en uppdragsgivare i Slöjd Stockholm
som är länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm under Stockholms läns museum, vilka arbetar för
bevarande och utveckling av slöjden som kultur och näring. Deras uppdrag inkluderar exempelvis
saker som att öka ungas intresse för olika slöjdtekniker och att verka för integration.1 Båda
exemplen är, som det kommer att visa sig, högaktuella i detta projekt. Det framkom nämligen att det
finns ett stort behov bland nyanlända ungdomar, som precis börjat lära sig svenska, av att få lite
avkoppling, inspiration och alternativa angreppssätt i språkinlärningen.2 För projektet finns en brief
(Bilaga 1), där exemplevis mer om Slöjd Stockholm, projektbakgrund och begränsningar finns att
läsa. Välkommen och häng med på färden!

1.2 Mål och syfte
Projektets mål är att designa prototypen för en tjänst som nyttjar ett pedagogiskt slöjdkit för
projektets övergripande syfte, vilket är att genom slöjd verka avkopplande, entusiasmerande och
motiverande samt bidra med pedagogiskt stöd till nyanlända ungdomar som börjat lära sig svenska.
En effekt som ska eftersträvas är att visa att slöjd via design kan vara ett bra verktyg för integration
huvudsakligen, men också för en hållbar utveckling i allmänhet.

1.3 Problemområde
Det problemområde som valts är slöjden som ett verktyg för att via design bidra till en hållbar
utveckling, i allmänhet, och till integration i synnerhet. Integration är viktigt för en hållbar
utveckling, särskilt socialt och ekonomiskt. Det är dessutom ett högaktuellt ämne idag i ett Sverige
där främlingsfientligheten växer sig allt starkare.
1

Mer om Slöjd Stockholm finns att läsa här http://www.stockholmslansmuseum.se/hemslojd/om-oss-kontakt/.

2

Emma Gerdien från Slöjd Stockholm berättade, under mötet som ledde fram till uppdraget, att en lärare kontaktat
henne just på grund av detta. Muntlig källa: Anteckningar från mötet finns i författarens ägo.
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1.4 Problemområdets avgränsning
Genom att projektet fick en uppdragsgivare i Slöjd Stockholm och en brief, avgränsades
problemområdet till att gälla en tjänst som i integrationssyfte använder sig av ett pedagogiskt
slöjdkit som stöd till nyanlända ungdomar som börjat lära sig svenska. Svenska språket är en viktig
integrationsfaktor, det är avgörande för att kunna göra sig förstådd bland svenskar i allmänhet och
vanligen viktigt för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är dessutom viktigt för att
kunna förstå och bli en del av den svenska kulturen, i den mån den nyanlända själv vill. Det handlar
således om en individs möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället, varför språket är en av
de absolut viktigaste nycklarna till social integration.3
Utifrån en diskussion med Emma Gerdien, hemslöjdskonsulent och projektets kontaktperson på
Slöjd Stockholm, om hur slöjden skulle kunna göras relevant i språkundervisningen gjordes ett
antagande om att bildskapande slöjd skulle vara en fördel, på grund av bilders pedagogiska värde.
Det antagna värdet av en emotionell anknytning vid inlärning, som eventuellt skulle kunna uppnås
genom att exempelvis sätta svenska ord på bilder som en själv skapat, diskuterades också. En
överenskommelse gjordes om att pröva ett antal brittisk-amerikanska trasmattetekniker, vilket
slutligen avgränsade problemområdet ytterligare.

Målgrupp och andra intressenter
Målgrupp
Den primära målgruppen är nyanlända ungdomar som nyligen börjat lära sig svenska.
Som sekundär målgrupp ses de pedagoger, frivilliga och andra som arbetar med språkstöd till
huvudgruppen.
Målgruppen valdes i samarbete med Slöjd Stockholm, i enlighet med den bakgrund som
presenterades i briefen (se bilaga 1).
Avsändare
I dagsläget är det Slöjd Stockholm som tillsammans med undertecknad agerar avsändare för
projektet, även om det i en förlängning förmodligen skulle kunna vara pedagogförbund (kanske
specifikt för lärare inom svenska två), skolverket och/eller migrationsverket. Landstinget, som är
Slöjd Stockholms huvudman, är också ett tänkbart alternativ. Ett ytterligare alternativ skulle kunna
vara någon hjälporganisation såsom exempelvis Röda korset i Sverige, vilka redan nu gör insatser
för flyktingar i landet.4
Övriga intressenter

3 Att

få lära sig språket i det nya landet är, vid sidan om boende och anställning, ett av de områden som FN:s
flyktingorgan UNHCR betecknar som interrelaterade delar inom integration. Källa: http://www.unhcrnortherneurope.org/what-we-do/integration/
I ett radioprogram om integration anges språket som centralt för en persons möjlighet att få inflytande och vara delaktig
i samhället. Källa: http://urskola.se/Produkter/164349-Bildningsbyran-integration-Spraket-som-dorroppnare
4

De anordnar bland annat grupper för att träna svenska.
För mer info besök: http://www.redcross.se/bli-frivillig/detta-kan-du-gora/#Flyktingverksamhet
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Svenska staten, samhället i stort och alla som värnar om integration i Sverige samt designers och
andra som arbetar för en hållbar utveckling.

1.5 Frågeställning
Hur kan slöjden via design bli relevant inom integrationsfältet som pedagogiskt redskap i nyanlända
ungdomars svenskstudier?

!

2 Teori och metod
2.1 Teoretisk ram
Slöjd
Ordet slöjd kommer från fornnordiskan och betyder bland annat slug.5 När det hänvisas till slöjd i
detta arbete så menas i allmänhet allt som nu vanligen brukar inkluderas i begreppet, såsom
traditionella slöjdtekniker som exempelvis stickning eller rotslöjd via den ofta återbrukande DIY:n
till den kommunikativa gerillaslöjden.6 När det däremot talas om slöjd i samband med ”Säg det med
slöjd!”, så handlar det uteslutande, om inget annat uttryckligen skrivs ut, om de brittiska
trasmatteteknikerna som är tänkta att ingå i slöjdkitet. Mer om detta under avsnittet om slöjdteknik
nedan.
Integration
Det integrationsbegrepp som används i detta arbete skulle kunna definieras såhär:
/…/ att en person som invandrat till Sverige kan bli en del av samhället även om personen bibehåller sin
kultur, sina traditioner och sin religion.7

Det ska inte blandas ihop med begreppet assimilering som innebär att den invandrade individen gör
sig av med sin tidigare kulturella identitet och fullkomligt anammar den svenska kulturen.8 När det
handlar om integrationen av flyktingar, migranter och invandrare i samhället, kan en också tala om
social integration. Det är ett begrepp med flera olika tolkningar, men i detta arbete tolkas det som ett
inkluderande mål för ett rättvisare samhälle med lika möjligheter för alla.9 Det handlar om en
process som gör att minoriteter eller andra utsatta grupper av individer görs delaktiga, genom lagar

5

Källa: https://www.liu.se/mimer/mimerbladet/1.633943/mimer1-2015-webb.pdf

6

Information om begreppen DIY och gerillaslöjd hittas här https://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself och här http://
www.gerillaslojd.se/gerillaslojd/
7

Källa: http://urskola.se/Produkter/164348-Bildningsbyran-integration-Vagen-till-integration

8

Ibid.

9

Källa: http://www.un.org/esa/socdev/sib/peacedialogue/soc_integration.htm
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och riktade samhällsinsatser som minskar segregation10 och utanförskap, och på så sätt integreras i
samhället samtidigt som hänsyn tas till den sociala och kulturella mångfald som finns i samhället.11
I en statlig rapport går att läsa om begreppet ”andrafiering” som handlar om att beskriva andra
kulturer som inte bara skilda från vår, utan också som underlägsna vår egen. Andrafieringen
underblåser enligt rapporten de diskriminerande strukturer och den institutionaliserade rasism som
författarna menar finns.12 Det är tveksamt att det går att hävda att möjligheten för nyanlända att ta
plats i det offentliga rummet skulle ta bort den institutionaliserade rasismen, men kanske kan det
vara ett steg på vägen om fördomar kan motarbetas och det genom detta minskar den negativa
dualiteten i "vi och dem”-tänkandet.
Empowerment
Detta begrepp som är både frekvent förekommande och diffust används i de mest skilda
sammanhang. Begreppet översätts ibland som egenmakt, men det verkar ha en något vidare
betydelse på engelska och denna variant tycks också mer populär. Såsom begreppet används här, så
handlar det i korthet om att från samhälleligt eller organisatoriskt håll stärka en grupp individer
genom att skapa förutsättningarna för egenmakt, förmågan att påverka och förändra sitt eget liv,
samt att ge berörda personer en känsla av egenvärde och ett ökat självförtroende. Det handlar också
mycket om att vara och känna sig delaktig inom det samhälle eller kontext som en befinner sig i.13

Varför slöjd?
Det finns flera aspekter som gör att slöjd kan vara bra för målgruppen, utöver att vara ett bra
pedagogiskt redskap. För projektet är särskilt tre aspekter avgörande.
För det första, är slöjd bra för att skapa möten på olika sätt, vilket kan utnyttjas för att stödja
integration. Det finns flera exempel på detta, bland annat ett projekt som Slöjd Stockholm står
bakom tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd som heter ”Slöjd för asylsökande” och som
kom till för att genom slöjdträffar skapa goda samtal och för att ge avbrott i vardagen på
asylboenden. Både infödda svenskar och nysvenskar som varit här lite längre bjöds in att delta.14
Fler exempel återfinns som state of the art i Bilaga 2.
För det andra är slöjd användbart som kommunikationsmedel och för att uttrycka sig. Gerillaslöjden
är ett utmärkt exempel som dessutom tar avstamp i just denna egenskap. Gerillaslöjd är ett begrepp
som myntats av slöjdjournalisten, författaren och mångsysslaren Frida Arnqvist Engström15 I en
10

Segregation innebär att invandrare avskiljs ifrån det svenska samhället i stort på ett eller annat vis. Källa: http://
www.so-rummet.se/content/integration-och-segregation
11

Källa: http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/510920DA18B35A6880256B65004C6A7B/
$file/bp1.pdf
12

Källa: http://urskola.se/Produkter/164348-Bildningsbyran-integration-Vagen-till-integration

13

Källor: http://www.temalikabehandling.se/nyhet/ny-handbok-om-empowerment/ ; http://www.tnc.se/termfraga/
empowerment/ ; http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:120313/FULLTEXT01.pdf ; http://sh.diva-portal.org/smash/
get/diva2:201553/FULLTEXT01.pdf
14

