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Abstract
The aim of the thesis is to investigate and analyse students’ expressions of pleasure 
and displeasure and how these are manifested in actions in the teaching of textile 
sloyd in lower secondary education. The study’s focus is on students’ expressions of 
pleasure and displeasure in social action in the working processes of textile sloyd 
and on how these expressions can be related to learning. The empirical material 
consists of observations, video and audio recordings, individual interviews and focus 
group interviews, where video and audio recordings were used as stimulated recall. 
In all, 32 lessons in textile sloyd and 49 students aged 14-15 years were observed 
at four different schools. Theoretically, the thesis is based on Mead’s practical 
intersubjectivity and on Dewey’s theory of experience-based learning and dependence 
on emotions and actions. Pleasure and displeasure constitute valuating partial aspects 
of emotions. Based on a socio-cultural perspective, emotions are regarded as practices 
which arise from different predispositions’ dependence on the social context. The 
study’s analytical approach is hermeneutical. Critical incidents regarding students’ 
expressions of pleasure and displeasure in social action found in observations and 
video and audio recordings were analysed in terms of Mead’s concept of gestures. 
The events were combined with what the students describe as critical incidents of 
pleasure and displeasure in the interviews and focus group talks. The material was 
then thematised. Several situations were then subjected to deeper analysis based on 
sociality and a change in perspective and related to different concepts of learning. 
The result of the thesis shows a tripartite semantic structure where students’ pleasure 
and displeasure in textile sloyd are mainly based on textile sloyd’s specific educational 
community, students’ relationship to the sloyd object and their experience of the 
working process. Social interaction, humour and mutual acknowledgement proved 
to be of importance for the function of pleasure and displeasure in the students’ 
working processes. The students’ experience of pleasure and displeasure depended 
on their control of the work, the characteristics of different craft techniques and 
their awareness of time. Pleasure and displeasure in textile sloyd found an expression 
in four overarching emotional practices with decisive importance for the students’ 
opportunities for learning: the repudiating, insecure, accepting and incorporating 
emotional practice. The study also provides an insight into how different cultural 
factors enable a certain scope for pleasure and displeasure. In this connection, 
social changes in relation to objects are discussed, as are changes in sociality and 
emotionality. Based on the pair of concepts of authenticity and ephemerality and 
closeness and intensity, cultural changes are visualised that are conceivably important 
for the students’ experiences of pleasure and displeasure in textile sloyd.

Keywords: school subject sloyd, experience-based learning, practical intersubjectivity, 
emotional practice, focus group interviews, video recordings, stimulated recall, 
secondary school 
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 a  an e nna i  i en röra, och jag kan antingen försöka
  ta ig ur den eller reda u  oredan s  att jag, t instone 
 för en tid, vet var jag står  ller jag kan ara  villovägar,
 och d  ste jag nna en ut g s  att jag kan ko a he
                                                         (Winnicott, 2003, s 163) 

og et jag att jag har d ligt lokalsinne och l tt ha nar ilse utan karta   
aris höll det  att sluta illa en g ng  et ar innan o ilens tid och jag stod 

r d ill i en ok nd stadsdel utan karta, adress, engar eller kunska er i franska  
llt ordnande sig ed hj l  a  en tidig orgon anörs iakttagelseför ga  

ag ck hj l  att hitta till aka till en ort n gra k arter ort  r hade jag 
setts, och n gra ningar u  l g in t gluffarka rat och so  nte för itt 
li  kunde jag d  tro att an ocks  kan g  ilse i loso , i teori, i e iri, ja 
till och ed i egna sn riga tankar och, att an dessuto  i land ste g  ilse 
för att hitta r tt
 et r nga so   olika s tt idragit till att denna studie geno förts 
och att a handlingen li it skri en  itt tack g r till u anistisk fakultet 
och nstitutionen för estetiska nen so  gjort studien öjlig och gett ig 
förtroendet  S rskilt ill jag ocks  tacka de slöjdl rare so  generöst idragit 
geno  att ö na sina slöjdsalar och alla ele er so  t l odigt st tt ut ed 

ig och ina ka eror och dessuto  tagit sig tid att li inter juade  raster 
och h lti ar  ag hade innerligt g rna elat göra er alla full r tt isa, ilket 
naturligt is r o öjligt  e tutr et r egr nsat  ag har ara kunnat 

resentera gli tar a  allt so  försigg tt under era slöjdlektioner och a  ad 
i sa talat o  i inter juerna  



 lera ersoner har ocks  idragit till att jag hittat, o  inte he  s  i alla 
fall he t, en i a handlingsar etet  tan handledare hade det aldrig g tt  

i har delgett era iakttagelser och isat ot öjliga ut gar under ar etets 
g ng  ack till ajsa org, so  gett ig en sa  för att ansa höga, t ta te tsn r, 
och ed etaforens t dlighet isat att an ste esk ra för att ad an ill 

