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Abstrakt 

Slöjdämnet är ett av de mest omtyckta ämnena i grundskolan även om nationella utvärdering-

ar visar att det är ett av de mest individualiserade ämnena. Sprunget ur en praktik starkt präg-

lad av ett kollektiv har jag genom en fallstudie undersökt hur kollektiva estetiska praktiker 

utanför skolans ramar kan bidra till en ökad förståelse av bild- och slöjdundervisningens kol-

lektiva arbetsmetoder. Huvudfrågeställningen i studien lyder: Hur kan ett möte mellan två 

kulturer- fotbollskulturen och skapandekulturen, skapa pedagogiska vinster och insikter för 

mig som blivande bild- och slöjdlärare? Studiens empiri består av inspelat material från 

workshopar med unga fotbollsspelare, där deras verbala och visuella kommunikation med 

varandra under ett pågående skapande arbete har analyserats. Resultatet visar att spelarnas 

kommunikation med varandra är avgörande för arbetets utformning och problemlösningar 

samt att arbetet med stora material bidrar till lek vilket kommenteras och gestaltas i en 4 x 4 

meter stor banderoll. 

Nyckelord
Kollektiva estetiska lärprocesser, Bildskapande, Slöjdskapande, Gruppsammanhållning
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Under min utbildning vid institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack har jag ge-

nom åren försökt att närma mig ett möte mellan två praktiker som jag är verksam i - fot-

bollspraktiken och den estetiska praktiken. Inom fotbollen har jag under flera år av min barn-

dom varit spelare, fotbollsentusiast och supporter för att sedan i vuxen ålder komma tillbaka 

till föreningslivet som fotbollstränare. Den estetiska praktiken har precis som fotbollen följt 

mig under olika former, som klädskapare, dj, kulturproducent, workshopledare och nu som 

bild- och slöjdlärare. Idrott och estetiskt görande ses ofta som två praktiker starkt uppdelade i 

kommunhus där det ska delas ut projektbidrag, men som även är identitetsskapande markörer 

i ungdomars sociala liv. Jag har i arbetet med studien intresserat mig för hur ungdomar knutna 

till varandra i ett fotbollslag, starkt präglad av en gemenskap och ”vi-anda” skapar tillsam-

mans i en gestaltningskontext utanför skolans ramar. Fokus ligger på deras verbala och visuel-

la samtal med, och förhållningssätt gentemot varandra när de arbetar skapande tillsammans 

med ett gemensamt syfte och mål. Att tillhöra ett lag kan betyda både ett ömsesidigt ansvar 

över ”oss som grupp” och en chans att utvecklas och lyftas som enskild individ.  

Min ämneskombination bild och slöjd är en inspirationsbank, ett förhållningssätt och en ut-

suddad gräns mellan hårt hållna genrer med breda historiska traditioner. Ämnena och deras 

egenskaper, metoder och tekniker berikar varandra och tillsammans bildar de ett självklart 

arbetssätt jag inte bara gärna använder mig av, utan jag måste. Uppsatsen är skriven utifrån 

ett bild- och slöjdpedagogiskt perspektiv, där material, tekniker, processer och förmågor inte 

ställs mot varandra och jämförs, utan hänger ihop. 

1.2 Bakgrund 
Ungdomsstyrelsens sammanställning av ungas levnadsvillkor från år 2009 visar att 68% av 

landets 7-14 åringar tränar eller tävlar i en idrott.  Sprunget ur mitt eget fotbollsintresse och i 1

egenskap av fotbollstränare för ett ungdomslag, ser jag det värdefulla i att ha förmågan att 

kunna placera sina kunskaper på fler ställen än i skolan. 

 Ungdomsstyrelsen (2010). Ung idag 2010: en beskrivning av ungdomars villkor. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, s. 212.1
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De nationella ämnesutvärderingarna 
År 2015 kom den nationella ämnesutvärderingen för årskurs 6 och 9 (NÄU-13) i ämnena bild, 

musik och slöjd. Utvärderingen syftar till att med hjälp av klassrumsobservationer, enkäter, 

intervjuer och elevarbeten utvärdera de utvalda ämnena för att kunna utveckla och förbättra 

undervisningen.  Utvärderingen som publicerades innan NÄU-13 var NU-03 som publicera2 -

des 2004, och hade samma syfte. Inledningsvis i NÄU-13 påstås slöjdämnet vara ett av de 

mest individualiserade ämnena i skolan.  Elever jobbar vid sin plats med sitt projekt. Trots 3

detta framkommer det i rapporten att eleverna ofta tar hjälp av varandra och diskuterar sina 

arbeten sinsemellan under lektionerna.  När Peter Hasselskog och Marléne Johansson grans4 -

kar NU-03 undersöker de precis som i NÄU-13 slöjdämnets status bland elever, lärare och 

vårdnadshavare. Konkreta kopplingar till ett framtida vuxenliv står gömt av såväl elever som 

vårdnadshavare, där vårdnadshavarna värderar slöjden tillsammans med kemin lägst av sko-

lans ämnen. De medger också att de inte har större kunskap i slöjdundervisningens innehåll 

och utformning.  Elevernas uppfattning av slöjdämnet är positivt, de hävdar att de trivs, deras 5

självförtroende stärks men att de inte ser nyttan av sina slöjdkunskaper, även om  de ställer sig 

positiva till en fortsatt slöjdundervisning på gymnasiet.  Sammanfattningsvis visar både 6

NU-03 och NÄU13 på likartade resultat, även om NU-03 visade på fler antal elever som inte 

såg nyttan med slöjdkunskaper i sitt vuxna liv. Hasselskog och Ekström som författat rappor-

ten i NÄU-13 problematiserar elevernas tolkning av deras kunskaper i slöjd i förhållande till 

framtida arbete eller studier där de menar att den hantverksmässiga delen kan ha större fokus 

som färdighet hos eleverna än att ha ”förmågan att välja, motivera, analysera och värdera i en 

arbetsprocess”, vilket kan göra att slöjdämnets alla delar i undervisningen inte belyses till ful-

lo.7

Verklighetsförankrad utbildning  

Vad är det då som gör att elever har svårt att koppla samman kunskaperna i slöjd med sitt 

framtida liv? Ur intervjudelen i NÄU-13 diskuterar några av eleverna sina kunskaper i slöjd 

ur nyttoaspekt som bra att ha om de behöver laga någonting, medan en annan elev poängterar 

 Skolverket (2015). Slöjd i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket, s. 5.2

 Ibid., s. 29.,3

 Ibid., s. 113.,4

 Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red.) (2008). Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag, s. 17 f.5

 Ibid., s. 17.,6

 Skolverket (2015), s. 54.7
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att grundskolans olika ämnen är som ett smörgåsbord där eleverna inför gymnasievalet ska 

testa på vad de gillar.  Eleverna är väl medvetna om att skolans huvudsakliga uppgift är att 8

erbjuda eleverna en så bred utbildning som möjligt. I kapitlet om slöjdläraren anser var tredje 

elev att ”det stämmer dåligt (mycket eller ganska dåligt) att deras slöjdlärare är bra på att kny-

ta slöjdundervisningen till samhället och livet utanför skolan.”  Även i bildämnets ämnesut9 -

värdering från 2015 uttrycker en tredjedel av eleverna i årskurs 9 att kopplingen till samhället 

är obefintlig.  Vad gäller elevernas behov av verklighetsförankring - från kunskapskrav till 10

samhälle - hävdar jag återspeglar deras åsikter om synliggörandet av deras förmågor i bild- 

och slöjdämnet kopplat till resten av deras liv. Elevers sökande efter egna platser i staden kan 

också vara en faktor till att verklighetsförankringen i undervisningen behövs. Mats Lieberg 

skriver att ungas närvarande i staden utmanar normer kring stadens utformning och bidrar till 

en ”generationskamp om kontrollen av det offentliga rummet”.  Lieberg förtydligar i Ung11 -

domskulter om tillträdet till olika rum som ung, och att ungdomars olika platser i staden inte 

är lika givna som vuxnas.  Ett behov av att förkovra sig i nya eller befintliga intressen samt 12

skapa och dela en kontext, (vars utvecklande faktor är högst aktuell) bör möjliggöras när man 

är ung, jämförelsevis med att tillägna sig egna platser först senare.

Fotbollens individ och kollektiv 

Riksidrottsförbundet flaggade redan på 1970-talet för att idrottsutövning var en rörelse vars 

avsikt var att ” […] utveckla individen positivt i såväl fysisk och psykiskt som socialt och kul-

turellt avseende.”  Bilden av ett idrottsutövande växlade mellan ett starkt tävlingsidrottande 13

kontra en mer social och hälsofrämjande faktor. Dessa två tankar kring idrottande förenade sig 

och ansågs vara ” […] en positiv kraft, som gynnar individens personliga utveckling och 

samhället i stort.”  En anda vars kraft fortfarande kan speglas i idrotts-Sveriges utbredda för14 -

eningsliv. Fotbollens spela, lek och lär (2014) är en nationell spelarutbildningsplan med vi-

sioner, mål och en värdegrund där förhållningssättet för svensk barn- och ungdomsfotboll be-

 Skolverket (2015), s. 50.8

 Ibid., s. 82.,9

 Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket, s. 55.10

 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 1. uppl. Lund: Student11 -
litteratur, s.20.