Källa: http://www.kurbits.nu/2016/01/20/slojd-for-asylsokande-vill-du-vara-med/

15 Arnqvist

Engström, Frida
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intervju om ett slöjdprojekt för kvinnor på ett skyddat boende som utsatts för hedersvåld, som hon
var delaktig i, säger hon så här:
Gerillaslöjd är ett sätt att förändra världen med händerna. Det är en global rörelse av craftivister,
garngraffititaggare och radikalbrodöser som alla använder sina händer för att kanalisera sina åsikter. /…/
Det handlar om slöjd som sätts upp i det offentliga rummet, som blir till utropstecken på stan, som lämnar
spår av tankar från dess avsändare – med en önskan om kommunikation. Ofta finns en webbadress, en
instagramprofil eller ett twitterkonto kopplat till de objekt som lämnas kvar.16

Detta är intressant, eftersom det genom den gerillaslöjdsaktion som Fridas föreläsning initierade17
praktiskt visar hur slöjd kan kommunicera på så många olika sätt; genom handens tysta
kommunikation via färg, form och material, ett sätt att uttrycka sig som fungerar oavsett om en
behärskar det svenska språket eller inte, genom placeringen i det fysiska offentliga rummet samt
genom dokumentation och spridning av materialet i massmedier av alla de slag. Gerillaslöjden som
sprids via alltifrån sociala medier till mer traditionella massmedier kan vara alltifrån abstrakt till
väldigt konkret, exempelvis i form av slöjdade texter. Allt är upp till görarna, som de ibland kallas,
som står bakom verken. Detta gör slöjden till ett potentiellt mycket kraftfull verktyg för även
maktlösa grupper att göra sin röst hörd, vilket skulle kunna utnyttjas av målgruppen.
För det tredje är slöjd också bra för psykisk hälsa och kognitiv förmåga18.
Att arbeta med händerna /…/ kan hjälpa människor som lider av ångest, depression eller kronisk smärta
att lindra stress och öka känslan av välbefinnande och lycka genom frisättande av dopamin. I en rapport
som publicerades i The British Journal of Occupational Therapy kunde man till exempel visa ett starkt
samband mellan stickande och upplevelsen av lugn och glädje. Människor som stickade mer frekvent
rapporterade dessutom en högre kognitiv funktion. Man har även visat att de som ägnar sig åt något
kreativt handarbete upplever att de lever ett mer helt, komplett liv, i jämförelse med andra. 19
Ur Som ett Hello Kittyplåster på ett köttsår av Jenny Jägerfeld (författare och legitimerad psykolog)

Med andra ord, så är slöjd bra för egentligen alla. Dock är det så att målgruppen som ofta är
flyktingar från krigshärdar, och nu dessutom utsätts för stressen av att vara i en ny främmande
kultur och i asylprocessen, kan förväntas ha ett extra stort behov, varför slöjd kan vara särskilt bra
för dem. Behovet bekräftas av sfi-läraren Lars Lindkvist, i ett radioprogram om språkets vikt för
integration, där han säger att en lugn och harmonisk elev lär sig lätt, medan en stressad elev får
mycket svårt att lära sig.20 Nu gäller detta förvisso vuxna sfi-studenter och inte nyanlända
ungdomar, men det är inte svårt att föreställa sig att hans påstående om att en lugn och harmonisk
elev lär sig bättre stämmer lika bra oavsett ålder.
För de nyanlända ungdomarna kan slöjden på detta sätt således bli ett sätt för dem att må bra,
uttrycka sig och ta plats i det offentliga. På detta sätt ges de, som social grupp och som individer
empowerment, vilket troligen skulle understödja en integration av denna grupp.
16

Källa: http://sapir.se/frida-arnqvist-engstrom-om-gerillaslojd/

17

Den aktion som gjordes var en slags gerillainstallation av stickade och virkade fåglar som hängdes upp i ett träd i
Björns Trädgård, en liten oas i närheten av Medborgarplatsen i Stockholm, och som symboliserar kvinnors osynliga
barn som inte syns i några register, utan istället måste leva gömda tillsammans med sina mammor. Detta blev ordentligt
uppmärksammat vid den aktuella tidpunkten under våren 2015 och det blev också en utställning under sommaren.
Källa: http://sapir.se/frida-arnqvist-engstrom-om-gerillaslojd/
18

Källa: http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=kognitiv%20f%F6rm%E5ga

19

Hemslöjd Nr 6, 2015, Vasst, sid 55

20

Källa: http://urskola.se/Produkter/164349-Bildningsbyran-integration-Spraket-som-dorroppnare
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Slöjdade bilder som pedagogik
Allting startade med en hypotes om att slöjd borde kunna fungera som ett komplementerande
pedagogiskt inslag i språkinlärningen hos nyanlända ungdomar. ”Skulle ett slöjdkit som
introducerar en lättlärd slöjdteknik för bildskapande kunna vara en väg att gå?”, funderades det.
Ett stöd för hypotesen hittas hos design- och kunskapscentret Livstycket i Tensta, Stockholm.
Verksamheten har varit framgångsrik i över tjugo år och med sin, som de benämner den,
”funktionella pedagogik” har de arbetat för integration av invandrare (främst kvinnor som i större
utsträckning haft svårt att komma in i sahället) genom en kombination av handens arbete och mer
teoretiska studier av svenska.21
Varför finns Livstycket? För att vara en plats som ger människor en möjlighet att växa med varje nytt ord,
varje ny kunskap, och varje nytt stygn.22

I en bok om skolslöjden motiveras denna i sin tur av att en genom att slöjda lär för livet och inte
bara slöjdtekniker, verktyg och material.23 När eleverna i slöjden gestaltar sina idéer, tvingas de ofta
att överskrida egna gränser, att utmana invanda synsätt och att se nya möjligheter.24 I samma bok
beskrivs också nyttan av att använda film som instruktionsförmedlande medium när det gäller att
beskriva slöjdtekniker för en klass med annat modersmål än svenska.25

Könskonnoterad slöjd
I skolan är slöjdundervisningen av historiskt motiverade skäl uppdelad i syslöjd respektive trä- och
metallslöjd, ursprungligen avsågs den förra pedagogiska slöjden vara för flickor och den senare för
pojkar. Med politiskt formulerade jämställdhetskrav, så har de historiska skillnaderna tonats ner.
Dock är det så att det fortfarande idag är mest flickor som väljer syslöjd och pojkar som väljer träoch metallslöjd, då de själva får välja när de börjar på högstadiet. Denna könskonnoterade
uppdelning går igen i hemslöjdens traditionella uppdelning mellan ”mjukslöjd” och ”hårdslöjd”,
vilken också lever kvar än idag. Ett exempel på detta är att det på vissa håll i landet fortfarande
finns konsulenter för hård- respektive mjukslöjd.26 Nu är det trots dessa traditionellt påbjudna
synsätt kanske inte helt hopplöst uppdelat mellan könen och olika slöjdområden. Runt det senaste
sekelskiftet kom en trend med unga killar i skid- och snowboardsvängen som stickade egna mössor.
Tre unga killar startade till och med ett företag med affärsidéen att sälja egenvirkade mössor till
likasinnade.27

21

Källa: http://www.livstycket.com

22

Källa: http://www.livstycket.com/03.foreningen/historik.htm

23

Sid 7, Borg, Kajsa et al. red.

24

Sid 9, Borg, Kajsa et al. red.

25

Sid 113ff, Borg, Kajsa et al. red.

26

Hemslöjdskonsulenterna i Kronobergs län är uppdelade på detta vis. Källa: http://www.hemslojden.org/forening/
kronoberg/
27

Källa: https://blogg.loopia.se/2008/11/13/en-intervju-om-mossor/
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Fler exempel som kanske kan peka på en utveckling bort från könsuppdelad slöjd bland unga idag
hittas i foton som finns från många av de workshops som hållits inom ramarna för designprojektet
Slöjd Deluxe. Ett exempel är den mensslöjdsworkshop som hölls i Södertälje under våren 2016 där
c:a en tredjedel av deltagarna var unga män och en majoritet hade utländsk bakgrund.28 Slutsatsen
måste bli att slöjden i Sverige har en lång tradition av att delas upp i könskonnoterade områden som
främst skiljs baserat på vilka material som används där inom och att denna uppdelning lever än
idag, även om det finns några hoppfulla tecken på att det kanske börjat luckras upp i den lite mer
fria slöjden av idag som till exempel Slöjd Deluxe står för.
Hur ser det då ut bland de nyanlända med synen på slöjd och kön? Fackhandledare Lena Håkansson
påpekar att de stolta hantverkare som arbetar med att göra orientaliska mattor ofta är män. Emma
Gerdien har berättat att många nyanlända unga män har arbetet inom skrädderinäringen i sina
hemländer samt att hon med egna ögon under arbetet med projektet Slöjd för asylsökande sett att
många är duktiga på göra med händerna i största allmänhet, oavsett kön, och att hon inte mött på
något motstånd baserat på kön till stickning och annan mjukslöjd.

Slöjdtekniker
Slöjdkitet är tänkt att fungera tillsammans med två brittiska trasmattetekniker som passar utmärkt
för bildskapande och går lätt att variera i uttryck. De är lätta att lära och kräver endast enkla
redskap. Detta skiljer dem från den traditionella svenska trasmattetekniken som både kräver vävstol,
något som är kostsamt och skrymmande, och ett gediget kunnande om en ska skapa formsäkra
bilder eller mer avancerade mönster. Det är inte heller lätt att skapa bilder och mönster med den
billiga tekniken att virka trasmattor, det är inte något en lär sig snabbt.
I den ena tekniken, hooky29, hakas trasor, garn eller ull upp från undersidan av en gles väv till att
bilda öglor på ovansidan. Öglorna kan liknas vid en punkt i en bild och genom att en kan placera
dylika punkter lite som en vill, så är det lätt att göra enkla mönster, bildmotiv och texter. För den
som blir duktig och har tid går det också att göra väldigt intrikata mönster och detaljrika motiv.
Den andra tekniken, proggy30, är en teknik som istället ger ett ryamatteliknande intryck med
uppstående korta trasor som bildar en lugg. De mönster som skapas med proggy blir något
otydligare än vid användandet av hooky, men det fungerar ändå bra att skapa mindre komplexa
mönster och bilder med någotsånär väl avgränsade färgfält som inte behöver exakta linjer eller små
detaljer. Mer detaljerad information om hooky och proggy hittas i Bilaga 3.
Teknikerna går utmärkt att kombinera. Slutresultatets nivå för båda teknikerna påverkas av
slöjdarens förmåga, vilka verktyg hen har och vilka material som används (till trasorna framförallt).
28https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1126200757431085.1073741857.664860836898415&type=3
29

En detaljerad instruktionsvideo för hooky och proggy-teknikerna samt lite historiska fakta går att hitta på
Youtubekanal TWMuseums under namnet Hooky and Proggy - A beginners guide från Tyne & Ware Archives and
Museums. Källa: https://www.youtube.com/watch?v=6Im5lXHzc84
30

Denna trasmatteteknik har många namn, men proggy verkar vara det mest frekvent förekommande. Vad det heter
beror på var slöjdaren kommer ifrån enligt bloggartikeln Proggy, Proddy, Peggy, Clippie and Hooky Too!. Källa: http://
www.potterwrightandwebb.co.uk/textiles/proggy-proddy-peggy-clippie-and-hooky-too
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Möjligheterna är dock i stort sätt oändliga och båda teknikerna ger därför god grund för ett fritt
skapande. Dessutom är det ingenting som hindrar att dessa trasmattetekniker kombineras med olika
sömnadstekniker eller varieras med oprövade material.
Båda teknikerna är utmärkta för att ta till vara på textilt spillmaterial, vilket tillsammans med det
faktum att de inte kräver vare sig mycket material eller verktyg samt att slutresultatet blir
lättreparerbart och slitstarkt (förutsatt att trasorna inte är av någon skör kvalitet) gör dem till
utmärkta slöjdtekniker för ett hållbarare resursutnyttjande, recyling och upcycling. Att de är så lätta
att lära gör dem utmärkta i den kontext de är tänkta att användas i, för den korta inlärningstiden gör
att målgruppen mycket snabbt kan komma igång med att skapa bilder, mönster eller mer abstrakta
motiv.