isa ska fra tr da  ju skott och rotskott,  de  ara  r  u  och tta  
u r en tr dg rds stare so  ocks  t l odigt l ssnat och ko it ed 

kloka s n unkter  ack till nger andströ , so  l st te t  l ngden och 
t ren och en g ng till  andgri ligt har du isat hur an kan a a till tröga 

eningar so  n stan d t u  sig sj l a s  att de ter l ttare, ett iktigt nlir 
i tr dg rdsar etet  ack en till er lof ri on so  l nat ut sin för ga till 
ö er lick och ö at ig i att försöka ara streets art i tr dg rdsar etet, att 
sk r a anal sen en ocks  delat en kle entin i land n r jag ehö t  u har 
sett n r det arit l ge  ag u skattar allt ni gjort för att detta ska g  gen och 
för att jag ska f  landa och ko a he  igen  
 S rskilt tack ocks  till ho as Sigurdson so  ordnat la out och det 
gra ska  ör ig ck te ten tterligare di ensioner efter att du lagt en sista 
hand id den ttre for en  ack ocks  till alla er so  hj l t till geno  att 
t cka och t nka högt o  ad jag ar etat ed sa t till ar etska rater och 
doktorandkollegor för god ar etsge enska  S rskilt tack till sa eansson 
och rik Sigurdson för stöttning och dr ftning a  en slöjddoktorands ardag, 
likso  till arl unnar ehn och ari oseth stad för ositi a tillro
 ill fa iljen, döttrarna ine och l a och aken ho as  et ska li 
slut  i set och ta ade n cklar och glasögon  örl t för att ni f tt nta 
och att jag i land glö t, och inte ko it fast jag lo at  ttring utlo as redan 
dagen efter dis utationen  et har ni skriftligt  

er ansg rden, ris acka 
e  den 2  januari 201  
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Kapitel 1 Inledning

Den här avhandlingen handlar om textilslöjd i skolan. Den handlar om att lära 
genom att göra något av olika material som finns att tillgå i ett skolsammanhang. 
Den handlar även om det lärande som sker när ett slöjföremål tar form och fysiskt blir 
till. I fokus står unga människor, elever i femtonårsåldern, och deras känslomässiga 
upplevelser av det skolarbete de utför i textilslöjd, vad de upplever som tråkigt eller 
som roligt, och vilken betydelse känslorna kan ha för lärande i slöjd. 
 Studiens problemområde och syfte kommer ur egna lärarerfarenheter av 
undervisning och ett eget intresse för lusten, och för den delen även olusten, och lärandet. 
Bakom mig har jag ett yrkesliv som lärare i textilslöjd och svenska, företrädelsevis 
vid skolor med pedagogisk inriktning mot tematiska och ämnesövergripande 
arbetssätt. Efter ett femtontal år i grund- och gymnasieskolan har jag även undervisat 
blivande slöjdlärare vid universitetet. Jag har själv upplevt de känslomässiga inslagen 
i grundskoleelevers erfarenheter som framträdande i slöjd. Elevers känslouttryck är 
något jag i rollen som slöjdlärare haft glädje av men också tvingats stötta och balansera 
mer än i svenska och andra ämnen jag undervisat i. Mitt intresse för emotionella 
aspekter av lärandet fördjupades när jag under en period arbetade med en grupp 
elever som av olika anledning inte längre deltog i klassrumsundervisning. I deras 
ögon var skolan outsägligt tråkig och lusten att lära i skolmiljö milt sagt tynande. 
 Avhandlingens utgångspunkt är elevers egna erfarenheter och en tilltro till att 
unga människor har viktiga erfarenheter att delge som bidrar till förståelse av olika 
fenomen som ingår i deras vardag. Känslor relaterade till skolarbete och lärande är 
något elever upplever i skolsammanhanget i samspel med andra och med utgångspunkt 
i den egna förståelsen och den egna kroppen. Som elever tillbringar de en stor del av 
sin tid i skolan under en rad år.  Trots detta är studier av elevers egna erfarenheter av 
skola och lärande relativt sparsamt förekommande i forskning och debatt (Andersson, 
2001; Nordahl, 2010). 
 I nutida samhällsdebatt målas bilden av skolungdomar som en luststyrd 
generation, som sedan barnsben är vana vid att bli tillfrågade om vad de vill och att 
försöka undvika sådant de inte själva känner för eller tycker är roligt (Strömstedt, 
2014; Udovic, 2014).1 Uthållighet ses som en bristvara. Luststyrda elever som helst vill 
1 I debatten hänvisas exempelvis till Bent Haugards (2004) bok Curling-forældre & service-børn (Stockholm: 
Prisma), Christopher Laschs (1981) Den narcissistiska kulturen (Stockholm: Norstedts), Margareta Normells 
(2008) Från lydnad till ansvar: kunskapssyn, känslor och relationer i skolan (Lund: Studentlitteratur) och Ana 
Udovics (2014) Generation Ego: att fostras i en narcissistisk kultur (Stockholm: Ordfront).
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underhållas och inte är villiga att göra de uppoffringar som krävs för att lära, framställs 
som en problematik för skolan att hantera. I mer nyanserade debattinlägg betonas att 
detta inte är allmängiltigt men att de ungdomar som kallas luststyrda har växt upp i 
ett visst samhälle, i en viss tid (Trondman, 2014) och att tendenserna till luststyrning 
har en baksida skolan måste hantera (Eklöv, 2011; Mathiason, 2014). Oavsett hur det 
ligger till med ungdomars luststyrning så kräver lärande ansträngning. Det är inte 
alltid roligt att lära och det kanske inte heller kan vara det. Lärande och lust ingår inte 
någon enkel eller entydig fusion. 
 Slöjd i grundskolan utgörs av pedagogisk slöjd, det vill säga slöjd med ett 
utbildande syfte som bidrar till elevers lärande och mångsidiga utveckling, och har 
aldrig haft någon koppling till mer yrkesmässiga färdigheter (Borg & Lindström, 
2008; Lindfors, 1999). Slöjdämnet har sedan det infördes i skolan övergått från att 
betona nyttoaspekter, hantverkskunskaper och utvecklande av noggrannhet och 
uthållighet till att inriktas mot elevers eget skapande.2 Idag är kreativitet och förmåga 
att framställa föremål i en process där elever själva har inflytande och ansvar en central 
del av ämnet. Lust och glädje i arbetet med slöjd har på olika sätt betonats i läroplaner 
för ämnet men också av elever och slöjdlärare själva. Kanske har också den lust som 
eventuellt finns i ämnet kommit att bli allt viktigare när slöjdämnets nyttoaspekter 
tonats ned och elever, i vad som framställs som en mer lustkänslig generation, möter 
slöjdämnet.