 Lindgren, Simon (red.) (2015). Ungdomskulturer. 2. uppl. Malmö: Gleerups Utbildning, s. 51.12

 Wagnsson, Stefan (2009). Föreningsidrott som socialisationsmiljö: en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala 13

utveckling. Diss. Karlstad : Karlstads universitet, s. 43.
 Ibid., s. 43.,14
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skrivs och ska ligga till grund för all fotboll som bedrivs för barn och unga.  Utbildningspla15 -

nen presenteras i form av riktlinjer med underkategoriserade ledstjärnor där kamratskap 

nämns som central och där fotbollsverksamheten bygger på att känna sig trygg, känna tillhö-

righet och identitet med sin grupp.  I ett fotbollslag är tränandet och spelandet beroende av 16

deltagarna. Tränandet går självklart att utföra på egen hand, men att flera än en person närva-

rar på träningarna är alltså betydelsefullt för att spelarna genom lek ska få möjlighet att lära 

sig att spela, få en förståelse för spelet och utveckla sin teknik. För att nå dessa mål är det bäs-

ta utgångsläget att man är flera, en grupp. Lindwall, Johnson och Åström diskuterar i Värl-

dens bästa lag (2002) om gruppbegreppet i en idrottskontext, och visar på skillnader mellan 

att tillhöra en bestämd grupp, låt säga inom skolan - en högstadieklass, till deltagandet i en 

specifik grupp - ett fotbollslag, som troligtvis är ett valfritt deltagande.  Carron och Hausen17 -

blas (1998) förklarar närmare skillnaden mellan en bestämd grupp och en grupp med ett val-

fritt deltagande, att medlemmar i den frivilliga gruppen har ” […] ett gemensamt öde, gemen-

samma mål, gemensam kollektiv identitet, ömsesidigt beroende och strukturerade interak-

tions- och kommunikationsformer.”  Den gemensamma kollektiva identiteten är central för 18

att skapa och vårda grupper inom fotbollen där spelarna utvecklar självförtroende, enskilt och 

i grupp. Den kollektiva identiteten förstärker individens och lagets egna identitet som leder till 

en starkare sammanhållning som grupp.19

Det kollektiva skapandet
De senaste åren har begrepp som garngraffitti och gerillaslöjd tagit över så väl internet som 

lyktstolpar. Frida Arnqvist Engström presenterar i Gerillaslöjd: garngraffiti, DIY och den 

handgjorda revolutionen (2014) flertalet kulturaktörer som under varierade former arbetar 

med hantverk i det offentliga rummet. Aktiviteten och åtkomsten till internet har inte bara lett 

till att mer kunskap, mönster och inspirationsbilder kan delas, utan även aktioner och gemen-

samma verk kan organiseras och skapas. Yarn Bombing Los Angeles (YBLA) klädde mellan 

2012-2013 in Craft and Folk Art Museum, Los Angeles i mormorsrutor genom ett upprop på 

internet, vilket genererade i 14 000 virkade mormorsrutor á 12 x 12 centimeter som skickats 

in av 500 virkande personer världen över.  Under Malmöfestivalen i augusti 2016 fick besö20 -

 Svenska fotbollförlaget (2014). Fotbollens spela, lek och lär: svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Solna: Svenska fotbollförlaget, s. 5.15

 Ibid., s. 17.,16

 Johnson, Urban, Lindwall, Magnus & Åström, Olle (2002). Världens bästa lag: om gruppdynamik inom idrotten. Farsta: SISU idrottsböcker, s.16.17

 Ibid., s. 17.,18

 Ibid., s. 97.,19

 Arnqvist Engström, Frida (2014). Gerillaslöjd: garngraffiti, DIY och den handgjorda revolutionen. Stockholm: Hemslöjden, s. 46.20
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kare hos Staden Malmös Hemslöjdsförening brodera sin plats i Malmö på en stor karta, som 

skulle resultera i ett stort broderi över Malmö. Kartan var placerad utomhus vid Stortorget i 

Malmö på en folktät gata där många människor samlades och bidrog med stygn. Att arbeta 

kollektivt med skapande i offentlig miljö är något som blivit en livsstil och genererar gemen-

skap världen över. I bild- och slöjdämnenas kursplaner finns kunskapsområden som innefattar 

både offentlig konst samt täcker ett samhällsorienterat fält. Undervisningen i slöjdens kun-

skapsområde Slöjden i samhället innehåller ”design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjd-

former i det offentliga rummet.”  I bildämnets kursplan ska eleverna ”framställa berättande 21

informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.”  22

Paralleller som kan dras är att de kollektiva platser gerillaslöjden erbjuder kan vara ett steg 

mot elevers skapande av platser i staden. Inte minst när de finns fastställda i styrdokumenten. 

1.3 Syfte 
Mot bakgrund av Skolverkets ämnesutvärderingar i bild och slöjd, där slöjdämnet ses som ett 

individualiserat ämne, vill jag synliggöra kollektiva estetiska lärprocesser inom en social lä-

randemiljö utanför skolan, som i detta fall är i ett möte med ungdomar i två olika fotbollslag. 

Som blivande bild- och slöjdlärare vill jag genom att ta avstamp i en verksamhet utanför sko-

lans ramar, bidra till en ökad förståelse av bild- och slöjdundervisningens kollektiva arbetsme-

toder.

1.4 Frågeställning 
Hur kan ett möte mellan två praktiker- fotbollspraktiken och den estetiska praktiken skapa 

pedagogiska vinster och insikter för mig som blivande bild- och slöjdlärare? Hur gestaltar och 

samtalar två grupper unga fotbollsspelare om artefakter specifika för ett fotbollssammanhang?

2 Empiri 
Empirin består av inspelat ljudmaterial från två olika workshopar med två fotbollslag i en fall-

studie. Workshoparna är dokumenterade genom inspelning på två olika ljudenheter som pla-

cerats på olika ställen under studien. Båda inspelningarna rymmer cirka två timmar ljudmate-

rial per workshop där delar av ljudmaterialet har transkriberats och analyserats, främst de de-

lar där spelarna pratar om sin process och materialval tillsammans med andra vilket ligger till 

 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket, s. 216. 21

 Ibid., s. 22.,22
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grund för min frågeställning och syfte med studien. Även bildbaserade dokumentära data på 

artefakterna (mössorna och banderollen) samt observationer finns i empirin.

3 Urval och avgränsning 
Informanterna  
Inför studiens början har omkring 20 olika fotbollslag i flertalet klubbar i södra Sverige kon-

taktats via mail, med en förfrågan om medverkan i studien. Efterfrågan av lag riktades till en 

början direkt mot ledarstaben av klubbarna, som sedan vidarebefordrat mitt mail till lagens 

tränare. Då gensvaret inte var särskilt stort, mailades specifika mail direkt till lagen som var 

riktade till just dem - vilket genererade fler svar. Åldrarna på spelarna i lagen som kontaktats 

har varierat mellan 5 till 15 år. Av erfarenhet som fotbollstränare har jag haft i åtanke att 

mängden e-post om evenemang och samarbeten som kommer till tränarna är omfattande. Från 

de inkomna svaren och på grund av studien kortare tidsram skalades urvalet ner och resultera-

de i två lag från två olika klubbar och i blandade åldrar. Den ena laget är 15 tjejer i åldrarna 8 

till 10 år, och det andra laget är 35 spelare blandat tjejer och killar i åldrarna 5 till 7 år.  Av de 

totalt 50 spelarna i de två lagen, medverkade sedan 17 stycken spelare i studien.  

Plats för workshopen 
Studien äger rum på en fritidsgård som för mina informanter är en obekant plats. Det är inte 

fritidsgårdens ungdomar som deltar i studien, utan endast deras lokal används. 

Informanternas namn 

I uppsatsen skrivs de äldre informanterna (8-10 år) ut som spelare och deras lag anges som 

Klaraholms FF (förkortas KFF). Både lagnamnet och spelarnas namn har anonymiserats och 

fingerats. Spelarna anges som Bonnie, Carin, Daria, Emma, Fanny, Gaby, Hiba, Irma, Jules, 

Klara och Lucy i de transkriberade samtalen. De yngre informanterna (5-7 år) skrivs ut som 

spelare och deras lag anges som Mårbacka BK (förkortas MBK). Både lagnamnet och spelar-

nas namn har anonymiserats och fingerats. Spelarna anges som Leonard, Måns och Noa. Trä-

naren i Mårbacka BK anges som Tränare i de transkriberade samtalen och Anna är författaren 

av uppsatsen. Jag har valt att kalla informanterna för spelare genomgående i hela uppsatsen då 

de medverkar på workshopen i form av spelare och representanter för sitt lag.  
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Material och teknikval 

Inför studien har jag haft två workshopupplägg färdiga - att utforma en egen mössa och att 

skapa en textil banderoll. Utifrån studiens småskaliga omfång kan jag endast bekosta max 15 

stycken mössor köpta i en sportaffär. Därför är den bild- och slöjdskapande tekniken jag valde 

för de äldre spelarna i Klaraholms FF - som var färre till antalet - textil applikation på en fär-

digstickad mössa. Av hänsyn till tidsramen som inte rymmer stickning av egen mössa blir ge-

staltningsfokuset att utforma en egen mössa. Vidare avgränsningar som gjorts inför worksho-

pen med KFF är tekniken för monteringen av applikationen. Då spelarnas åldrar varierar mel-

lan 8-10 år, är det möjligt att de yngre spelarna inte har haft slöjdundervisning ännu. Således 

är tekniken för monteringen av applikationen begränsad till textillim och enkel sömnad (för-

stygn). De yngre spelarna i Mårbacka BK använder sig av tekniken textiltryck utifrån lagets 

färger (röd och vit). Anpassningar har gjorts genom att erbjuda färdigutskurna schabloner i 

mjuk plast med alfabetets alla bokstäver som finns till handa. Sammanfattningsvis utgör an-

passningarna med val av material och tekniker en ram för att begränsa och rama in spelarnas 

gestaltningsuppgifter, även om gestaltandet lämnas relativt fritt. Uppsatsen skrivs inom äm-

neslärarutbildningen mot grundskolan i ämnet bild, men även en del aspekter och forskning 

kring slöjdämnet kommer att jämföras och behandlas. 

4 Metod 
Metoden för studien är en fallstudie som genomförs genom två skapande workshopar. I studi-

en används fallstudien för att undersöka det kollektiva skapandet samt få insikt i nya metoder 

inom bild- och slöjdundervisningen genom att händelserna, processerna och relationerna står i 

fokus och undersöks i en social kontext.  Fallstudien ger möjlighet att studera en specifik 23

händelse eller företeelse mer noggrant, vilket i studiens fall är unga fotbollsspelares gemen-

samma skapande.  

Min roll under studien är som forskare och pedagog. Spelarna är medvetna om att jag är där i 

egenskap av forskare där jag lyssnar till spelarna och deras samtal samt ser hur de utformar 

sina artefakter, således är min roll pedagog där jag instruerar, förklarar och hjälper till med 

praktiska saker i spelarnas skapande. 