2.2 Praktiskt utförande
Researchen skedde löpande och på sedvanligt vis via facklitteratur, artiklar, webbsök och Youtube,
alltefter de behov som uppstod. Servicedesignmetoder har använts, eftersom målet var att designa
en tjänsteprototyp. Designprocessen har genomgående skett med ett kundorienterat och upprepande
arbetssätt, såsom är typiskt för servicedesign. Dialog har också kontinuerligt förts med slöjdexperter
och handledare på institutionen. Linnéuniversitetets etiska riktlinjer har efterlevts och
testgruppernas välmående har tagits i beaktande.

Slöjdworkshoppar, samtal och iakttagelser
Workshoppar hölls under fyra tillfällen i Slöjd Stockholms lokaler i Sickla i Nacka kommun i
Storstockholm och vid varje tillfälle deltog antingen hemslöjdskonsulent Emma Gerdien eller
enhetschef Andreas Sohlberg, vilket gjorde det möjligt att få deras professionella feedback av
slöjdworkshopskonceptet och utförande. Detta var också mycket nyttigt.
Den första testgruppen blev ett gäng ungdomar som ursprungligen sommarjobbat för Slöjd
Stockholm inom ramarna för projektet ”Slöjd för asylsökande”, som nämnts tidigare, och som varit
ute på asylboenden och slöjdat, varför de fått erfarenhet av och lärt känna individer ur den primära
målgruppen. Fördelen att börja med denna testgrupp är att de alla talar svenska, är ungdomar som
samtidigt har erfarenhet av att arbeta med den primära målgruppen och därför viss förståelse för
den. De tre nästkommande testgrupperna bestod av nyanlända ungdomar från Gustavsbergs
gymnasiums introduktionsklasser. Grupperna skiljer sig åt genom att den första gruppen har haft
betydligt längre skolgång vid ankomsten än den andra och tredje gruppen har haft. Detta påverkar
exempelvis deras kunskaper i att skriva och läsa samt i engelska, vilket gör att de representerar både
ytterligheterna och kunskapsbredden i den valda primära målgruppen.
Under samtliga workshoppar fick deltagarna pröva slöjdteknikerna hooky och proggy, för att se hur
de olika testgrupperna dels handskades med teknikerna och dels hur de såg ut att uppleva dem.
Under de två första slöjdträffarna testades även en populär amerikansk trassmatteteknik som sedan
övergavs. Med den första gruppen fördes en diskussion under pågående slöjdworkshop, men
bedömningen gjordes efteråt att varken slöjden eller samtalet tjänat på detta. De övriga grupperna
avsågs därför istället att frågas ut i snar anslutning till respektive workshop av aktuell klasslärare.
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En övervägande majoritet av dessa tre klasser var från arabisktalande länder och det flesta var män.
Det är svårt att säga om och, i så fall, hur detta kan ha påverkat resultaten. En intressant iakttagelse
ur genusperspektiv är dock, att ingen deltagare uttryckte någon åsikt om att denna typ av slöjd som i
Sverige skulle konnoteras som kvinnlig inte var för dem eller dylikt. Det var också slående att de
allra flesta deltagarna inte bara var duktiga på att arbeta med händerna, utan också kunde någon
form av sömnad. De verkar helt enkelt inte dela upp slöjd och hantverk på samma sätt som vi
traditionellt gör i Sverige. Inte heller klagade någon av killarna i den första gruppen med svenska
ungdomar, vilket också stödjer de tidigare erfarenheter som designern lutat sig på tidigt i
beslutsprocessen. Löpande studier av förståelsen av skisser, upplevelsen av workshopskonceptet, et
cetera gjordes, vilket var till stor hjälp i utvecklandet av nya prototyper eller lösningar och
identifikationen av potentiella problem. Alla på plats närvarande var kontinuerligt rörande överens
om att Facebook skulle vara en bra informationskanal och att en kort instruktionsvideo var
önskvärd. Efter samtliga slöjdträffar var avklarade stod det klart att slöjktitets innehåll gärna ska gå
att variera för olika ändamål och tekniker samt att i individerna i dessa testgrupper var mycket
kreativa och själva hittade på lösningar om de stötte på något problem, vilket gör att den primära
målgruppens förståelse för slöjdkitets uppgift och tänkta tekniker inte verkar nödvändigt.
Workshop 1
Under den första workshopen testades fler olika saker än i de följande. Detta för att, för det första,
fullt ut utnyttja möjligheten att alla var svensktalande för djupare diskussioner, för det andra, för att
de var på plats just för att stötta och därför in behövdes ta samma hänsyn till och, för det tredje, för
att genom en maximerad workshop få med så mycket kunskaper som möjligt som kunde hjälpa
förberedelserna för de följande tre workshopparna.
Med den första gruppen fördes en diskussion om slöjdtekniker, verktyg och material samt
utformning av förpackning, introduktionsstrip, instruktionsmedium och deras tidigare erfarenheter
av den primära målgruppen.
Feedbacken på slöjdtekniker och material var att det var lätt och roligt. De ansåg också att en gles
väv av säckvävstyp var att föredra framför locker hooking-teknikens plastiga rutnät.31
Workshop 2
Den andra workshopen var den första med en testgrupp ifrån den egentliga målgruppen. Det gick att
iaktta att alla utom en snabbt kom igång att slöjda och att samtliga verkade ha roligt, även killen
som valde att inte delta i själva slöjdandet. Han passade istället på att dokumentera händelsen i
SnapChat, vilket också är ett sätt att kommunicera på och visa uppskattning igenom.
Under denna workshop gjordes en liten testvariant av en videoinstruktion tillsammans med en villig
elev för hooky-tekniken på dari, ett språk som talas i många arabländer och i den regionen förstås
av de absolut flesta. Denna video användes sedan med stor framgång i kommande workshoppar.32

31

Muntlig källa: Inspelning finns i författarens ägo.

32

Videon hittas här: https://www.facebook.com/sagdetmedslojd/
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Efter att en gruppdiskussion ledd av klassläraren hållits med klassen i skolan, så framkom bland
annat att de tyckte slöjdworkshoppen var rolig, att testgruppen gärna skulle se ett kit med lite fler
valmöjligheter och de mycket gärna skulle få ha en slöjdworkshop med svenska ungdomar.33
Workshop 3
Denna workshop var i stora drag lik den förra, med undantaget att det nu fanns en intruktionsvideo,
som nämndes ovan, och att mer väldefinierade kit lagts fram till deltagarna för att testa dessa
ändringar. Ny version av introduktionsskissen prövades också tillsammans med en visualisering av
slöjdkitet i en bildkarta. Allting visade på projektorduk. Närvaron av ett kitliknande upplägg gjorde
stor skillnad för elevernas förmåga att koncentrera sig och snabbt komma igång med arbetet. Det
gjordes också några försök med att testfilma proggy-tekniken, men inget försök slog särskilt väl ut.
Av denna klass gruppdiskussion kom inte mycket nytt fram, men att de flesta tyckt att det var kul
bekräftades iallafall. Några ska dock inte ha varit särskilt roade, men ännu saknas svar på varför de
kände så.
Workshop 4
Den sista planerade workshoppen fungerade ungefär som den andra och tredje. Dock testades denna
gång ett förpackat slöjdkit med alla delar tillgängliga i förenklad form av fyra frivilliga individer.
De fyra som som ställde upp som extra försökspersoner var alla villiga att låta sig fotas och
öppnade de utdelade lådorna med miner av glädje eller spänd förväntan. Resultatet av testet blev
något blandat. Negativt var att de inte verkade särskilt imponerade av innehållet och att de hellre
tittade på informationen som presenterades på projektorduken än på exakt samma information som
ingick i deras egen låda. Dock är det kanske inte så svårt att förstå att situationen blev en aning
förvirrande med allt det som hände runt omkring, det hade varit mycket bättre om en hade kunnat
avskilja dem från resten av gruppen och låta det hela videofilmas. Positivt var att de ändå verkade
uppskatta att få var sitt eget lite fint förpackat kit, vilket de nyfiket undersökte. Slöjdkitet som
format verkade alltså vara uppskattat. Dock skulle det behöva göras mer grundliga tester för att veta
vad som ska ligga däri.
Kontextuella diskussioner och intervjuer samt expertsamtal
Det blev tyvärr inte riktigt som det var tänkt med de planerade gruppdiskussionerna, eftersom
endast en av grupperna från Gustavsbergs gymnasium hade en ordentlig diskussion som följde den
frågelista som förberetts. En av de andra gruppernas diskussion gavs endast en kort sammanfattning
av läraren i fråga och returmejlet med följdfrågor har ännu inte besvarats. Från den tredje gruppen
saknas helt svar, varför endast de iakttagelser och samtal som fördes under själva workshoppen kan
indikera hur just denna grupp i stort tog emot erfarenheten. Intressant nog har några personer ur just
den klassen på eget bevåg valt att interagera med designern och projektet via Facebooksidan. Bland
annat har de skrivit uppskattande om testfilmen som lagts upp där och i meddelanden efterfrågat
fotografier från workshopparna. På samma sätt blev endast en av de kontextuella djupintervjuer som
planerats fullföljd, men en snabb intervju med ytterligare en lärare hölls direkt i samband med den

33

Källa: Mejlväxling där frågor som skickats som bilaga returnerades med skriftliga svar.
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tredje slöjdträffen där ändå de viktigaste frågorna besvarades. Lärdomen blir att ibland kommer
vardagen ivägen för våra ofta överlastade lärare, varför idog planering och upprepade försök kan
krävas. Mer information om mål med de olika workshopparna och vilka frågor som ställts till
samtliga deltagare återfinns i Bilaga 4.
I djupintervjun med Cecila Dufva, projektets kontaktperson på Gustavsbergs gymnasium, och med
rötterna i montesoripedagogiken framkommer att hon anser att om kunskaperna ska fastna, oavsett
om det är språk eller något annat ämne, så är det mycket bra att använda så många sinnen som en
kan. Hon menar vidare, att ”det är lättare att komma ihåg om man gjort någonting med
händerna”34. Frida Levin, en av de andra lärarna, berättar under vår intervju att de redan nu har
sömnadsattiraljer i klassrummet, så att den som vill kan gå ifrån en stund och få lite avkoppling.
Båda är positiva till projektet i sin helhet.35

Tjänsten - Säg det med slöjd!
Workshopparna som avhandlats ovan avsåg att testa prototyper av slöjdkitet och dess innehåll direkt
på individer som antingen själva hör till den primära målgruppen, den sekundära målgruppen eller
på något annat sätt kan ses som relevanta. På så sätt kunde olika idéer testas, feedback på skisser
med mera fås och nya lösningar hittas. Inom servicedesign kallas denna medskapande process för
co-creation, men för att kunna designa en fullvärdig tjänst måste processen upprepas tills alla
frågetecken rätats ut.
Ett lämpligt namn för tjänsten behövdes och eftersom det handlar om slöjd, kommunikation,
egenmakt och att lära sig svenska antogs Säg det med slöjd!, ett uttryck som designern hittat på
någon gång under sitt arbete med Slöjd Deluxe, som ett potentiellt namn. Testgrupperna,
representater för Slöjd Stockholm, fackhandledare, klasskamrater med flera tillfrågades om namnet,
vilket bara fick positiva omdömen. Namnet behölls därför.