Bakgrund – slöjden i samhället och pedagogisk slöjd
Slöjd som samhällsföreteelse3 har en förankring som sträcker sig utanför den slöjd som 
utförs i pedagogiska sammanhang. Mycket har hänt under det senaste århundradet. 
Nyttoslöjd för den enskilda människans överlevnad har kommit att ersättas av 
fritidsslöjdande för att det är roligt och kanske avkopplande.4 Slöjdande i form av 
olika inrednings- eller renoveringsprojekt i hemmen är vanligt förekommande och ges 
medial uppmärksamhet. Rörelser som Do-it-yourself och Craftivism uppmuntrar den 
enskilda att, med utgångspunkt i det lustfyllda görandet, själv utöva inflytande över 
den materiella omgivningen och till det även addera politiskt engagemang (Gauntlett, 
2011; Åhlvik & von Busch, 2009). Görande och slöjdhandlingar blir således ett sätt 
att göra sin röst hörd. Slöjd har därmed även intagit det offentliga rummet (Ahlskog-
Björkman & Koch, 2011) parallellt med att gränser upplösts och slöjd närmat sig 
konsthantverk och design (Rosenqvist, 2007). När slöjd på olika sätt presenteras i 
reportage, boktitlar eller i utställnings- och utbildningssammanhang görs ständiga 