 Denscombe, Martyn (2010). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Upplaga 3:1. Lund: Student23 -
litteratur, s.95.
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Kvalitativ metod 
Studiens småskalighet gör att kvalitativ data finns. I Desencombes tabell över analys av data 

nämns ”… tydligt återkommande teman eller saker” vilket i studien även presenteras och dis-

kuteras i förhållande till frågeställningen.  24

Workshop  
Genom att tillämpa kvalitativ metod i fallstudien begränsas studien till två olika workshopar, 

där varje lag deltar under ett workshoptillfälle á två timmar. Valet av workshop som metod 

gör det möjligt för mig att anpassa innehållet och omfattningen på själva görandet, samt ökar 

möjligheten att dokumentera och observera spelarnas görande utifrån valda frågeställningar.

4.2 Etiska riktlinjer 
Studien har genomförts efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principers fyra huvudkrav för 

att skydda individerna som medverkar. 

De fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppnåddes 

genom en inbjudan till workshoparna där information om min intention till studien ur ett ut-

bildningsvetenskapligt perspektiv, ett frivilligt deltagande samt workshopens innehåll fram-

gick. Då alla spelare i studien är under 15 år har samtyckesblanketter skickats till deras vård-

nadshavare, med ovan nämnda information som de vid workshopens start lämnat in med 

vårdnadshavares underskrift om ett godkännande av medverkan i studien (se bilaga 1). Spe-

larna har hela tiden varit medvetna och informerade om att de kan avbryta sin medverkan i 

studien, de har även blivit informerade om att artefakterna ska fotograferas (för dokumenta-

tionens skull och ej publiceras). Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet konkretiseras i 

form av att varken spelarnas namn, klubbnamn eller bostadsort framgår i studien, och inte går 

att identifiera. Samtalen, artefakterna och det inspelade materialet används endast inom upp-

satsens forskningsändamål, och de fotografier på artefakterna som finns presenterade är digi-

talt modifierade av författaren där fingerade lagnamn har använts.25

 Ibid., s. 348.,24

 Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 25

(Hämtad 2016-09-22).
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5 Teori och tolkningsram 
Studien vilar på en sociokulturell grund. Det sociokulturella perspektivet bygger på männi-

skors lärande i samverkan med varandra i en social kontext. Tillsammans med litteraturstudier 

över de kollektiva lärprocesserna i grundskolans styrdokument, kollektivt skapande i stads-

miljö samt ett formativt förhållningssätt utgör dessa teorin och tolkningsramen. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vygotskji sa att människan inte bara lär sig genom en samverkan med andra, utan att samver-

kandet i sig är lärandet.  För att koppla det kollektiva lärandet till utbildningsväsendet nämns 26

ofta begreppen kunskap och undervisning till just den specifika kontexten - skolan, där målet 

är att lära sig genom undervisning.  Roger Säljö skriver utifrån ett sociokulturellt perspektiv 27

att människan lär sig i alla situationer, vilket tyder på att en aktuell kunskap lärd i en specifik 

situation kan vara en kunskap man tillägnar och använder sig av i livet och behöver inte en-

bart komma från en lärandekontext i utbildningsväsendet. Säljö framhäver även de pedago-

giska praktiker verksamma på platser i samhället, där människor lär och får med sig erfaren-

heter och kunskap.  I den sociokulturella teorin är det inte en fråga om man lär sig i de socia28 -

la kontexter man verkar i utan vad man lär sig i lärprocesserna.  För att komma nära mina 29

frågeställningar blir det i studien även centralt hur man lär sig. Filosofen, psykologen och pe-

dagogen John Dewey brukar få stå som upphovsman till uttrycket learning by doing. Forsk-

ningen och litteraturen om Dewey är omfattande, därför är det mest centrala i uppsatsen uti-

från det pragmatiska perspektivet Deweys tankar om individen i samhället, och skolan som 

social och praktisk miljö. Dewey ansåg inte att skolan var en plats där individer fick möjlighet 

att utvecklas, och efterfrågade en utbildning präglad av individens lärande i ett socialt samspel 

med andra.  Inte heller såg han att skolans uppgift var att eleverna skulle förberedas för ett 30

kommande vuxenliv, utan beskrev utbildning som en levnadsprocess.  Ett kollektivt utbyte 31

av kunskap med sina medmänniskor är något ett demokratiskt samhälle är byggt på ansåg 

Dewey. Det sociala rummet och det fysiska rummet är begrepp som dyker upp i det pragma-

tiska perspektivet. Dewey beskriver vidare hur vi vuxna formar den sociala miljön där barn 

 Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s.47.26

 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma, s.41.27

 Ibid., s. 13.,28

 Ibid., s. 28.,29

 Dewey, John (1991). Individ, skola och samhälle: pedagogiska texter. 2. utg. Stockholm: Natur och kultur, s.15.30

 Säljö, Roger (2011). Att förädla information till kunskap: lärande och klassrumsarbete i mediesamhället. Stockholm: Norstedts. s.25.31
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och unga verkar.  Han lyfte även frågor om hur möbleringen i rum kunde skapa en demokra32 -

tisk plats för lärande, vilket i studien visar sig genom didaktiska överväganden och reflektio-

ner kring rummet som en social lärandemiljö. 

Mediering  

Inom den sociokulturella teorin är mediering ett centralt begrepp. Vygotskij har beskrivit me-

diering som människans förhållande till världen genom artefakter. Artefakter i detta avseende 

syftar till ting skapade av människan, med en funktion att användas för att lösa problem, för-

tydliga eller hjälpa oss att tänka. Roger Säljö har författat flera böcker om mediering och titu-

lerar människan som den redskapande varelsen. Han menar att genom samverkandet mellan 

människan och artefakter kan vi förstå och få kunskap kring omvärlden.  När vi använder 33

vårt språk för att förklara och beskriva världen, finns artefakterna där för att med ytterligare 

medel ge oss kunskap och förståelse. Förutom det sociala samspelet och användandet av arte-

fakter, har Vygotskij även beskrivit aktiviteter som situerade, vilket innebär att lärandet är be-

roende och skapas utifrån platsernas egenskaper och kontext.  Lärandet sker på en specifik 34

plats och tid och vart vi lär oss avgör vad vi lär oss. Att spela fotboll i en trång tvättstuga eller 

på en 100 x 75 meter nyklippt gräsplan kan vara väsentligt i hur vi tillägnar oss förmågan att 

skjuta långa frisparkar. 

5.2 Estetiska lärprocesser 
Estetiska lärprocesser är ett relativt komplext begrepp, men utifrån ett utbildningsperspektiv 

kan man beskriva estetiska lärprocesser som något som inte enbart sker i skolans estetiska 

ämnen, utan vars kunskapsgörande processer sker i alla skolans ämnen.  I antologin Estetiska 35

Lärprocesser 2009 presenteras terminologin genom flera doktorandprojekt som rör fältet este-

tik och lärande, vars avsikt är att skapa en bredare förståelse för vad som sker i en estetisk 

lärprocess. Vad studiens estetiska lärprocesser preciseras som är kunskapen fotbollsspelarna i 

studien tillägnar sig genom processerna som sker, när de arbetar med estetiska uttryckssätt 

och hur de lär sig.

 Dewey, John (1997). Demokrati och utbildning, Göteborg: Daidalos, s.54.32

 Rystedt, Hans & Säljö, Roger (red.) (2008). Kunskap och människans redskap: teknik och lärande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, s.14.33

 Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: Norstedts akademiska förlag, s. 11 f.34

 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 1. uppl. Lund: Student35 -
litteratur, s. 13.
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5.3 Kollektiva lärprocesser i styrdokumenten 
I bildämnets kursplan i Kpl 2000 beskrivs de kollektiva lärprocesserna på två ställen, medan 

de i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är strukna och 

det ligger ett fokus på ”undersökande och problemlösande arbetssätt.”  Metoden för ett un36 -

dersökande och problemlösande arbetssätt ligger i lärarens tolkning av kursplanen då ”Kurs-

planerna är en vägledning för lärare när de ska planera och genomföra undervisningen och 

fungerar också som ett instrument för att åstadkomma en nationellt likvärdig utbildning.”  37

Borttagandet av de kollektiva läroprocesserna som kursmål i Lgr11 behöver inte likställas 

med att arbetssättet är ersatt av något annat. Hur ett arbetssätt kan främja kollektiva lärproces-

ser redogörs i resultatet av studien. 

5.4 Bedömning för lärande 
Bedömning för lärande (BFL) eller formativ bedömning är ett arbetssätt för vägledandet av 

elevers lärande.  Alli Klapp, författaren av boken Bedömning, betyg och lärande (2015) pre38 -

senterar Hermine Marshall och Rhona Weinsteins modell där de utifrån tidigare forskning sett 

samband mellan klassrummet, lärares attityd gentemot elever, undervisningen samt mellan 

elevers självkänsla och uppfattning av det egna skolarbetet. Marshall och Weinsteins modell 

visar hur olika grader av differentiering kan råda i klassrum. Differentiering handlar enligt 

Klapp om ”att undervisningen grundas på skillnader mellan elever och syftar till att synliggö-

ra olikheter i lärande och prestationer.”  Ett klassrum med låg differentiering där lärandet är i 39

centrum och där klassrummet präglas av en positiv anda genom att läraren tror på och lyfter 

varje elevs potential, samt där elever respekterar varandra och använder varandra som resur-

ser för sitt lärande beskriver Klapp som betydelsefullt för elevers motivation kring lärande 

livet ut.  Något som blir aktuellt i mötet med spelarna bygger på ovannämnda modell, vilken 40

ger en inkluderande undervisning genom användandet av strategier för att spelarna ska betrak-

ta och använda varandra som resurser i det egna lärandet. Hur praktiseras ett formativt be-

dömningssätt i en lärandesituation? Att elever undervisar varandra är ett bra exempel på hur 

de kan vara varandras läranderesurser. Andra pedagogiska strategier är bikupor, där elever i 

grupper om två-tre stycken tillsammans ”surrar” kring ett tilldelat ämne som sedan diskuteras 

tillsammans i helgrupp. Därefter kan fler formativa frågor ställas, elever kan återge vad en 

 Skolverket (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9, Skolverket, Stockholm, s. 26.36

 Ibid., s. 22., 37

 Klapp, Alli (2015). Bedömning, betyg och lärande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 169.38

 Ibid., s. 143., 39

 Ibid., s. 151.,40
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annan elev har haft för tankar vilket gör att så många elever som möjligt blir deltagande i 

samtalet än om samtalet endast utspelat sig mellan lärare och en elev.  Fiskskålen är ännu en 41

strategi vars funktion kan användas vid diskussion kring idéer. Några elever sitter i en cirkel, 

resonerar kring tillvägagångssätt och resten av eleverna sitter runt den inre cirkeln och lyss-

nar. När en elev i den yttre cirkeln vill vara delaktig i diskussionen kan den knacka en elev i 

den inre cirkeln på ryggen och byta plats med denne.  Det centrala i formativt lärande är att 42

eleverna får synliggöra sitt eget lärande, äga det och få kunskap i hur de inträder nästa kun-

skapsfas.