Slöjdkit
Slöjdkitets olika delar är förpackningen, de material och verktyg som behövs samt en
introduktionsbild till kitet, inspirationsbilder och adressen till Facebooksidan för tjänsten.
Förpackning
När det gäller designen av en förpackning, så gäller i princip samma förhållningssätt som i
produktdesign. En ska var medveten om att all design kommunicerar, så ock förpackningar. Färg,
form, material, et cetera kommer att påverka både vad förpackningen signalerar och hur produkten
uppfattas i stort. Förpackningen ger ett första intryck, så det är viktigt för hur man vill nå
mottagaren. Andra viktiga aspekter av förpackningsdesignen, utöver själva formgivningen, är

34

Cecilia syftar med ”här” i detta sammanhang till det hon berättar om att de sjunger mycket i skolan och att eleverna
sedan kommer ihåg textsnuttar och ord med hjälp av musiken precis som ”här” under slöjdworkshoppen som just ägt
rum i samma lokal som intervjun nu sker i. Hon berättar vidare att hon ofta upptäcker att eleverna går runt och nynnar
på någon sång som de lärt sig i skolan, vilket tydligt visar på hur åtminstone musiken som kulturell uttrycksform
fungerar som ett pedagogiskt komplement.
35

Muntlig källa: Inspelat material finns i författarens ägo.

!14

hållbarhetsaspekter (produktions-, distributions-, transport- och materialmässiga samt livscykel) och
funktionalitet.
I detta projekt valdes preliminärt kartong som förpackningsmaterial, vilket är ett material med goda
hållbarhetsegenskaper. Det är också ett billigt material som håller för mycket, vilket ökar chansen
till att framtida beställare skulle välja detta. Dessutom kan den enkelt ges ett personligt estetiskt
uttryck av användarna själva, genom exempelvis suddgummitryck, broderi eller decoupage, och
kanske på så sätt bli mer uppskattad och långlivad.
Material och verktyg
Material och verktyg valdes dels baserat på den kunskap som erhölls via den research som gjordes
samt dels genom pratiska tester och egen innovation. Urvalet har också begränsats av verktyg och
material som funnits tillgängliga i svenska affärer och hos Slöjd Stockholm vid tidpunkten för
workshopparna. Inga specialverktyg köptes in från Storbritannien eller USA, eftersom erfarenheten
visat ett en vanlig virknål fungerat.
Inspirationsbilder
Inledningsvis fanns tankar på att slöjda egna exempel som sedan kunde fotograferas och få följa
med i slöjdkitet som inspirationsbilder. Skissande påbörjades och inspirations söktes på internet,
men snart insågs att detta skulle ta alltför mycket tid i anspråk i nuläget. Genom de workshoppar
som hölls, så blev det också tydligt att det som kunde åstadkommas av cirka fyrtiofem
representanter för den primära målgruppen var betydligt enklare än de fantasier som designern
hängett sig åt. Däremot kan det som åstadkommits förmodas representera målgruppen och en rad
fina exempel på vad som är möjligt att göra togs fram, genom fritt skapande av testgrupperna. Till
workshopparna togs mer professionella bilder som lånats från internet med som
inspirationsmaterial, som nämnts ovan, och dessa imponerade förvisso på testgrupperna, men de
verkade samtidigt minst lika inspirerade av föregående gruppers slöjdverk. Efter denna iakttagelse
fattades beslutet att de av testgrupperna inspirerande och representativa alstren duger utmärkt som
inspirationsbilder, varför nu ett urval fotats och förvandlats till det inspirationsmaterial som ska
medfölja kitet.
Introduktionsbild
Hur förklarar en vad slöjdkitets koncept är för en som inte kan förväntas förstå svensk text och inte
ens engelska? För att lösa detta beslutades att en ordlös bildbaserad introduktion måste designas, för
att mottagarna av kiten själva ska kunna förstå vad kiten är till för. Ett alternativ skulle kunna vara
att ta fram instruktioner på alla de språk som kan tänkas ingå i den primära målgruppen, men det
kan förmodas vara väldigt kostsamt och tidskrävande samt i onödan öka mängden
informationsmaterial som måste ingå, vilket knappast gör det till ett hållbart alternativ. Det är också
så att en del som kommer hit är analfabeter, varför det är direkt olämpligt. Som inspiration valdes
tecknade serier och tecknade instruktioner à la IKEA, de förra för att där finns mycket att hämta vad
det gäller uttryck för emotioner och humor exempelvis och de senare för deras förmåga att
kommunicera med enkla former som saknar tydliga köns- och kulturkonnotationer.

!
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3 Resultat
3.1 Skiss- och gestaltningsprocess
Med komplexa projekt som detta blir det flera olika interrelaterade delar som kräver en egen
designprocess samtidigt som delarna måste designas tillsammans, varför skiss- och
gestaltningsprocessen tagit sig många olika uttryck. För enkelhets skull redovisas de olika delarnas
olika processer separat här nedan. Då huvudfokus har legat på att ta fram en tjänsteprototyp, så har
vissa av de ingående delarnas designprocess fått stå tillbaka för helhetens skull.

Tjänsteprototyp
För att få grepp om hur tjänsten skulle kunna komma att se ut ritades så småningom en skissartad
kundresekarta (customer journey map) upp. Denna var både inspirerad av och testades, så långt som
det var möjligt under projektets begränsade tid, genom workshopparna via praktiserande av
slöjdteknikerna, genom samtal med lärare och elever samt genom direkta iakttagelser. Den
kundresekarta som togs fram bearbetades inte vidare med tanke på projekttidens begränsning och
att designern gjorde bedömningen, att det i så fall skulle behövas både fler workshoppar och
medskapande diskussioner med både den primära och sekundära målgruppen. Helst skulle detta ske
i de sammanhang där tjänsten i framtiden skulle kunna användas. Den skissartade beskrivningen av
kundresan skulle i alla fall kunna tjäna som ett första underlag för fortsatta kontextuella
undersökningar och diskussioner.
En intressentkarta (stakeholder map) ritades upp både som diskussionsunderlag och till de visuella
presentationerna av projektet, redovisningar och examensutställningen. Detta gjordes enligt
standardmodell med ett cirkeldiagram, där den inre cirkeln representerar de viktigaste intressenterna
och den yttersta cirkeln de minst viktiga för tjänsteprototypen.
Slutligen skapades en så kallad service blueprint, för att visuellt illustrera tjänstens olika delar och
hur de hänger samman med varandra.
Tjänsten som ska stödja nyanlända ungdomar i deras svenskinlärning kommer att bestå av ett
pedagogiskt slöjdkit och en informationskanal.
Slöjdkit
Kitet består av en förpackning som rymmer till slöjdworkshopkonceptet anpassade material och
verktyg, en webbadresslapp till en instruktionsvideo, inspirationsbilder och en illustration som
uttrycker ”Säg det med slöjd!” och visar vad det hela handlar om för mottagaren av kitet.
Förpackningen, som ännu befinner sig på skissstadiet, är tänkt att designas utifrån ledorden
”present”, ”funktion”, ”slöjd” och ”hållbarhet” som togs fram tidigt i projekt. Önskan var att
designa en förpackning som signalerade att slöjd är värdefullt samt fick deltagarna att känna sig
välkomna till Sverige och utvalda. Som hållbarhetsinriktad designer är det viktigt att välja material
med så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt, varför kartong valdes som material till
förpackningsprototypen (mer om detta i Bilaga 4). Formgivningen av själva asken bör sträva efter
att dels inte göra förpackningen onödigt stor och att, dels servera innehållet på välordnat och
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praktiskt vis, så att det ser inbjudande ut för mottagaren av slöjdkitet. De skisser som gjorts togs
fram med detta i åtanke tillsammans med den feedback som den första testgruppen bidrog med. Det
preliminära utförandet är en cylinderformad låda som är anpassad i storlek till slöjdkitets
innehållsmässigt behov. Formen hämtades ifrån den ringformade broderibåge som ska följa med
kitet.
Workshopkonceptet innebär att de nyanlända, i den språkinlärningskontext de befinner sig i, med
hjälp av slöjdkitet, de enkla slöjdtekniker som introduceras därigenom, et cetera ska kunna uttrycka
sig i slöjdade bilder, mönster och texter. Dessa slöjdartefakter kan sedan sättas svenska ord på i
klassrummet, på språkkafét eller en dylik situation. Det är också möjligt att vända på förloppet och
göra bilder av svenska ord eller texter istället.
Ingående material och verktyg är ännu bara fastställda i en ungefärlig form. Det är dock säkert att
en gles väv att använda som bottenmaterial, olika trasor som är lämpliga för hooky och proggy, en
virknål eller dylikt36, en broderibåge, stark tråd och en stoppnål kommer att ingå. Eventuellt
tillkommer material som råull och garn, för att öka möjligheten av att använda slöjdkitet för olika
typer av slöjd såsom virkning eller sömnad.
Med slöjdkitet måste en webbadress till instruktionsvideon som ligger på Facebooksidan följa med.
Det har inte testats på målgruppen ännu, men den preliminära tanken är att adressen helt enkelt ska
finnas tryckt på lockets undersida. Detta för att den då väsentliga informationen inte kan tappas bort
och för att det tycks onödigt från ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv att lägga till ytterligare ett
papper i varje kit bara för en liten textremsa. Ett potentiellt problem skulle vara om den som fick
slöjdkitet inte hittade adressen på grund av dess placering, varför inget slutgiltigt beslut kan fattas
innan detta och annat undersökts.
Inspirationsbilderna som följer med är tänkta att ha en form som är väl anpassad till lådans
cylinderform och ligga placerade överst, så att det är det första som möter den som mottar gåvan.
Introduktionsbildens design startade som ett slags ordlös seriestrip inspirerad av tecknade serier och
ordlösa informativa bildanvisningar såsom exempelvis de som medföljer IKEA:s ”byggsatser” eller
Lego. Många skisser gjordes för olika idéer på hur och vad som ska sägas, vilka successivt
snabbtestats i läsbarhet på de personer som befunnit sig i min omedelbara närhet. Lite senare, när
skisserna börjat få mer lovande form, testades de också under de olika workshopparna på samtliga
deltagare. Genom denna process korrigerades otydligheter bort och det som nu står som slutresultat
fick ta form. Därefter följde bearbetning i datorn, i främst Adobe Illustrator och Photoshop.
Informationskanal
Facebook är den digitala webbaserade informationsplattformen som valts för ”Säg det med slöjd!”,
efter att andra sociala medier såsom Instagram också övervägts. Feedback från testgrupperna gjorde
att det stannade vid en Facebooksida nu, men det är däremot troligt att denna kompletteras med
andra medier framöver. I skrivande stund hittas intet mycket mer på facebook.com/sagdetmedslojd
än den redan beskrivna prototypen för en intstruktionsvideo och några foton, men tanken är att
36