6 Tidigare forskning 
Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande red-
skap 

I Marlene Johanssons avhandling Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och and-

ra medierande redskap från 2002 undersöks och analyseras slöjdaktiviteter i grundskolan. Jo-

hansson har genom videodokumentation och dagboksanteckningar av såväl elever som lärare 

studerat vad elever gör i slöjden och hur det sker, där empirin kategoriseras utifrån fyra te-

man. Temat som varit högaktuellt för min studie är ”interaktion, verbala och icke-verbala red-

skap” där Johansson redogör för den kommunikativa aspekten i elevers arbete i slöjden.  43

Eleverna hjälper varandra både verbalt - muntligt beskriva tillvägagångssätt, och icke-verbalt 

- visa olika tekniker. Johansson får även syn på en kategori av stöttande där elever hjälper 

varandra genom att stå bakom och betrakta skapandet och undersökandet av tekniker den and-

re gör.  Johansson försöker i sin videodokumentation att få fatt i sekvenser när kommunika44 -

tionen i slöjden inte är närvarande. Ett tillfälle är när läraren har en genomgång och kommu-

nikationen är verbal och visuell från ett håll (lärarens) varpå eleverna sitter tysta och lyssnar. 

Det andra tillfället är vid arbete med maskiner i trä- och metallslöjden då det heller inte sker 

någon verbal kommunikation. Vad Johansson ser är att både elever och lärare vid hög ljudvo-

lym från maskinerna kommunicerar genom kroppsspråk och ansiktsrörelser.  I elevernas 45

kommunikation kring färgval och ur en designaspekt diskuterar även eleverna med varandra 

 Wallberg, Helena (2013). Formativ bedömning i praktiken: från förmedling till förståelse. (1. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning, s. 56.41

 Ibid., s. 56.,42

 Johansson, Marlene (2002). Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. Diss. Göteborg : Univ., 2003. 43

Göteborg, s. 93.
 Ibid., s. 99.,44

 Ibid., s. 111., 45
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får att få feedback på valda material, och även där är kommunikationen lagd som en grund för 

utförandet, och för arbetet framåt.  Sammanfattningsvis beskriver Johansson slöjdsalarna och 46

slöjdundervisningen som en oas präglad av verbal och icke-verbal kommunikation. Eleverna 

är intresserade av sitt och andras arbete. När de inte kommunicerar med varandra, betraktar de 

andras slöjdarbete från sin plats, eller när de går förbi en klasskamrat. Elevers interaktion med 

varandra och läraren ligger till grund för deras slöjdarbete och aktiviteter i slöjdsalen.  47

Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer 

Eva Änggårds avhandling innefattar barns bildskapande på två olika förskolor i Sverige där 

hon följt två barngrupper och deras arbeten med bilder. Vad som ligger i fokus är de samspel, 

aktiviteter och processer som sker barnen emellan i deras skapande av bilder. Änggård menar 

att platsen där barnens bilder skapas är en avspegling av deras tidigare erfarenheter, miljön de 

befinner sig i och den mer lokala miljön (i detta fallet förskolan) samt vilka material och plat-

ser som barnen kan skapa bilder med.  Från att forskning på barns bildskapande till stor del 48

handlat om deras bilder och vad barn gestaltar, intresserar sig Änggård för barnets skapande-

processer. Hon söker dessa vid barnens skapande aktiviteter genom att lyssna till deras samtal 

med varandra kring bildskapandet och uppfatta och tolka deras kroppsspråk kring bilderna.  49

Ängård ser att barnens bildskapande är en social aktivitet på förskolan, de sitter 

tillsammans,  skapar bilder i dialog med varandra och berättar högt för forskaren vad de ska50 -

par.  Några av barnen ritar i tät samverkan med varandra, ett barn ritar först på sitt papper, 51

och den andra ritar sedan av för att bilderna ska bli så lika som möjligt.  Änggård ser att bil52 -

derna och deras specifika tecken för olika företeelser blir centrala för barnen på förskolan, att 

de är skapade av barn för barn att betrakta och tolka, genom att deras bildspråk är 

gemensamt.  I min studie är Änggårds resultat applicerbart i de kamratkulturer inom fotbol53 -

len vilka jag undersöker. 

 Ibid., s. 205 f.,46

 Ibid., s. 204.,47

 Änggård, Eva (2005). Bildskapande: en del av förskolebarns kamratkulturer. (1. uppl.) Diss. Linköping : Linköpings universitet. Linköping, s. 848

 Ibid., s. 15.,49

 Ibid., s. 51.,50

 Ibid., s. 84.,51

 Ibid., s. 86.,52

 Ibid., s. 101.,53
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Slöjdcirkus  
Hemslöjdens största projekt Slöjdcirkusen gick av stapeln mellan 2001 - 2004 och var ett 

forskningsbaserat samarbete mellan teater, musik och slöjd vilket skulle främja slöjdandet hos 

barn och unga. Förutsättningarna bottnade i att barn och unga inte tycks vara intresserade av 

slöjdföremål när de besöker historiska institutioner och museum. Projektet kunde beställas av 

skolor där de kunde arbeta i tretimmarspass eller boka hel- och halvdagar. Namnet Slöjdcirkus 

syftar till slöjdandet som praktik och cirkusen som fenomen, vilket skulle ge en upplevelse i 

sig. Cirkustältet som rum, och de ”nya” mindre rummen i cirkustältet som skapats skulle ut-

mana skolans klassrum där elevernas upplevelser är att man ska sitta still och arbeta vid sin 

plats. Forskarna beskriver projektet som kollektivbaserat där både kollektivet och det indivi-

duella syntes, men att det bottnade i det kollektiva. ”[…] tilltalet är kollektivt, uppgiften är 

kollektiv, alla gör samma sak, men tolkningen är individuell.”  Slöjdcirkusens koppling till 54

skolan problematiserades inte, även om den i liten skala utvärderades av lärare som besökte 

cirkusen med sina klasser. De elever som deltog i intervjuer kring sitt medverkande i slöjdcir-

kusen var till stor del mycket postitivt. Det tydliga processfokuset kontra produktfokuset kan 

ha haft en annan inverkan på elevernas lust att lära och skapa i slöjdcirkusen. I slutet av ska-

pandepassen visade och presenterade inte eleverna sina slöjdartefakter utan drog en lapp ur 

ordskattkistan, där lappar med verb beskrev olika handlingar eleverna hade utfört under da-

gen, vilka diskuterades gemensamt i en lärandekontext.  Slöjd och cirkus är precis som i 55

denna studie en sammanlänkning av två praktiker, och närmandet av deras symbios. 

Inför arbetet med studien har jag varit nyfiken på att synliggöra andras forskning kring tre 

centrala teman som jag finner intressanta för min studie. Hur kommunikationen och kunska-

pandet mellan elever görs, hur den gemensamma upplevelsen visas i ett kollektivt bildska-

pande samt hur skapande kan göras i en annan kontext än skolan. Ovanstående forskning rör 

dessa tre teman och har gett mig en större förståelse och grund för min studie. 

 Björkdahl Ordell, Susanne & Boström, Kristin ”Slöjdcirkus - ett tält för lärande”, i Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red.) (2008). Slöjda för livet: Om 54

pedagogisk slöjd (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur, s. 101.
 Björkdahl Ordell, Susanne, Kärrby, Gunni & Boström, Kristin (2006). Slöjdcirkus: att iscensätta ett estetiskt lärande : sammanfattande forsk55 -

ningsrön om Slöjdcirkus. Stockholm: Nämnden för hemslöjdsfrågor, s. 10.
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7 Bearbetning och analys 

7.1 Workshop - Utforma din egna mössa 
När jag besöker spelarna i Klaraholms FF på deras träning några dagar innan deras workshop 

skall äga rum, spelar de träningsmatch med varandra. De kommunicerar hela tiden, vinkar, 

ropar, uppmuntrar varandra och tränarna applåderar och ropar ”Bra där, passa en kompis!”. 

Jag upplever att såväl kroppsspråket som det verbala språket mellan spelare och tränare är po-

sitivt och upplyftande. Spelarna har fokus på sina egna fötter och vart bollen befinner sig sam-

tidigt som de lyfter blicken för att se deras lagkamraters rörelser över planen. Spelarna är 15 

stycken tjejer mellan 8-10 år. Några har spelat tillsammans länge, och vissa är relativt nya. 

Spelarna går på olika skolor i kommunen. I förväg har de blivit informerade om att vi ska till-

verka mössor. Syftet med mössorna är att visa tillhörighet med sitt fotbollslag och uttrycka sin 

identitet i det kollektiva sammanhanget genom symboler i textila material. Och vara varm om 

huvudet!

7.1.1 Didaktiska överväganden 
Klaraholms FF har ett klubbhus där det i caféet går att anordna mindre arrangemang. I samråd 

med tränarna enas vi om att ha workshopen på fritidsgården, eftersom det är svårare att få en 

koncentrerad miljö fri från buller i klubbhuset då workshopen skall spelas in. Möbleringen på 

fritidsgården är anpassningsbar efter flera olika aktiviteter som sker där i veckorna. Jag har 

besökt fritidsgården förut och fotograferat rummet för att planera hur möbleringen kan göras. 

Rummets befintliga möblering görs om för att passa genomförandet av workshopen, där flera 

mindre bord skapar ett långbord. Långbordet görs till hänsyn för de nya spelarna i laget, att så 

många som möjligt kan se och höra varandra samt ur en praktisk forskningsbaserad aspekt för 

att fånga upp så mycket av spelarnas samtal som möjligt, då två ljudinspelare är placerade på 

bordet. Ett materialbord placeras i vänstra hörnet av rummet där allt material (paljetter, knap-

par, tråd, mindre pom-poms) finns tillgängligt. Verktyg (penslar, blyertspennor, saxar, nålar 

och lim) ställs på långbordet. Bakom långbordet precis vid dörren in till rummet lämnas en 

öppen plats på golvet, där gruppen av spelare samlas i en cirkel och workshopens innehåll 

presenteras innan arbetet startar. Cirkeln fungerar även som en fokuserad punkt vilken skär-

mar av intryck från det nu ateljéliknande rummet med flera spännande objekt att titta på. Uti-

från planeringen av workshopen är jag tydlig med att alla spelare inte behöver göra färdigt sin 

mössa under workshopen, och att de således får med sig material för att göra färdigt mössan 

på annan plats efter workshopens slut. Ur en förberedande didaktisk utgångspunkt har även 
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flera motoriska aspekter funnits i åtanke som kan påverka spelarnas tänka utformning av mös-

san. Dels att klippa och limma små delar med sax samt flera tekniska moment med pom-po-

men.   

Bild 1: Rummet innan möblering. Bild 2: Möblering med långbord.

7.1.2 Beskrivning av workshop
Workshopen inleds med att spelarna sitter i cirkel på golvet. I inledningen beskrivs vad syftet 

med workshopen är - att utforma en mössa. Tidsramen för workshopen sätts - arbete med 

mössorna i 1,5 timme och avslutningsvis fika och samtal om mössorna. Jag har köpt 15 lika-

dana mörkblåa mössor till workshopen. Jag plockar fram ett exempel på en mössa som jag har 

gjort, samma typ av mössa som spelarna ska få använda. Exemplet på mössan har gjorts för 

att visa hur vikningen på mössan kan göras, limmets hållbarhet och hur öron och den mindre 

pom-pomen kan sys fast. Två av öronen är endast fastnålade och den högra är fastsydd med 

förstygn. Även en större pom-pom visas. Mitt egna exempel innehåller filtapplikationer av 

mina initialer AK och jag poängterar att skapandet av en applikation i filt på mössvikningen i 

form av bokstäver eller symboler är valfri. Mössan agerar förlaga och presenteras som oän-

damålsenlig då ena bokstaven sitter löst, vissa av sömmarna på öronen är inte fästa och på så 

vis inte är hållbar för mössans syfte. Förhoppningen är att spelarna betraktar mössan som ett 

teknikexempel snarare än en replika över hur deras mössa ”ska” se ut. Efter att ha visat ex-

emplet på mössan presenteras materialbordet där spelarna får bekanta sig med vilka material 

de har att tillgå. Flera spelare uttrycker entusiasm, pekar på de olika materialen och berättar 

vilka material de vill använda sig av. Spelarna sätter sig på varsin plats runt bordet där de blir 
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tilldelade varsin bit gul filt i a4-format. Därefter instrueras spelarna hur de kan använda färdi-

ga bokstavsmallar i plast om de vill skriva något på sin mössa, samt hur de kan tänka och 

mäta om de vill göra egna bokstäver. Utformandet av mössan har ingen specifik steg-för-steg 

beskrivning, utan hela passet på 1,5 timme avsätts för att utforma mössan på. Spelarna väljer 

därför själva utefter sin tänkta design vilket av momenten de ska börja med. Ramarna som 

satts för spelarna är tiden, utbudet av material och teknikerna som presenterats (limma, klippa, 

sy med förstygn). 

Bild 3 och 4: Materialbord. 

7.1.3 Tema: Utformning 
I analysen utgår jag från de central teman och mönster som synliggörs genom arbetet kom-

munikationen spelarna emellan, där de diskuterar utformning och problemlösning, vilka åter-

kommer under hela workshopen. Med utformning menas gestaltandet av mössan där diskus-

sioner om vilken typ av material som skall användas samt placering av bokstäver, pompoms, 

paljetter, garn och val av färg. Diskussionerna har sedan analyserats genom att leta efter åter-

kommande mönster i spelarnas kommunikation med varandra. Problemlösning avser spelar-

nas möten och utmaningar i användandet av material, verktyg och tekniker, samt eventuell 

återkoppling från övriga spelare.  

Samtal om utformning 

Jag har valt att skildra samtalen mellan spelarna med hjälp av tabeller för att förtydliga de fle-

ra processer som sker samtidigt i skapandet. Såväl verbalt som visuellt. I tabellerna står det 

markerat vem det handlar om (VEM), vad den gör (HANDLING) och vad den säger (SÄ-
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GER). Nedanstående situation skildrar två spelare som arbetar med sina mössor. Spelaren 

Emma har precis fäst sin stora pom-pom på sin mössa och Daria har plockat fram material 

hon sållar mellan.

(Tabeller utformade efter Johansson, 2002, s. 79)  

Samtalet lyfter inte bara Darias funderingar om vilken typ av material hon ska ha på sin mös-

sa utan även hur hon ska placera materialen genom att visuellt visa med handen och verbalt 

för att skapa önskad design med flera olika exempel. Emma ger formativ feedback när hon 

beskriver och visar hur och var hon ska placera sina bokstäver, och försöker sedan ge åter-

koppling till Daria i form av idéer, vilket leder till att Emma ger ett konkret förslag på vad hon 

tycker att Daria ska skriva på sin mössa.  

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Daria 

Emma 

Daria 

Emma 

Daria 

Emma 

Daria 

Emma

Håller i sin mössa. 

Tittar på Darias mössa. 

Tar två gula små pompoms och sätter på vikningen av 
mössan. Plockar sedan upp tråd och filt från bordet. 

Visar med handen i mitten av mössan. 

Lägger mössan på bordet och placerar garn längs 
med mössvikningen. Placerar sedan de två gula små 
pompomsen uppe på mössan. 

Lägger garnet högst upp på mössan. Drar i garnet så 
det hänger ner som en tofs. 

Håller i sin mössa. Tittar på materialet på bordet. 
Plockar upp gula små pompoms och lägger mot 
mössan. 

Tittar på Darias mössa.

Jag funderar på om jag ska göra som en tomteluva, 
eller som en omvänd tomteluva. KFF - tomteluva.. 

… alltså att jag kör typ lite såhär sätter fast lite sånahär 
typ bollar eller lite typ tråd här, eller skriver typ Daria. 

Jag ska nog ha KFF typ… här.  

Ja! Tycker du jag ska göra lite så trådar här, eller bollar 
här? Så att det blir som en tomteluva? 

Typ kanske garn? Som bara typ…så? 

Eller kanske bollar, typ tre stycken.. sådär eller fyra. 
Eller nä två kanske eller nåt sånt där. Vad tycker du? 

Jag vet inte riktigt, jag tror kanske garn. Jag har ingen 
aning, eller jo jag tycker du ska skriva Daria.

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!
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Spelarna diskuterar även med mig hur deras utformning ska gå till och vad de vill att mössan 

ska uttrycka. Nedanstående sekvens utspelar sig i början av workshopen när spelarna har fått 

mössorna utdelade. 

Lucy beskriver i början av arbetet inte bara hur hon ska utforma sin mössa, utan även vad den 

ska representera, den ska vara ”clean”. Med clean menar Lucy att mössan med en text och en 

pompom blir enhetlig utan för många detaljer. Clean kan även tolkas som ett uttryck för bra. 

Hon antyder även att stilen på mössan blir kopplad till henne som individ när hon säger att 

den specifika designen är hennes stil. Hon använder mössan för att uttrycka sin personlighet 

med placering av material, där texten och färgerna kopplas till lagets färger och namn. Även 

Emma och Darias samtal om materialets och symbolernas uttryck och betydelse är kopplade 

till representationen av deras egen identitet i en större gruppsammanhållning. Således kan 

man säga att deras jag visar sig genom deras lag.

7.1.4 Tema: Problemlösning
Samtal om problemlösning 

10 av 14 spelare väljer att göra en stor pom-pom till sin mössa. De är bekanta med skapandet 

pom-pomen sedan tidigare, både från fritidshem och slöjden, men ingen av dem har testat att 

göra pom-pomen i den teknik som jag visar, där de virar garn runt två toarullar, vilket inte är 

lika tidskrävande även om den innehåller ytterligare moment. Tekniken spelarna har använt 

förut för att göra en pom-pom är genom att linda garn runt en rund ihålig pappmall.  

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Lucy 

Anna 

Lucy 

Pratar med Anna 

Frågar Lucy 

Visar på sin mössa att texten ska vara placerad längst 
ner på mössan.

Min mössa ska vara clean, för det är liksom min 
stil. 

Hur är den när den är clean? 

… alltså typ att jag bara har en text här och en 
pompom. 

!  

!  

!
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Bild 5: Pom-pomtekniken spelarna känner igen       Bild 6: Pom-pomtekniken spelarna använder under workshopen 

Konversationen nedan är mellan två spelare där den ena precis har fäst pom-pomen på mös-

san, och den andra ska påbörja arbetet.  

Carins kunskap av nyss gjorda fästningsteknik med pom-pomen visar sig både verbalt i att 

Carin instruerar Bonnie i hur hon ska dra tråden genom mössan samt visuellt genom att visa 

rörelser med händerna - visa i luften. Bonnie svarar både verbalt genom att säga nästa steg, 

och visuellt bekräfta nålens tillbakaväg genom att teckna med handen. Problemlösningen 

kommuniceras med hela kroppen, och är såväl en begreppsliggjord estetisk lärprocess likväl 

som Deweys learning by doing. Både hos Carin som upprepar tekniken hon själv har använt, 

vilket aktivt reproducerar hennes lärande, samt hos Bonnie som etablerar ny kunskap. Spelar-

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Bonnie 

Carin 

Bonnie 

Carin 

Bonnie 

Carin

Håller i en nål. 

Tittar på Bonnie’s nål. 

Håller upp och visar nålen för Carin. 

Visar nålens riktning genom mössan genom 
rörelser med handen. 

Visar nålens tillbakaväg genom mössan genom att 
teckna ett upp och nervänt U. 

Jag tror jag vet hur jag ska göra. YES! Men nu vet jag inte 
hur jag ska göra. 