I samtal med Andreas Sohlberg på Slöjd Stockholm har möjlighet till att ta fram en specialdesignad nål som lämpar
sig för väl för båda de ingående teknikerna.
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sidan snart ska kompletteras med mer material inom kort. Bland annat en kort information om
projekt och ett fotoalbum med elevernas slöjd37, bättre instruktionsvideos och instruktioner för
slöjdworkshoppar riktade till pedagoger. Därutöver kommer säkert administratören dela länkar med
tips och annat som kan vara av intresse för målgruppen i stort och sidans övriga följare.
Samma inspirationsbilder som följer med slöjdkitet ska så småningom finnas på Facebooksidan, är
det tänk. Tanken är att inspirationsmaterial på Facebooksidan ska kunna byggas på efter hand av
både pedagogerna och görarna själva, både med fler foton på exempel och med hjälp av till sidan
länkat material. Eftersom Facebook som socialt medium är interaktiv till sin natur, så är det lätt att
åstadkomma. Eventuellt kan utvalda pedagoger få agera administratörer på sidan, för det vore
olämpligt om inte viss kontroll på vad som läggs upp fanns38.
En instruktionsvideo för båda teknikerna ska också komma att läggas ut, när en sådan gjorts.
Videon bör vara oberoende av talet och instruera visuellt, eftersom det är osäkert hur väl de som ska
se på videon förstår svenska eller engelska och det måste passa alla i den primära målgruppen.
Svårare teknikaliteter skulle kunna göras tydliga med enkla illustrationer som infogas i videon. En
storyboard är önskvärt att arbeta fram i samarbete med en målgruppsrepresentativ testgrupp, för att
undvika en dålig produktion samt för att hitta ett tydligt och attraktivt tilltal.
Det vore mycket trevligt om Facebooksidan eller annat medium kom att delvis fungera som ett
galleri eller en interaktiv utställning av det som slöjdas av de nyanlända ungdomarna, för att de ska
få visa andra vilka de är och vad de kan som en ytterligare förstärkning till integrationen genom
offentligt synliggörande och empowerment till deltagarna. Detta skulle i sådan fall ske på frivillig
basis, för målgruppens välbefinnande måste alltid prioriteras.

3.2 Analys
Prototypen för tjänsten ”Säg det med slöjd” är designad att inkludera ett pedagogiskt slöjdkit, ett
workshopkoncept och en digital informationsplattform i form av Facebooksidan39 med samma
namn. Sammantaget är tjänsten tänkt att kunna erbjuda nyanlända ungdomar avkoppling, vara
uppmuntrande och inkluderande samt fungera som ett komplement i svenskstudierna. Detta i
enlighet med mål- och syftesbeskrivningen.
Mycket av det som har framkommit under samtal, intervjuer och diskussioner samt genom
iakttagelser under workshopparna och de slutsatser som har kunnat dras har tyvärr inte ännu kunnat
realiserats eller testats, men det betyder mest att det är nästa steg i projektet. Cecilia Dufva har sagt
sig kunna ställa upp på ett praktiskt test i klassrummet om och när nästa prototyp tagits fram.
Det har framkommit att det vore önskvärt att målgruppen ges möjlighet att slöjda på något projekt
tillsammans med en utomstående grupp av ungdomar som antingen är ursprungssvenskar eller har
bott här länge nog för att tala god svenska. De slöjdade bilderna kan också spridas i ett virtuellt
37

Bara de verk och foton som uttryckligen lämnats tillåtelse för kommer att publiceras. Alla testobjekt har informerats
flertalet gånger om att allt deltagande är fullkomligt frivilligt.
38

Sidan administreras i nuläget av författaren ensam.

39

Facebooksidan hittas på föjande adress: https://www.facebook.com/sagdetmedslojd/
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galleri på till exempel Instagram med en hashtag eller den redan befintliga Facebooksidan. Att ge de
nyanlända ungdomarna ett sätt att kommunicera genom slöjden med andra svenskar fastän de inte
riktigt ännu behärskar språket kanske kan vara extra intressant, eftersom de då får chansen att
offentligt visa vem de är, vad de känner och tycker samt vad de kan. Kanske kan detta vara en väg
bort från fördomar och känslan av utanförskap som infinner sig när integrationen misslyckats, när
samhället istället är segregerat såsom det faktiskt är idag. En väg till empowerment genom slöjd!

!

4 Diskussion
Projektets komplexitet gjorde att det redan från början var omöjligt att få fram en färdig produkt
under den avsatta tiden. Det förväntade resultatet var istället att designa en tydligt visualiserad
konceptuell prototyp för tjänsten samt ta fram en fysisk prototyp för slöjdkitet och en digital dylik
för den tillhörande informationstjänsten. Det har varit svårt att få till de många olika delarna i
projektet och veta hur att prioritera, särskilt som den avsatta tiden inte på något vis täcker vad som
skulle behövas för ett dylikt projekt. Resultatet blev därför något skissartat och lämnade denna
novis till designer med ett i viss mån otillfredsställt hjärta.
Det var inte helt självklart vilka som skulle sägas vara intressenterna i projektet, eftersom det med
ett problemområde som integration är samhället i stort som drar nytta av det. Projektet saknar
dessutom ännu en beställare för tjänsten, vilket gör det ännu svårare. En fråga som ställts är, om det
inte skulle vara mer rimligt att betrakta pedagogerna som den primära målgruppen istället för de
nyanlända ungdomarna, eftersom det troligtvis är något av de statliga organ eller något av
fackförbunden bakom dem som framöver skulle beställa tjänsten. Detta hänger ihop med att det
inom servicedesign vanligen designas för den som betalar tjänsten. I detta projekt har det dock
redan från start handlat om slöjd för integration och senare, mer specifikt, om integration av
nyanlända ungdomar som börjat lära sig svenska, varför det ändå känns rimligt att låta denna grupp
betraktas som primär målgrupp i nuläget. Det är dock viktigt att påpeka att en dylik tjänst självklart
måste designas med stor hänsyn taget till samtliga intressenter som kommer i direktkontakt med
densamma. Ytterligare en oklarhet är vem som skulle beställa tjänsten, men det viktigaste är
rimligen att tjänsten får liv framöver och inte exakt vilken kontext den ska finnas i eller vilken
avsändere den får. Det är också viktigt att komma ihåg att projektets uppdragsgivare, Slöjd
Stockholm, har en skyldighet att arbeta för integration genom slöjd, men däremot saknar
pedagogiskt uppdrag. Nästa steg blir förhoppningsvis att söka pengar tillsammans med Slöjd
Stockholm, samtal har inletts med enhetschef Andreas Sohlberg, för fortsatt utveckling och
färdigställande av tjänsten. Detta gör att, i dagsläget prioriteras uppdraget såsom det formulerats
med Slöjd Stockholm. Personligen anser jag att det vore synd att nu skifta prioriteringen bland
intressenterna, eftersom det så vitt jag kan se skulle binda tjänsten till klassrumskontexten. Detta
skulle i så fall kunna komma i vägen för en vidareutveckling av tjänsten där fler kunde dra nytta av
”Säg det med slöjd!” om den fanns tillgänglig även på språkcaféer och aslylboenden.
Det finns mycket kvar att göra. Bland annat skulle workshopformatet behöva bearbetas och prövas
mera, men redan nu kan det till nöds fungera. Facebooksidan behöver framförallt fyllas med
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innehåll. Slöjdkitets slutgiltiga utförande, både vad det gäller förpackning och innehåll måste
fortfarande utvecklas. Trots att det inte var möjligt att designa en helt färdig produkt, så borde
projektet ändå kunna sägas vara värdefullt både ur ett designteoretiskt perspektiv (i all ödmjukhet)
och ur ett hållbarhetsperspektiv. Det senare både teoretiskt och i praktiken. Detta genom att
resultatet beskrivs i denna offentliga rapport samt både redovisas på examensdagen och ställs ut på
examenskursens slututställning på Vandalorum 31 maj till 5 juni 2016, vilket gör både prototyp och
de kunskaper som uppnåtts genom designprocessen tillgängliga för allmänheten och möjliga att
utveckla vidare av mig och/eller annan aktör. Det möter också ett väldigt aktuellt behov inom
integrationsområdet för att vi ska kunna ha en hållbar utveckling i Sverige.
Avslutningsvis vill jag bara tacka alla er som följt med på färden och säga: Säg det med slöjd!
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Bilaga 1
Formulerad i samarbete med och godkänd av Slöjd Stockholm

!
Brief
Bakgrund
Om Slöjd Stockholm och dess verksamhetsområde
Slöjd Stockholm drivs av länshemslöjdskonsulenterna och är sedan 2013 en del av Stockholms läns
museum. Utgångspunkten för verksamheten är kulturnämndens kulturpolitiska mål och de riktlinjer
som angivits av den statliga Nämnden för hemslöjdsfrågor. Finansieringen sker genom statliga
medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor och regionala medel från Stockholms läns landsting.
Verksamheten riktar sig till alla invånare i Stockholms län. Slöjd Stockholm anordnar mötesplatser
för slöjd- och hantverksintresserade samt näringsutövare inom området. Dessutom verkar de för
slöjdens roll i en hållbar samhällsutveckling.
Slöjd Stockholms verksamhet är uppdelat i fyra huvudinriktningar: hård slöjd, textil slöjd,
internationell slöjd och slöjd för barn och unga. I kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka erbjuds
kurser, workshops, föreläsningar och andra arrangemang med slöjden i fokus.