Du måste fästa tråden i nålen. 

Men det har jag gjort. 

Sen tar du nålen, och sticker igenom så. 

Och sen stoppar man in nålen i mössan? 

Ja!

!  

!  

!  

!  

!
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na har ingen nedskriven eller filmad instruktion de kan hänvisa vidare till för att använda en 

särskild teknik, utan instruerar varandra både visuellt och verbalt hur de kan gå till väga, var-

på spelaren som får tekniken tillhandahållen tolkar den på sitt sätt. De kommunicerar genom 

rörelser med kroppen och genom muntliga anvisningar. 

Samspelet mellan spelarna sker parallellt med det egna skapandet genom hela workshopen, 

samtidigt som det är bärande för att deras arbete ska skrida framåt. Ovanstående sekvenser 

utspelar sig samtidigt på olika platser inom loppet av 1 minut. Samtalen om utformningen och 

problemlösningarna sker inte i kronologisk ordning utan slumpmässigt utifrån processen. 

Växlingen mellan samtalens teman är sammanhängande under hela workshopen, vilket ex-

emplifieras när Hiba hjälper Irma att knyta en knut samtidigt som Irma berättar om sin idé om 

en rosett.

7.1.5 Resultat av workshop  
Av hänsyn till tidsramen på 1,5 timme gav jag spelarna fria händer att skapa inom de ramar 

som fanns i form av materialval och tekniker. Alla mössorna visade på en egen identitet i in-

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Carin Pekar på Bonnie’s mössa. Nu är den på fel håll! Du måste vända den.

Gaby 

Fanny

Håller sin pompom i handen, tittar på Anna 
(författaren) 

Fanny sitter mittemot Gaby, tittar på Gaby och ler. 

Kan du hjälpa mig med denna?  

Jag kan! 

Hiba Frågar Irma. Har du knutit två?

Jules 

Klara

Visar sin pompom för Klara och ler. 

Ler mot Jules.

Åhh, titta! 

Som en katt. En liten katt.

Irma Pratar med Hiba som hjälper henne att knyta en knut 
på sin pompom.

Jag ska kanske göra en rosett. 

!

!

!

!

!
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dividuellt tagna val av material och tekniker - vilket också kan ha styrts av vad som fans till-

hands - som tillsammans yrkade på en gemensam helhet i form av färger och material vilket i 

inledningen av workshopen diskuterades, samt i slutet av workshopen konstaterades av grup-

pen. Samtliga spelare tar någon gång under workshopen hjälp av varandra genom att upprepa 

moment för bordsgrannen, ge prov på knutar, hjälpa till med nålar och visa varandra material. 

Alla blir visade, och alla får visa. Spelarna diskuterar även sin design i förhållande till deras 

tankar om hur mössan ska se ut, vilket är en pågående aktivitet genomgående under hela 

workshopen. Genom användandet av tabeller som redogörs ovan för att hitta betydelsebäran-

de teman i skapandet av mössorna, synliggörs de två övergripande teman - utformning och 

problemlösning - vilka bär spelarnas samtal och som för arbetet med mössorna framåt. En yt-

terligare aspekt var också att lyfta ”tillsammanskänslan” som utspelat sig på fotbollsplanen, ta 

med den in i den skapande verkstad de befinner sig i och synliggöra de kollektiva lärproces-

serna. Skapandet sker kontinuerligt i kommunikation med andra och är bärande och utmär-

kande för spelarnas skapande. Uttrycket ”Passa en kompis” som jag tidigare hört på spelarnas 

träning, passade in även här. 

Bild 7 och 8: KFF:s mössor modifierade av författaren. 
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7.2 Workshop - Vårt lags banderoll  
Till workshopen med Mårbacka BK kommer tre av 35 registrerade spelare. Spelarna är tre 

killar mellan 5-6 år och en tjej som är nio år och syster till en av killarna. De tre killarna spe-

lar i samma fotbollslag med blandat tjejer och killar. De har spelat fotboll tillsammans i ett 

halvår. Syftet med banderollen är att heja fram sitt lag från läktaren.

7.2.1 Didaktiska överväganden 
Mårbacka BK har inget klubbhus, därför var det givet att vi skulle ha workshopen på fritids-

gården. Däremot bor de flesta spelarna i området där idrottsplatsen finns, vilket kräver att de 

åker med buss 15 minuter, cyklar eller får skjuts för att ta sig till fritidsgården. Då spelarna är 

yngre, påpekar deras tränare att somliga barn eventuellt inte kommer att medverka på works-

hopen. Alla möbler ställs undan mot väggarna för att skapa utrymme på golvet där golvplast 

läggs ut. Materialet som används till workshopen står på ett bord, dit vi senare går för att 

namnge och kontextualisera materialet och verktygen vi kommer att använda.

Under tiden workshopen fortlöper sker en anpassning beskriven nedan. Banderollen är inför 

workshopen ihopsydd, gjord av ett tygstycke i oblekt bomull med måtten 100 cm X 180 cm 

som reses upp med två träpinnar som träs in genom två kanaler som gjorts på tygstyckets 

kortsidor. 

 
Bild 9: Rummet med golvplast. Bild 10: Banderollen innan workshopens start

7.2.2 Beskrivning av workshop  
När spelarna kommer till fritidsgården samlas vi på golvet intill den genomskinliga skydds-

plasten. Tre tränare, som även är föräldrar till barnen är medverkande under workshopen. Vi 
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pratar om att vi tillsammans ska skapa en banderoll till deras fotbollslag. Under workshopen 

är min roll förutom forskare och pedagog, delvis medskapare i processen då jag ställer frågor 

som leder skapandet framåt. Spelarna går till materialbordet där det finns bokstavsmallar 

(schabloner), färg och tvättsvampar. Vi pratar gemensamt om de bokstäver som finns på bor-

det, några känner igen de och andra inte. Vi väljer därför gemensamt ut bokstäverna i deras 

lagnamn som ska tryckas på banderollen. Jag 

ställer frågor om hur och var spelarna ska place-

ra bokstäverna, dels så bokstäverna tillsammans 

bildar lagnamnet, men även hur lagnamnet i 

förhållande till tygstyckets storlek lämpligen 

placeras. Tryckarbetet sker genom att jag håller 

mallarna på tyget och spelarna trycker bokstä-

verna med textilfärg och tvättsvampar. Jag låter 

spelarna testa sig fram i tryckandet för att Bild 11: Materialbord med schabloner.

upptäcka hur mycket färg de behöver. Efter att vi tryckt den första bokstaven pratar vi om hur 

mycket färg som behövs för att bokstaven ska synas på tyget eftersom spelarna upptäcker att 

ett för tjockt lager färg tar längre tid att torka och är kladdigt. Efter att spelarna tryckt MÅR-

BACKA BK var den ursprungliga tanken (beroende på deltagarantal) att spelarna skulle få 

trycka hejarrop och eventuellt namnen på spelarna i laget med mindre bokstavsschabloner. Då 

jag ansåg att det skulle bli för lite kreativitet och för likt genomförandet med trycket av lag-

namnet, gjorde jag en anpassning där spelarna bytte teknik, och fick gestalta med bilder som 

ett komplement till texten. Textilpennor togs fram och spelarna fick rita föremål och företeel-

ser tillhörande en fotbollsmatch.

7.2.3 Tema: Meningsbärande bilder  
Utifrån den kvalitativa metoden har två genomgående teman varit särskilt framträdande för 

spelarna i Mårbacka BKs arbete med banderollen. Tema ett är de meningsbärande bilderna 

som skapas utifrån kontexten fotbollsmatch. Ordet fotbollsmatch är kopplat till en levande 

företeelser, en process som pågår. Flera av bilderna är gestaltande utifrån objektens rörelser. 

Tema två är spelarnas lek och dramatisering av bilderna som pågår under gestaltandet. Nedan-

stående sekvens rör det första temat, där spelarna är mitt uppe i deras ritande av fotbollsrelate-

rade föremål och företeelser, där det centrala i våra samtal är det talade, skrivna och gestal-

tande språket i förhållande till bilderna.
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Både jag och de medverkande tränarna ställer frågor till spelarna om vilka fler företeelser som 

finns under en match.

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Leonard 

Anna 

Måns 

Letar efter textilpennor på golvet. 

Frågar Måns. 

Visar på tyget. 

Jag ska rita en sol. Jag behöver gul. 

Är det ett mål? 

Ja! Och en målvakt med armar. 

!  

!  

!  

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Noa 

Anna 

Noa 

Måns 

Byter plats och sätter sig. 

Börjar rita på tyget. 

Sätter handen under hakan och tittar upp mot taket 
(gestaltar en tänkande person).

Nu vet jag också vad jag ska göra. 

Vad blir det? 

Nätet 

Den måste ha ben också. (om målvakten) 

!  

!  

!

!  
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Måns som ritade publiken med stolar tänkte länge hur han skulle rita dessa och texten fick bli 

en symbol för publiken, där ordet stolar även fick begreppsliggöras. En publik kan tolkas som 

en dynamisk och skiftande företeelse i rörelse, eller som ett objekt bestående av en samling 

människor som står tillsammans. Lind & Åsén beskriver relationen mellan text och bild i 

barns bildskapande som utan gränser, där text och bild ”[…] kompletterar, integrerar och har 

VEM HANDLING SÄGER BILDSEKVENS

Anna 

Leonard 

Anna 

Måns 

Anna 

Måns 

Måns

Pratar med spelarna och ställer en fråga 

Utbrister mot Anna, böjer sig mot tyget och börjar 
rita. 

Bekräftar och ställer en ny fråga. 

Utbrister mot Anna. 

Bekräftar och ställer en fråga. 

Sitter tyst och tittar rakt fram. 

Börjar skriva med en textilpenna och säger högt 
bokstäverna.

Två mål och en flygande boll. Vad kan man ha mer 
på en match? 

En till målvakt! 

En målvakt. Vilka är det som ropar ”heja heja!” 

Publik! Och stolar. 

Ja publik! Hur ritar man publik? 

  

Puuuuuuuuu… b….. li…. k.. mmm… e….. d….. 
stolar!

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!
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samma vikt till varandra just i förhållandet av språkhandling.”  Blandningen av texter och 56

bilder på banderollen är ingenting som spelarna uppmärksammar som olikheter, utan helheten 

är det som sätts i fokus. 

7.2.4 Tema: Kollektivt bildskapande genom lek 
Efter ett tag byter spelarna platser av sig själva och Noa fortsätter rita på publiken som Måns 

har ritat.

VEM HANDLING SÄGER

Noa 

Tränare 

Utbrister och pekar på bilden av publiken. 

Frågar Leonard. 

Vi har en gubbe i publiken som håller 
för ögonen för solen! 

Vad har målvakten på händerna? 

!  

!

 Lind, Ulla & Åsén, Gunnar (red.) (1999). En annan skola: elevers bilder av skolan som kunskapsrum och social arena. Stockholm: HLS. s.856
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Spelarnas, i början relativt styrda samtal av mig, om visuella bilder kopplat till fotbollen, för-

ändras successivt genom att de använder banderollen som en fysisk, verbal och visuell drama-

tisering av vad som sker under en fotbollsmatch. Spelarna pratar högre med varandra och le-

ver sig in i de händelser som sker på tyget. De rör sig över banderollen, visar med kroppspråk 

objektens och företeelsernas egenskaper, bollens rörelsemönster dramatiseras med ljud av 

spelarna och de rör händerna i bollens rörelseriktning. Deras samtal sker växelvis genom att 

de ibland backar undan från banderollen för att sätta sig och titta på vad de andra ritar. Gestal-

tandet av solen och publiken inspirerar Noa till att rita en person i publiken som håller för 

ögonen. När Noa ritar personen som håller för ögonen visar han det med sina egna händer 

som han håller för sina ögon och mumlar något, han ger personen han ritar en röst och käns-

lor. Senare får personen solglasögon som ritas dit av Måns. Deras samordnade handlingar blir 

centralt när bilden kommer fram på tyget. Banderollens storlek gör att det finns gott om plats 

att hitta nya ytor att rita på eller fortsätta rita på någon annans bilder. 

VEM HANDLING SÄGER

Leonard 

Anna 

Måns 

Noa

Visar upp båda sina händer. 

Pekar på en boll på tyget. 

Studsar upp och ner på sin plats. 

Vänder sig ivrigt mot Anna.

Handskar! 

Var är den bollen påväg? 

Mot mål! 

Eller mot publiken!

!  

!  

!  

!  
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7.2.5 Resultat av Workshop 
Mårbacka BK hade till skillnad från Klaraholms FF inget exempel på artefakt att se på innan 

workshopen. Jag har lagt banderollen på bordet och monterar den på träpinnarna för att spe-

larna ska få se hur den kommer att se ut när man håller i den. Ordet banderoll beskrivs i in-

ledningen av workshopen som en stor flagga, och paralleller dras till tifon som visas på fot-

bollsmatcher för att heja fram sitt lag, vilket en av spelarna känner igen. De förstår syftet med 

att ha banderollen på sina matcher och det är tydligt att kommunikatorn och avsändaren av 

bilden är fotbollslaget Mårbacka BK, där målgruppen är deras fotbollslag, andra fotbollslag, 

domare och åskådare. Banderollens viktigaste uppgift är genom att förmedla lagnamnet och 

bilderna som hör till att heja fram laget och ge dem uppmuntran när de spelar match eller trä-

nar. Tränarna tycker även att banderollen är bra som markör för vart laget befinner sig, så att 

de inte tappar bort varandra under cuper och liknande samlingar. Texten MÅRBACKA BK är 

tryckt med röd färg på vitt tyg och är en central del på banderollen utifrån dess omfång och 

placering på halva tyget. Under texten finns det elva illustrationer i färgerna svart, gul, blå, 

röd och grön. Det som gestaltats är: Tre fotbollsmål med nät, en fotboll med tillhörande streck 

som visar att bollen har fart och flyger ovanför marken, två fotbollar, en text som lyder 

’publik med stolar’, en fotbollsmålvakt med handskar, två solar och en person med solglasö-

gon.  

Bild 12: MBKs banderoll modifierad av författaren. 
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Bilderna på banderollen skapas efterhand som samtalet om objekt, föremål och företeelser 

som finns på en fotbollsmatch fortgår och är pågående aktiviteter, vilka gestaltas efter sam-

spelet mellan spelarna. Leken och den visuella dramatiseringen är avgörande för hur och vad 

som skapas där själva bildgestaltandet är beroende av de aktiviteter som sker mellan spelarna. 

Bilderna, som Anna Sparrman skriver ”förhandlas mellan individ-bild och individ-bild-indi-

vid” och är inte förutbestämda.  Spelarnas förhållningssätt gentemot varandra bidrar till att 57

bilderna blir tillgängliga för alla vilket exempelvis synliggörs i interaktionen mellan Noa och 

Måns, där Noa fortsätter rita på Måns bild av publiken.

Efter workshopen fick banderollen torka på fritidsgården, och dagen därpå åkte jag till MBK’s 

träning för att lämna över den till laget. De 35 spelarna är oerhört fascinerade över banderol-

len och efter att tränaren har rullat ihop den, vill de se den igen. Spelarna som medverkat på 

workshopen beskriver några av bilderna och utstrålar stolthet. Deras banderoll har fått ett 

sammanhang. 

Studiens gestaltande del 
Utöver den skriftliga delen inom det självständiga arbetet vid Bild- och slöjdpedagogiska In-

stitutionen på Konstfack, redogörs även för studien ett gestaltande arbete. Det gestaltande ar-

betet kompletterar, kommenterar, utvecklar eller ställer frågor kring den gjorda studien. Efter 

genomförd studie där jag undersökt det kollektiva skapandet i en fotbollskontext, vill jag nu 

’byta tillbaka’, och lyfta in någonting från studien till bild- och slöjdundervisningen och ge-

stalta detta. Att arbeta stort är ett moment i bild- och slöjdundervisningen som fysiskt i brist 

på tomma och stora ytor kan vara svårt att genomföra på grundskolan. Att arbeta stort och in-

volvera hela kroppen i workshopen med Mårbacka BK var någonting som gav upphov till lek 

och där banderollens storlek gav en wow-effekt. Banderollens materiella och kommunikativa 

symbol blev en plats för gemenskap som genererade ett samarbete med verbala och visuella 

dialoger. Även i arbetet tillsammans med Klaraholms FF symboliserade mössorna och dess 

gemensamma färger den sammanhållna stommen i gruppen - laget, och de kollektiva estetiska 

lärprocesser synliggjordes när spelarna visade, diskuterade och hjälpte varandra till att genom 

textila material representera sin egen identitet - jaget. Ur den starka vi-andan och med det sto-

 Sparrman, Anna (2006). Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur, s.757
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ra formatet vill jag sammanfatta min studie, genom att återigen närma mig mötet mellan två 

praktiker som starkt präglat mitt identitetsskapande som ung och legat till grund för denna 

studie där idrotten möter den estetiska praktiken. I mitt gestaltande arbete har jag sytt ett lapp-

täcke i blockhusteknik, där en textil applikation finns centrerad på lapptäcket med texten jaget 

genom laget. Texten sammanfattar de processer som skett under studien och den klassiska 

föreningssloganen laget före jaget, rekonstrueras och anpassas efter sammanhanget. Under 

workshopen med Mårbacka BK drogs paralleller till läktararrangemangen tifo, som en av spe-

larna var bekant med. Ordet tifo kommer från italienskans tifosi (supporter) där publiken visar 

stöd för sitt lag genom olika visuella företeelser som visas och görs framförallt i samband 

med match. I mitten på 90-talet fick tifokulturen sitt fäste på fotbollsläktarna i Sverige och de 

flera meter långa tygstyckena som både svajar och ligger över publiken på matcher är någon-

ting jag finner oerhört mäktigt.  Gestaltningen visades på Konstfack i Stockholm mellan den 58

9 januari till den 13 januari 2017. Materialet som valts till gestaltningen är fyra stycken ljus-

gråa sänglakan från IKEA i 50% lyocell och 50% bomull som metervis var billigare att köpa 

som lakan än i metervara hos textilgrossist. Lakanen har sedan skurits i remsor och sytts ihop 

till en stor blockhusruta. Tekniken blockhusruta inom lappteknik är återkommande inom 

slöjdundervisningen i skolan, och är relativt enkel att sy ihop. Varje remsa är 12 cm bred och 

ökar i längd med 10 cm per remsa. 

Bild 13: Blockhusteknikens princip            Bild 14: Remsor skärs ut              Bild 15: Remsorna sys ihop och viras runt en 
           rulle 

 Hagström, Magnus, Johansson, Peter & Jurell, Carl (2010). Va för jävla pack e ni?: berättelsen om Stockholms fotbollsklackar. Stockholm: 58

Imperial Publishing, s.137

�35



 

Bild 16: Remsorna nålas fast, klipps av och sys ihop med raksöm  Bild 17: Varje söm pressas 

 

Bild 18: Framstycket under processen    Bild 19: Bakstycket under processen 

Efter att varje remsa sytts på var banderollens storlek 4 x 4 meter. De orangea bokstäverna i 

100% bomullstyg gestaltade texten jaget genom laget, och syddes på för hand med efterstygn 

i polyestertråd. Banderollen vägde 5 kg och hissades upp i vajrar och hängde lodrätt ner. Ljus-

sättningen från vänster och höger gjorde att de pressade sömmarna på bakstycket syntes ige-

nom och gav ett rektangulärt mönster framifrån, vilket kan ses i bilaga 2.

8 Tolkning och resultat 
Studiens syfte har varit att synliggöra kollektiva estetiska lärprocesser inom en social läran-

demiljö utanför skolan, som i detta fall var i ett möte med ungdomar i två olika fotbollslag. 

Frågeställningarna lyder: Hur kan ett möte mellan två praktiker- fotbollspraktiken och den 

estetiska praktiken, skapa pedagogiska vinster/insikter för mig som blivande bild- och slöjdlä-
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rare? Hur gestaltar och samtalar en grupp unga fotbollsspelare om artefakter specifika för ett 

fotbollssammanhang? 

Gestaltande och samtalande kollektiv  
Spelarna gestaltar genom att kommunicera med varandra, såväl verbalt genom att tala, som 

visuellt genom att visa tekniker och materials egenskaper när de visar det fysiskt och ”i luf-

ten”. Spelarnas artefakter växer fram genom egna handlingar och genom dialog med andra. 