Projektbakgrund
Slöjd Stockholm hade inom projektet ”Slöjd för nyanlända” fått i uppdrag av Cecilia Dufva, lärare
på Gustavsbergs gymnasium, att erbjuda en klass med nyanlända slöjd som komplement i
undervisningen. Förklaringen var att eleverna skulle behöva få lite avkoppling, inspiration och
alternativa angreppssätt i språkinlärningen, eftersom ungdomarna oftast är väldigt ambitiösa och
undervisningen är krävande och särskilt svenskan, som intensivstuderas många timmar varje dag,
sätter stor press på de nyanlända. Samtidigt sökte designstudenten Sofie Engström Löf ett uppdrag
för sitt examensprojekt, genom vilket hon hoppas kunna visa att slöjd via design kan bli ett utmärkt
verktyg för en hållbar utveckling.
Genom samtal mellan Emma Gerdien, hemslöjdskonsulent hos Slöjd Stockholm, och Sofie väcktes
idén att hon skulle kunna använda språkklassen som testgrupp för det slöjdkit i integrationskontext
som planerats att designas inom examensprojektet. Sofie skulle då genom att leda av henne
konstruerade slöjdworkshops, ämnade att erbjuda avkoppling och stimuli till språkinlärningen, få
möjlighet att praktiskt lära känna målgruppen och testa olika prototyper för designen av slöjdkitet.
Tanken är att Sofie ska designa ett pedagogiskt kit, som både blir ett fysiskt kit och en metod, för att
genom slöjd stödja svenskinlärningen hos nyanlända. Frasen ”Säg det med slöjd!” har valts som
arbetsnamn för projektet.
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Problemformulering
Problemområde
Integration är det huvudsakliga området som projektet rör sig inom. Begreppet kan beskrivas så här:
I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får medborgarskap,
etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i
befolkningssammansättningen som invandringen innebär.
Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Integration_(samhälle)

Och det är i denna samhälleliga mening med ett sammanförande av ursprungssvenskar och
nysvenskar till ett folk inom den svenska nationen som begreppet ska förstås här.
Problemområdet har avgränsats till att gälla integration genom språkinlärning. Att kunna svenska
språket är en väldigt viktig faktor för att kunna göra sig förstådd i Sverige, förstå och kunna ta till
sig information från landets styrande, medier med mera samt kunna förstå och bli del av den
svenska kulturen i den mån en själv vill.
Avslutningsvis, är slöjd som ett möjligt verktyg för integration och pedagogiskt redskap också en
del av problemområdet.

Frågeställning
Hur kan slöjden bli relevant i språkundervisningen riktad till nyanlända ungdomar?

Mål och syfte
Projektmål
Projektets mål är, att en prototyp för ett slöjdkit till svenskundervisning av nyanlända ungdomar,
som motivation och pedagogiskt stöd i inlärningsprocessen, ska tas fram.

Effektmål
En effekt som ska eftersträvas är att visa att slöjd via design kan vara ett bra verktyg för integration
huvudsakligen, men också för en hållbar utveckling i allmänhet.

Syfte
Därför blir syftet att designa ett koncept för ett slöjdkit som ska kunna entusiasmera och verka
avstressande för de nyanlända studenterna samt kan fungera som ett pedagogiskt stöd i
språkinlärningen.

Intressentanalys
Målgrupp
Den primära målgruppen är nyanlända ungdomar som precis börjat lära sig svenska.
Som sekundär målgrupp ses de pedagoger, frivilliga och andra som arbetar med språkstöd till
huvudgruppen.
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Avsändare
I dagsläget är det i första hand Slöjd Stockholm och projektet "slöjd för asylsökande”som får stå
som en tänkt uppdragsgivare, även om det i en förlängning förmodligen skulle kunna vara
skolverket och/eller migrationsverket som blir beställare. En annan potentiell beställare framöver är
att lärarfacken: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och, kanske särskilt, LiSA (Riksförbundet
lärare i svenska som andra språk).

Andra intressenter (stake holders) i projektet
Stat och kommun samt alla som värnar om integration och en hållbar utveckling i Sverige.

Begränsningar
Budget
Eftersom detta är ett projekt som snarare är en förstudie till en färdig produkt och tjänst än ett
regelrätt designuppdrag, så finns i dagsläget ingen specificerad budget för designern. Dock är det
självklart en god idé att hålla nere materialkostnaderna genom att exempelvis använda spillmaterial,
skräp och secondhandartiklar, så länge det inte inverkar menligt på workshopkvaliteten.
Slöjd Stockholm kommer att stå för lokal, kompetens och de materialkostnader med mera som
behövs för genomförandet av själva workshops:en, i enlighet med deras uppdrag. Under tiden för
examensprojektet kommer Sofie inte att erhålla någon lön. Därefter är det en förhandlingsfråga.
Eventuella kostnader (för resor och fika exempelvis) som verksamheten kan komma att innebära för
de nyanlända ungdomarna i språkklassen, får antingen gymnasieskolan eller ungdomarna själva stå
för.
Om ytterligare någon testgrupp skulle komma till inom någon annan verksamhet (exempelvis ett
språkkafé eller någon nysvensktät ungdomsverksamhet), så får antingen den verksamheten eller
Sofie stå för materialkostnaderna.

Tidsplan
Starten för den utforskande workshopverksamheten blir förmodligen den 8:e april. Eventuellt
kommer förtester att utföras redan tidigare i samband med språkkaféverksamhet på något av
Stockholms stadsbibliotek eller i form av intervjuer och slöjdworkshop med ungdomar från alla
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världens hörn, nyanlända likväl som andra med utländsk bakgrund, på Kulturskolans Nova i
Södertälje.

Värdegrund
Slöjden har alltid handlat om att vara slug, ordet slöjd kommer just därifrån, och att ta till vara på
det man har om kring sig på ett kreativt och resurssnålt sätt, varför det bör avspegla sig även i detta
projekt. I övrigt har följande ledord utnämnts för projektet: integration, glädje, kreativitet,
kommunikation, hållbarhet och pedagogik.

Riskanalys
Det är väldigt viktigt att slöjden förutom att vara ett pedagogiskt bidrag också ska vara ett
entusiasmerande inslag i de nyanlända ungdomarnas vardag, eftersom de är utsatta för stora
påfrestningar i och med asylprocesser, förmodade trauman och att de är nya och därför extra utsatta
i en ny främmande kultur.
Ett resultat som måste undvikas är att slöjden görs redundant i pedagogiken.

!
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Bilaga 2

State of the Art
Livstycket - en integrerande verksamhet
I Tensta i Stockholm finns Livstycket sedan dryga tjugo år tilbaka, då det startades av Livstyckets
verksamhetschef Birgitta Notlöf. Det är en ideell förening samt ett kunskaps- och designcenter.
Syftet var från början att hjälpa invandrarkvinnor som hade svårt att komma in i samhället. Idag är
även män välkomna. Genom Livstyckets funktionella pedagogik, som kombinerar konstnärlig
verksamhet med teoretiska undervisning, så få kvinnorna lära sig det svenska språket och insikt i
svensk kultur. Lektioner i svenska varvas med lektioner i sömnad och design. Verksamheten drivs
också för att stärka kvinnor både här och internationellt genom handens arbete (empowerment
through crafting).
http://www.livstycket.com

Projektet ”Slöjd för asylsökande”
Projektet leddes av Slöjd Stockholm i samarbete med studieförbundet Ibn Rushd och syftade till att
genom slöjdträffar på asylboenden skapa sociala möten, aktivering för boende och interkulturella
kunskapsutbyten på genom slöjd och hantverk. Svenska slöjdare med blandat ursprung, gärna
flerspråkiga, bjöds in att delta. En av tankarna som ledde projekt var att slöjden talar för sig själv
och att ett gemensamt språk därför inte behövs.
http://www.mynewsdesk.com/se/stockholms_lans_museum/news/sloejd-foer-asylsoekande-142594

Integrationsprojektet ”Pimp my Truck”
Projektets syfte var att skapa möten mellan barn och ungdomar från olika kulturer i Södertälje, från
alla områden och olika världsdelar. Integrationsprojektet var ett samarbete mellan Slöjd Angår Alla!
som leds av Eva Melin och eleverna vid Kulturskolan i Södertälje samt barn och ungdomar som vid
tidpunkten bodde i Södertälje kommun. Under några veckor fick deltagarna pärlplatta en lastbilshytt
från Scania, som är en stor arbetsgivare i staden, ihop. Lastbilshytten ställdes sedan ut både här och
i Tyskland.
http://slojdangaralla.se/pimpmytruck.html

Socialt hållbara kampanjkit från Craftivist Collective
Craftivist Collective, grundat av aktivisten och föreläsaren Sarah Corbett, arbetar med slöjd som
metod för aktivism (craft + aktivism =craftivism). Genom mjuka slöjdade (oftast broderade)
protester i offentlig miljö, försöker de göra världen lite bättre. De tillhandahåller färdiga kit för att
hjälpa nya slöjdaktivister på vägen och inte sällan kopplar de ihop dessa kit med någon specifik
protestkampanj som hålls av en annan organisation.
https://craftivist-collective.com
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Bilaga 3

Slöjdtekniker
Hooky och proggy
Dessa tekniker utförs traditionellt på säckväv, linne- eller bommulsväv, men vilken gles väv eller
lite stretchigt rutat vävliknande material som helst, till exempel halkskyddsmatta, går bra att arbeta
på. Det viktiga är att bottenmaterialet har håligheter som är tänjbara, så att det tjockare eller vidare
hooky- och/eller proggymaterialet kan fastna i underlagsmaterialets håligheter när dessa återgår till
sin ursprungliga form efter att ha tänjts ut vid uppdragandet av öglor (hooky) eller nedstickandet av
trasändar (proggy).
Hooky
För hooky används traditionellt ett virknålsliknande verktyg. Det har precis som en virknål en ända
med en krok, men därefter brukar skaftet vara mer koniskt i formen än en vanlig virknåls mer raka
cylinderform och ofta avslutas det med ett droppformat handtag. Denna utformning gör verktyget
blir bekvämt att fatta i handen när det upprepande ska stickas ner och dras upp igen snett bakåt för
att få med öglan till ovansidan. Det koniskt formade skaftet gör att verktyget vid nedstickandet i
väven gör ett lite större hål, så att det går lätt att dra tillbaka det och samtidigt få med sig öglan.
Proggy
Med ett sylliknande verktyg trycks ändarna av småbitar, vanligen korta remsor av tyg, från baksidan
av den glesa väv som skulle tjäna som bottentyg i en motivbonad eller en enkel trasmatta med
spretig lugg. Verktyget som används är vanligen en slags konformad syl med eller utan handtag.
Istället för att dra upp som i hooky:n, så skjuter en alltså igenom från undersidan till översidan
(motivsidan). Denna teknik kan vara svårare att skapa text med, men genom att kombinera med
annan teknik såsom hooky eller någon sömnadsteknik eller genom att helt enkelt lämna bottentyget
orört runt bokstäverna, så fungerar det även med denna teknik för den som vill.