Att spelarna i KFF satt nära varandra när de arbetade med sina mössor gjorde att de kunde 

samtala mer ofta och med fler lagkamrater, än om de hade suttit färre spelare vid mindre bord 

utspridda i rummet. Workshopen hade många likheter med en bild- och slöjdverksamhet i 

skolan. Vad som skiljde sig åt var dess kärna om individen genom kollektivet med en tydlig 

referensram knutet till något gemensamt, som genom de medierade artefakterna satte en 

agenda där alla spelare på ett eller annat sätt var väldigt involverade i varandras arbete. I 

workshopen där spelarna i MBK gjorde en banderoll förhöll sig spelarna till varandra, rent 

kroppsligt på den plats där de arbetade och gav varandra plats till andra ytor att rita på, men 

även i samtalen när de olika bilderna och företeelserna gestaltades på nytt men också där spe-

larna fortsatte rita på varandras bilder på banderollen och  positionerade sig som samskapare. 

De yngre spelarna gestaltade även genom lek, och nya bilder kom till genom deras dramatise-

ring av banderollens gestaltning. Att kommunicera och samarbeta var inte någonting som var 

direkt uttalat att spelarna skulle göra, utan det kom sig naturligt när de väl började arbeta. 

Båda lagen var väldigt engagerade i sitt egna och sina lagkamraters skapande. 

Arbeta stort 
Att endast 3 av 35 spelare kom på Mårbacka BKs workshop är troligtvis en bidragande faktor 

till att spelarna fick mer plats att röra sig kring sin banderoll och att bilderna kom fram genom 

lek. Hade fler spelare medverkat kan svårigheter yttrat sig i att spelarna inte fått plats vid ban-

derollen samtidigt, och få samsas om pennorna, även om den ursprungliga tanken var att spe-

larna skulle få trycka hejarrop eller sina namn. Vid ett större antal spelare hade jag som peda-

gog tagit fram mindre grupper åt gången för att gestalta fotbollsrelaterade bildsekvenser, men 

samtalen, leken och bilderna som uppstod när det endast var tre barn som närvarade skulle 

troligen sett annorlunda ut. Att arbeta stort genererade även en wow-effekt, som spelarna upp-

levde när banderollen i slutet på workshopen monterades på pinnarna. 
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Skapande på annan plats  
Rummet där vi befann oss under workshoparna var varken ett klubbhus relaterat till spelarnas 

lag, en bild- eller slöjdsal på en skola eller en renodlad konstateljé. Materialen och verktygen 

gav en antydan om att det var deras skapande och material som fyllde rummet. Spelarna hade 

ett tydligt syfte med workshopen och ramarna kring arbetet gjorde att skapandet inte var för 

fritt, även om mycket lämnades åt spelarnas egna tankar. Att vara på en annan plats för att 

”fullfölja” ett uppdrag specifikt för ett särskilt ändamål, kan absolut vara positivt för en ut-

veckling i bild- och slöjdundervisningen, framför allt i saknaden av den verklighetsförankring 

flertalet elever nämner i de nationella ämnesutvärderingarna av bild- och slöjdämnena. Uti-

från den sociokulturella ansatsen där Säljö skriver fram lärandet i pedagogiska praktiker utan-

för skolan, tillsammans med Vygotskijs tankar om att lära på en specifik plats, visar spelarna 

jämsides med Johanssons avhandling, att slöjd- och bildskapandet i hög grad är en verbal och 

visuell kommunikativ kultur och estetisk praktik, även utanför skolans ramar. 

Pedagogiska vinster  
Vad som bör beaktas är att de båda studierna ägde rum under former där bedömning av spe-

larnas arbete inte är verksam. Att spelarna är medvetna om att deras val av material, tekniker 

och hur hantverksskickliga de är, inte ligger till grund för en bedömning som leder till ett be-

tyg eller ett omdöme kan sannolikt spela en stor roll för det kommunikativa och kollektiva 

resultatet i workshopen. Genom denna studien ser jag som pedagog en vinning genom att in-

föra delmoment i min bild- och slöjdundervisning där kamratbedömning och samtal i bikupor 

är ett relevant arbetssätt vilket belyser vikten av elevers diskussioner med varandra. Detta 

kräver en lyhördhet och ett engagemang av mig för att eleverna ska få ut så mycket som möj-

ligt av denna formativa undervisning. Att arbeta formativt genom feedback görs redan i det 

bild- och slöjdpedagogiska fält där studien ägt rum, vilket visas i den verbala och visuella 

kommunikationen spelarna för med varandra. Detta arbetssätt har visat sig vara viktigt och i 

princip avgörande för spelarnas estetiska lärprocesser. Vad som blir viktigt är hur de formativa 

utvecklingsformerna genom kamratbedömning och samtal i bikupor, inte ersätter lektionernas 

”bild- och slöjdprat” utan snarare blir en förlängning av klassrumsdialogen. I kursplanen för 

slöjd bedöms elevernas processer genom att de redogör sina handlingar vilka i sin tur ska leda 

arbetet framåt. Reflektionen av dessa handlingar kan uppkomma i dialog med lärare, kamrater 

eller nedskrivna i en loggbok. Genom en formativ undervisning med kommunikationen som 
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ett tydligt verktyg för elevernas handlingar i processen blir den synliggjorda klassrumsdialo-

gen en naturlig plats för reflekterande. 

9 Slutdiskussion 
I mitt möte med två fotbollslag karaktäriserade av ett genomgående ”vi som lag” blir det tyd-

ligt för mig att uttrycket laget före jaget visar sig som jaget genom laget, vilket jag i en större 

kontext tolkar till att spelarna i interaktion med varandra använder sig av medierade artefakter 

skapade för sin gemensamma specifika plats - fotbollspraktiken, där elementen är beroende av 

varandra. Den starka kollektiva andan som lagen bär med sig tar lika stor plats på fotbollspla-

nen som i workshoparna på fritidsgården. Andan i sig bidrar till en inkluderande och positiv 

miljö vilket förstärker spelarnas formativa samtal med varandra, där det finns ett behov av att 

verbalt och visuellt prata samt resonera i sitt skapande. De estetiska lärprocesserna florerar i 

spelarnas samtal och har ofta varit avgörande för idéutvecklingen och görandet i spelarnas 

egen skapandeprocess. Den tidigare forskningen kring elevers kommunikation i slöjdsalen 

stämmer väl överens med studien resultat, och blir därmed ännu ett bidrag till att skapande i 

interaktion med andra är någonting som berikar och utvecklar. Utifrån de kunskapsmål med 

ett tydligt samhällsfokus som både bild- och slöjdämnet presenterar finner jag en plats att lyf-

ta ut undervisningen och placera den på andra platser än i skolan, utifrån dess uttänkta sam-

manhang. Med utgångspunkt i studien resultat blir nästa steg blir att praktiskt genomföra kol-

lektiva arbetsmetoder i ett faktiskt klassrum. Med hjälp av pedagogiska strategier för ett arbe-

te med bedömning för lärande ser jag en vinning i att synliggöra lärprocesser i en social skol-

kontext och belysa dessa i min egen kommande undervisning. Svårigheten att som lärare be-

döma och betygsätta vem som gör vad och hur i ett grupparbete eller annan kategori av kol-

lektiv handling har inte berörts i studien, och kan vara en kommande forskningsfråga att ta sig 

an. Kan svårigheten att bedöma och betygsätta ett kollektivt arbete vara en anledning till var-

för det gemensamma skapandet åsidosätts i skolan, där en målstyrd och betygsfokuserad kul-

tur råder? Min gestaltning i form av en banderoll i stor skala kommenterar min studie med en 

önskan om ett arbetssätt jag efter arbetet med studien strävar mot. Banderollens medierade 

och kommunikativa symbol blir en plats för en gemenskap baserat på en öppenhet för ett kol-

lektivt lärande. Lämpligen är ett kontinuerligt arbete med formativ bedömning där de kollek-
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tiva estetiska lärprocesserna kontextualiseras och tas om hand en metod för att gå påståendet 

till mötes - att slöjden är ett av grundskolans mest individualiserade ämne. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckeslapp till lagen

Hej vårdnadshavare till spelare i X!  

Anna Kaminska heter jag och jag läser min sista termin på lärarutbildningen på Konstfack i 
Stockholm. Jag läser till bild & slöjdlärare och just nu håller jag på med mitt examensarbete 
som kommer att handla om att skapa kreativt i fotbollen. Jag vill undersöka hur man kan arbe-
ta med kollektivt skapande för att kunna utveckla nya metoder i bild- och slöjdämnena i sko-
lan.  

Jag bjuder därför in spelarna i X till en workshop där vi under två timmar kommer att vara 
kreativa tillsammans, och med hjälp av textila material skapar något som ni kan ha använd-
ning av i framtiden!  

Workshopen kommer att äga rum den X, klockan X på X. 

Jag kommer att spela in ljudet när vi pratar med varandra om hur och med vilka material vi 
ska skapa, för att minnas bättre vad vi har pratat om. Delar av våra samtal kommer att tran-
skriberas och vara med i min uppsats. Varken spelarnas namn, bostadsort eller namnet på fot-
bollslaget kommer att nämnas i texten. Eventuella namn som nämns kommer att fingeras. Jag 
vill försäkra er om att allt ljudmaterial kommer att behandlas konfidentiellt och raderas efter 
studien. Jag kommer även att fotografera de färdiga verken för dokumentationens skull (dvs 
ingenting kommer att visas publikt) och ingen spelare kommer att synas på bilderna.  

Jag samtycker att...  

___________________________________________________________________________
Spelarens namn  

... deltar vid workshopen på X och att våra samtal spelas in.  

___________________________________________________________________________
Vårdnadshavares namnteckning och namnförtydligande  

___________________________  
Datum  

Har ni frågor får ni gärna kontakta mig!  

Vänligen, Anna  

.............................................................................................................................................

Anna Kaminska, student vid bild- och slöjdlärarutbildningen på Konstfack i Stockholm Mail: X Telefon: X Kon-
taktuppgifter till min handledare på Konstfack Cecilia Andersson Mail: X Telefon: X  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Bilaga 2 - Gestaltningen 
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