Liknande tekniker
Mest lik hooky:n är locker hooking-tekniken som nyttjar vad som ser ut som en virknål med
traditionell krok i framänden och ett nålsöga i bakänden. Locker hooking fungerar som hooky med
den teknikmässiga skillnaden att en låser de öglor som dragits upp, oftast i räta rader, genom att dra
locker hooking-nålen med en tråd (i vid bemärkelse) genom de öglor som dragits upp och på så sätt
låser öglorna. Locker hooking utförs oftast på en speciell mycket styv gles väv eller rutnät i plast
med stora håll som inte självlåser öglorna såsom en säckväv skulle göra. Den går dock att utföra
även på säckväv, detta testades under den andra workshoppen. Den får också ett något annorlunda
uttryck i och med att låsningen tillåter lägre öglor och dessutom ger fyllda öglor, vilket gör att ytan
får ett lite mer vävt, stickat eller virkat uttryck med trådar och/eller trasor som löper i vartannat.
Både hooky och locker hooking är slitstarka tekniker som är lätta att lära och kan nyttjas för att
använda trasor och lump, så det är kanske mest en fråga om smak. Ett argument emot locker
hookingen är dock att en måste använda ett speciellt verktyg för att pröva som inte fungerar särskilt
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bra som virknål, då skaftet generellt är både lite längre och smalare än det skulle vara hos en virknål
med samma krokstorlek och det därför förmodligen blir obekvämt att använda rätt snart. Ett annat,
kanske ännu starkare, argument är att locker hooking är klart enklast att utföra på det speciella nät
som rekommenderas och som är tillverkat av något slags plastmaterial, vilket gör att en indirekt
stödjer produktion ett material med tveksamma hållbarhetsaspekter som också är svårare att få tag i
och mer kostsamt att införskaffa.
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Bilaga 4

Workshops och intervjuer
Sammantaget kommer en serie workshops hållas med 3 testgrupper ur målgruppen. Dessutom
kommer en första workshop hållas med en infödd svensk ungdomsgrupp som tidigare arbetat som
ledare med slöjd på asylboenden, utan att själva egentligen ha vare sig någon större erfarenhet av
slöjd eller särskild kompetens på detta område. Just därför är de intressanta som testgrupp för detta
projekt, eftersom de liksom målgruppen inte kommit i kontakt med just denna typ av slöjd, får
antas, och inte heller är några slöjdspecialister. Däremot har de självklart fått erfarenhet av den
primära målgruppen och är liksom den unga i Sverige idag. Genom att först testa idéerna för
slöjdkitet på dem så fås feedback direkt. Dels genom att de olika delarnas testas praktiskt och dels
genom att få möjlighet att diskutera med ungdomar på svenska, något som är ytterst tveksamt med
de övriga testgrupperna. I samband med workshopsen kommer också tre lärare ur målgruppen att
djupintervjuas. Slöjdkonsulent Emma Gerdien, som kommer att delta i samtliga planerade
workshops, får också svara på frågor och chans att ge sin syn på resultatet som beställare. Efter
varje frågas svar ska frågan ”Varför?” ställas om och om igen tills designern känner att kärnan är
nådd och svaret är riktigt tydligt, i enlighet med servicedesignmetodologin.
Nedan följer mer detaljerad information om varje workshop.

Workshop 1
Deltagare
Ungdomar som på uppdrag av Slöjd Stockholm sommarjobbat med slöjd på asylboenden inom
ramarna för projektet ”Slöjd för asylsökande”
Mål
Testa de olika närbesläktade slöjdteknikerna för brittisk-amerikansk trasmatteslöjd
Diskutera med målgruppen utifrån förberedda frågor (kvalitativ gruppintervju)
Studera beteenden (kontextuell undersökning)
Få feedback på skisser av förpackning (2 och 3D-skisser), introduktionsstrip, kitinnehåll,
slöjdtekniker, et cetera (se frågorna nedan).
Filma instruktionsfilm
Fota inspirationsexempel
Genomförande
De olika teknikerna locker hooking, (rug) hooking/hooky och proddy kommer att testas av
deltagarna, för att se hur de uppfattar dem och vad de kan inspirera till. Olika material och verktyg
som brukar användas, eller som skulle kunna användas om en tänker lite utanför boxen, för denna
typ av slöjd kommer att finns tillgängliga för deltagarna, men vad som slutligen kommer till
användning kommer att styras av deltagarnas egna val. Detta för att verkligen testa vad som är
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attraktivt och lättanvänt för ungdomar som förväntas sakna tidigare erfarenhet av denna typ av
slöjd.
Under själva slöjdandet, när ungdomarna kommit in i det, kommer en gruppdiskussion att hållas
och planerade frågor kommer att ställas. Diskussionen kommer att spelas in om ungdomarna ger sitt
medgivande till detta, för att designern ska komma ihåg vad som sagts.
Frågor
• Hur upplevde du workshopen? Bra och dåligt? Var det något som saknades?
• Vad tycker du om denna typ av slöjd?
• Hur upplevde du de olika slöjdteknikerna?
• Om du skulle kolla på en informationsfilm om dessa slöjdtekniker, vad skulle du behöva få se då
för att förstå?
• Är film ett bra sätt att ta till sig informationen på eller skulle du föredra något annat?
• Har du förstått vad slöjdkitet ska vara till för? Isf, hur uppfattar du det?
• Tror du att det kan vara till bra hjälp om en ska lära sig ett nytt språk att få lära sig genom att sätta
ord på något som man själv skapat?
• Vad tror du de nyanlända ungdomarna behöver veta för att de också ska förstå? Och för att de ska
ha nytta av det?
• Om du skulle beskriva ”Säg det med slöjd!”-kitet med bilder för en nyanlända som inte talar
svenska, vilka bilder skulle du använda då? Vad tycker du är det viktigast att få med?
• Hur läser du denna introduktionsstrip?
• Hur upplever du stripen? Kul eller inte? Ful eller inte?
• Hur tror du att det skulle bli tydligare?
• Om du skulle göra en bild för ”Säg det med slöjd!”, hur skulle då den se ut?
• Vad tycker du om denna bild för ”Säg det med slöjd!”?
• Hur skulle en förpackning som andas slöjd se ut för dig?
• Vad tycker du om de förpackningsidéer som du fått titta på idag?
• Vad är viktigast att ha med i slöjdkitet?
• Vad tror du om en Facebooksida som introducerar tekniken, inspirationsmaterial etc?
• Hur upplever du det inspirationsmaterial du fått titta på? Bra och dåligt?
• Har du några andra tankar eller funderingar som du vill ta upp?
• Är det okej för dig att synas på foto i projektets rapport, redovisning och examensutställningen
samt på den Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det med slöjd!”?
• Är det okej för dig att ditt namn står med i projektets rapport, redovisning och
examensutställningen samt på den Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det
med slöjd!”? Är det okej att citera dig?
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• Kan du tänka dig att låna ut något som du har slöjdat här idag till examensutställningen?
• Kan jag återkomma om jag har fler frågor?

Workshop 2-4
Deltagare
Tre grupper av nyanlända ungdomar från Gustavsbergs gymnasium och deras respektive lärare. De
tre olika grupperna har olika lång utbildningsbakgrund när de kom hit, varför de har lite olika
förutsättningar när de nu börjat lära sig svenska (och andra grundläggande ämnen, men mest
svenska). Varje grupp kommer att delta en varsin gång och med respektive lärare, vilket gör att kitet
dels får en chans att utvecklas genom feedback från användarna och dels att designern får praktisk
kunskap om hur behoven ser ut i de olika grupperna. De tre lärarna kommer också intervjuas med
de här förberedda frågorna.
Den första gruppen, deltagarna i den andra workshopen, är de som gått i skolan längst innan de kom
hit och därför kan flertalet av dem förväntas kunna åtminstone en del engelska, vilket gör att denna
grupp med största sannolikhet kan ge verbal feedback samtidigt som deras beteenden kan studeras.
Den andra gruppen, deltagarna i den tredje workshopen, är den grupp som har minst
utbildningsbakgrund. En del av dem har förmodligen inte över huvud taget gått i skola och det kan
förväntas finnas de i denna grupp som är analfabeter, så denna grupp kommer designern få lära sig
om via iakttagelser och diskussion med läraren.
Mål
Testa mottagande av, potential för och upplevelse hos eleverna av de två närbesläktade
slöjdteknikerna ”hooky och proggy” som är tänkta att ingå i det fysiska slöjdkitet (kontextuell
undersökning)
Diskutera, i den mån det är möjligt, med målgruppen utifrån förberedda frågor (kvalitativ
gruppintervju)
Få tillåtelse att använda producerade artefakter, foton från workshopen och intervjumaterial
Intervjua experter (kvalitativ undersökning)
Få feedback på skisser av introduktionsstripen
Ta fram inspirationsexempel
Genomförande
De olika teknikerna locker hooking, (rug) hooking/hooky och proddy kommer att testas av
deltagarna, för att se hur de uppfattar dem och vad de kan inspirera till. Olika material och verktyg
som brukar användas, eller som skulle kunna användas om en tänker lite utanför boxen, för denna
typ av slöjd kommer att finns tillgängliga för deltagarna, men vad som slutligen kommer till
användning kommer att styras av deltagarnas egna val. Detta för att verkligen testa vad som är
attraktivt och lättanvänt för ungdomar som förväntas sakna tidigare erfarenhet av denna typ av
slöjd.
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En gruppdiskussion kommer att hållas och planerade frågor kommer att ställas av respektive lärare i
klassrummen efter workshopen ägt rum. Detta för att den korta workshoptiden, två och en halv
timme (då det ska hinnas fikas, informeras och slöjdas) inte ska gå åt till intervju istället för uppl
Frågor till lärarna
Intervjuerna kommer att göras med respektive lärare direkt efter genomförd workshop, när de har
upplevelsen och intrycken färskt i minnet och för att inte designern ska vara distraherad under
själva workshopen av kravet på att ställa frågor då. Diskussionen kommer att spelas in om den
respektive läraren ger sitt medgivande till detta, för att designern ska komma ihåg vad som sagts.
• Har du någon erfarenhet av slöjd som pedagogiskt redskap? Och i så fall, hur upplevde du det?
För och nackdelar?
• Hur ser du som pedagog på att använda av eleven själv slöjdade artefakter som stöd för att lära sig
nya ord och utveckla svenska?
• Är en emotionell koppling till hjälp när en ska lära sig språk?
• Kan bildspråk vara en väg till verbalt språk?
• Vad tyckte du om workshopen?
• Hur uppfattade du, som känner dem, att dina studenter upplevde workshopen?
• Kan du återkomma till mig med erfarenheter och reflektioner från dig och studenterna om hur du
och de upplever att det var att sätta ord på sina egna skapelser?
• Vet du, eller vad tror du om, hur dina studenter ser på denna typ av slöjd som traditionellt mest
utövats av kvinnor och i Sverige nog klassas som mjukslöjd och könskonnoteras som kvinnlig?
• Är dina elever vana vid att använda internet, Facebook eller andra sociala medier och youtube?
• Hur många, om någon, av dina studenter kan tala och/eller förstår engelska och till vilken grad?
• Om du skulle göra en bild för ”Säg det med slöjd!”, hur skulle då den se ut?
• Hur läser du denna strip? Ser du någonting i bildspråket som skulle kunna misstolkas (negativt)
av eleverna i din grupp?
• Är det en bra idé stripen ska läsas uppifrån och ner för dina studenter, tror du?
• Är det okej för dig att synas på foto i projektets rapport, redovisning och examensutställningen
samt på den Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det med slöjd!”?
• Är det okej för dig att ditt namn står med i projektets rapport, redovisning och
examensutställningen samt på den Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det
med slöjd!”? Är det okej att citera dig?
• Kan jag återkomma om jag har fler frågor?
Frågor till de nyanlända ungdomarna
Eventuellt får dessa frågor ställas på engelska, men det kommer i sådana fall göras direkt på plats
om behovet ser sådant ut. Språkbarriären tillsammans med låg förförståelse för projektet, slöjd och
designprocesser gör att eventuellt inte alla frågor kan besvaras tillfredställande, men de kan ändå
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vara värda ett försök. Frågorna kommer i allmänhet att ställas till eleverna som grupp, förutom de
fyra sista som ska besvaras skriftligen av var och en. Eleverna kommer också att informeras om att
allt deltagande är frivilligt, i enlighet med de forskningsetiska riktlinjer som finns vid
Linnéuniversitetet (not). Diskussionen kommer att spelas in om ungdomarna och lärarna ger sitt
medgivande till detta, för att designern ska komma ihåg vad som sagts.
• Har du provat att slöjda i Sverige eller i ditt hemland förut? Gillade du det? Vad gjorde du då?
• Vad tyckte du om hooky:n och proggy:n? Kul eller inte? Bra och dåligt?
• Hur upplevde du workshopen? Bra och dåligt? Var det något som saknades?
• Om du skulle kolla på en informationsfilm om dessa slöjdtekniker, vad skulle du behöva få se då
för att förstå?
• Är film ett bra sätt att ta till sig informationen på eller skulle du föredra något annat?
• Har du förstått vad slöjdkitet ska vara till för? Isf, hur uppfattar du det?
• Är det bra för minnet, tror du, att få sätta svenska ord på det du själv skapat?
• Använder du Facebook?
• Hur uppfattar du uttrycket ”Säg det med slöjd!”?
• Hur skulle du beskriva ”Säg det med slöjd!” med en bild?
• Har du några andra tankar eller funderingar som du vill ta upp?
• Är det okej för dig att synas på foto i projektets rapport, redovisning och examensutställningen
samt på den Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det med slöjd!”?
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Följand fyra frågor ska de få svara på skriftligen med ett enkelt ”ja” eller ”nej”.
• Är det okej för dig att ditt förnamn står med i projektets rapport, redovisning och
examensutställningen samt på den Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det
med slöjd!”?
• Är det okej att citera dig i projektets rapport, redovisning och examensutställningen samt på den
Facebooksida som eventuellt kommer sättas upp för ”Säg det med slöjd!”?
• Kan du tänka dig att låna ut något som du har slöjdat här idag till examensutställningen?
• Kan jag återkomma om jag har fler frågor?

Intervju med slöjdkonsulent Emma Gerdien
Emma som representant för projektets beställare samt som slöjdkunnig, workshopvan (det hålls en
hel del workshops hos Slöjd Stockholm) och med egen erfarenhet av nyanlända är också viktig att
intervjua, eftersom hon har en egen förståelse av projektet och har full möjlighet att aktivt iaktta
under pågående workshops som aktiv deltagare. Här är frågorna till henne.
• Hur upplevde du workshopsen? Bra och dåligt? Var det något som saknades?
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• Vad tror du om konceptet så här långt?
• Vad tycker du om namnet ”Säg det med slöjd!”?
• Hur skulle en förpackning som andas slöjd se ut för dig?
• Om du skulle göra en bild för ”Säg det med slöjd!”, hur skulle då den se ut?
• Vad tycker du om denna bild för ”Säg det med slöjd!”?
• Har du några andra tankar eller funderingar som du vill ta upp?
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VI

Bilaga 5

Hållbarhet
Detta examensprojekt har många olika hållbarhetsaspekter, eftersom det som designats är
prototypen för en tjänst som består av ett pedagogiskt slöjdkit, ett workshopkoncept och en digital
informationsplattform i form av en Facebooksida.

Slöjdkit
Förpackning
Det valda materialet är kartong, eftersom det är ett billigt förpackningsmaterial som har goda
egenskaper för både transport och förvaring samt bra återvinningsmöjligheter.
Fakta kartong
Kartong kan återvinnas till 100% tre gånger. Det är ett lätt material, varför det minskar
miljöpåverkan vid transport. Det är också slagtåligt i förhållande till sin vikt och materialmängd,
vilket gör det lämpligt både för transport och vid förvaring. Det är dessutom ett material vars
egenskaper kan skräddarsys för olika behov, med till exempel fuktavstötande ytbehandling, tryck,
tredimensionella dekorer och infärgat papper. Materialet kan se både billigt och exklusivt ut,
beroende på utförande och design.

Innehåll
I dagsläget är det oklart exakt vilka verktyg som kommer att medfölja det slutgiltiga fysiska kitet,
eftersom ”Säg det med slöjd!” ännu saknar en beställare.
Designerns önskan är dock att det skulle följa med ett snyggt funktionellt kombinerat hookyproggyverktyg helst. Ett alternativ skulle kunna vara en vanlig virknål, bara den har en bakända
som kan duga som proggyredskap (se avsnitten om om workshops under Praktiskt utförande och
Resultat). För att användarna ska kunna avsluta sina projekt är det också lämpligt att en liten mängd
stark tråd och en stoppnål medföljer. Oavsett vilken eller vilka nålar som kommer att ingå i
slutändan, så är det önskvärt att de består av ett material som sätter så små spår i miljön som möjligt
inom ramarna för budgeten som projektet kommer att få. Därför är bambu det material som
tillfälligtvis valts till samtliga nålar.
Som spännram för väven har en vanlig enkel typ av broderiram á 25 cm i diameter valts för
tillfället, eftersom denna typ har visat sig fungera okej under de praktiska tester som utförts (se
avsnittet om Praktiskt utförande, Resultat och Bilaga 3). Detta kan komma att ändras senare. Även
här är förstahandsvalet en ring av bambu, vilket hittats på webben om än inte ännu i Sverige. Det är
knepigt att få tag i mer detaljerad specifikation över material med mera, Panduro kunde till exempel
inte tala om vad som ingår i deras broderiringar. Det som dock kan ses med blotta ögat är att alla
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standardtyper av broderiramar som undertecknat hittat består av en ring i bambu, trä (björk?) eller
plast och att det dras ihop av en skruvmekanism av okänd typ av metall. Detta är en frustrerande
situation, men något som får lösas framåt om det fysiska slöjdkitet verkligen blir verklighet.
Fakta bambu
All bambu är snabbväxande och den kräver bara solens energi och vatten för att växa. Bambu är
också ett lämpar sig väl för många verktyg, eftersom det är lätt och slitstarkt. Ekologisk bambu…
Vanlig bambu…
Ett alternativ till bambu skulle kunna vara något liknande hållbart tillverkningsmaterial såsom
växtbaserad plast eller ett lämpligt svenskt träslag (kanske björk som ändå är relativt snabbväxande
och hårdare än exempelvis furu), vilket kan produceras närmare och därför borde minska
transportmängden. Aluminium är också ett möjligt alternativt material i verktygen, eftersom det ett
lätt material med återvinningspotential (det måste lämnas till rätt återvinningsbehållare för att
faktiskt bli återvunnet) på 100% av materialet. Dock är det rätt mycket dyrare än bambu (?) och
tillverkning sätter får större miljöpåverkan (?), varför det är ett tveksamt alternativ.

Digital plattform
Den digitala plattform som valts är Facebook, dels för att det redan används av de representanter för
den primära målgruppen som designern har kommit i kontakt med (se Resultat och bilaga 3) och
dels för att det är ett socialt medium med enorm spridning i världen som har alla de funktioner som
behövs för projekts del. Det är möjligt att även Instagram kommer att användas som ett
komplement, men det beslutet kommer att tas först senare i designprocessen.
Facebook, liksom många andra sociala medier, är en digital plattform som finns tillgänglig både via
webben och via mobilapp. Detta gör att användarna måste ha tillgång till internet, för detta krävs en
dator eller tillgång till en dator, eller en smartphone med appar. Detta kräver att Facebook finns och
det i sin tur kräver att det finns servrar et cetera teknik som håller igång det hela. Sammantaget
kommer miljön alltså att påverkas av dessa enheters livcykelförlopps energi och
materialanvändning. Detta accepteras ändå i detta projekt som ett mindre problem, eftersom
användarna av ”Säg det med slöjd!” redan är användare av Facebook och detta projekt därför inte
kommer att nämnvärt påverka miljön vidare utöver det som redan sker, men projektet kommer inte
heller minska denna miljöpåverkan tyvärr.
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Bilaga 6

Bilder
Skissprocess
Workshop
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Förpackningsskisser
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Introduktionsbildsskisser
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Servicedesignskisser
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Tjänsten - gestaltningar
Informationskanal - facebook.com/sagdetmedslojd
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Slöjdkitet - konceptuell modell
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Stakeholder map
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STAKEHOLDER MAP

NYANLÄNDA
UNGDOMAR

PEDAGOGER

KONTEXT

ORGANISATION

MYNDIGHET

språkkaféledare (V)

stadsbibliotek (V)

landsting (V)

Migrationsverket (V)
MUCF (V)
Länsstyrelsen (V)

svenska två-lärare (H)

gymnasieskola (H)

kommuner (H)

Skolverket (H)

STATEN

SVERIGE
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Service blueprint

USERS

FRONT STAGE

nyanlända ungdomar

svenska två-lärare

språkkaféledare

BACK STAGE
administration

distribution

EVIDENCE
ekonomi

tjänstens element

Facebooksidan är tjänstens ansikte utåt, men den sköts av
backstage-personalen

Svenskstudier påbörjas

Information om tjänsten skickas ut till
skolor och bibliotek

Språkpedagogiska
slöjdkit för integration
köps in

De nyanlända ungdomarna får slöjdkiten
och ser instruktionsvideon på Facebook
Slöjdkiten distribueras till skolor och bibliotek

Pedagogerna håller bildskapande slöjdworkshoppar och talar svenska under tiden
om det som studenterna gör

Studenterna sätter tillsammans med pedagog
eller själva med språkapp svenska ord på
sina verk, vilket hjälper minnet

Studenterna interagerar med Facbooksidan
och de som vill postar sina alster där, så att
de får visa vem de är, vad de kan eller berätta sin historia

Eventuellt kan pedagogerna ordna möte med
svenska ungdomar

Slöjdandet fortsätter
som avkoppling och
pedagogiskt stöd
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