2 I sin ursprungliga betydelse visar ordet slöjd på mänsklig förmåga och egenskaper i praktisk handling. Ordet 
har sina rötter i fornsvenskans slöghð och avser slughet i bemärkelsen att inneha skicklighet, förmåga och klok-
het i hantverk (SAOB, 2014).
3 Medan slöjd förr täckte alla former av tillverkning avgränsas slöjd numera i allmänhet till mindre produktion 
av hantverksmässigt framställda föremål, ofta med någon form av referens till tradition och företrädesvis till-
verkat i hemmiljö (Svensk form, 2004). Slöjd avskiljs därmed från hantverk som avser yrkesmässig produktion, 
en indelning som också grundas på hur kunskaperna förvärvats. Slöjdarens kunskaper är i större utsträckning 
specialiserade och förvärvade genom arv och ursprung/tradition medan hantverkaren är utbildad för yrkes-
mässig framställning (Svensk form, 2004).
4 Se exempelvis Ann-Marie Laginder (2011) om studiecirkeldeltagares upplevelser av att lära slöjd/konsthant-
verk och Louise Waldén (1994) om textila studiecirklar. 
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hänvisningar till lust och att slöjd är lustfyllt.5 
 Vad gäller den pedagogiska slöjden visar forskning att elever överlag anser att 
slöjd är ett roligt ämne (Hasselskog, 2010; Johansson, 2002; Mäkelä, 2011). De 
nationella utvärderingar av slöjd som hittills publicerats ger en samstämmig bild; 
elevers erfarenheter av ämnet är övervägande positiva och ämnet beskrivs som roligt 
och engagerande (Skolverket, 1993,2005). Den senaste utvärderingen visade dock 
paradoxalt nog att samtidigt som elever säger sig uppleva slöjd som ett av skolans allra 
roligaste ämnen, så ifrågasätter de användbarheten av vad de lär sig. Slöjd utgjorde, 
tillsammans med bild och musik, ett av de skolämnen elever såg sig ha minst nytta 
av då lärande i slöjd enligt eleverna ansågs ha liten betydelse för vidare studier eller 
kommande yrkesliv. Den egna känslomässiga upplevelsen av slöjd står därmed i 
kontrast till elevers föreställningar om användbarheten av vad de lärt. I utvärderingens 
diskussionsunderlag, som syftade till fortsatt utveckling av slöjdämnet, ställdes frågor 
kring vad kopplingen till upplevelser av lust kan tänkas bottna i och om de är specifika 
för just slöjdämnet (Skolverket, 2005). Man kan också fråga sig vad det i djupare 
mening betyder att elever benämner ett skolämne som roligt, eller för den delen även 
som tråkigt.
 Slöjd i ett skolsammanhang är något annat än slöjd i samhället utanför skolan, men 
påverkas naturligtvis av rörelser och förändringar som rör slöjd generellt. Gemensamt 
för olika former av slöjd är just anknytningen till lust. Slöjden som lustfylld är därmed 
närmast att likna vid ett återkommande mantra. Något som upprepas kan framstå 
som en sanning som ger mening men också trovärdighet. Talet om slöjd som lustfyllt 
kan därmed antas ha betydelse för textilslöjdens särskilda praktik och komma att 
forma dem som befinner sig där. 
 Slöjd kan dock omöjligen vara roligt och lustfyllt i alla lägen för alla. Talet om 
den lustfyllda slöjden behöver snarare ifrågasättas och utmanas (jfr Thavenius, 2003). 
Monika Lindgren (2006), som undersökt hur lärare och skolledare inom grundskolan 
talar om estetiska ämnen och däribland slöjd, visar hur ämnena beskrivs som 
lustfyllda samt hur ämnenas lustdimension kraftigt förstärks. Skolverksamhet med 
det lustfyllda i centrum bygger å ena sidan på pedagogiska tankar om fostran genom 
att frigöra och å den andra på frigörelse genom att ha roligt, samtidigt som elevers 
emotionella och sociala utveckling månas. Prioriterandet av lustdimensionen medför 
dock att andra aspekter som ämnesinnehåll tonas ned (Lindgren, 2006). 
 Sammantaget framträder ett spänningsfält mellan hur det talas om lärande i 
skolsammanhang, det specifika lärandet i slöjd och ett ensidigt betonande av lust 
och slöjd som roligt. I slöjd, liksom i skolan generellt, ska eleverna ges möjlighet 

5 Här åsyftas hur slöjd presenteras vid olika utställningar, i utbildningssammanhang och i boktitlar. Några 
exempel:  
Väv med lust – ger lust att väva. Tema för Vävmässa  i Umeå (Svenska Vävrådet, 2014). 
 ”En lustfylld cross-overutställning” Presentation av Sloydify Society, en utställning där slöjdare, konsthantver-
kare och konstnärer möts (Umeå Kulturhuvudstadsår, 2014). 
”Barns lust att utforska slöjdens möjligheter tillvaratas”, ”lek, lust och skapande för barn”, Beskrivningar av 
slöjdaktiviteter för barn vid Norrbottens läns museum (Norrbottens museum, 2014). Broderi, lust och välbe-
hag (Bates & Blixt, 2008), Lust att sticka (Brieditis, 2000), Textilt återbruk; en bok med inspiration, glädje och 
lust. (Lindström, 2011), Roliga stickboken (Matthews, 2007). 
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att lära och utvecklas i enlighet med styrdokumentens föreskrifter. Avhandlingens 
problemområde utgörs av det spänningsfyllda förhållandet mellan det diskursiva 
talet om den lustfyllda slöjden, elevernas erfarenheter och det lärande som sker i 
textilslöjdens situerade praktik. I centrum står lärandets villkor relativt elevernas 
känslomässiga, emotionella erfarenheter, och textilslöjd som specifik emotionell 
praktik. Detta ses som angeläget att ägna fördjupad uppmärksamhet då betydelsen av 
slöjdens emotionella dimension noterats i tidigare forskning (Borg, 2001; Johansson, 
2002) men aldrig studerats enskilt och mer utförligt i klassrumssituationer. Generellt 
behövs även ytterligare forskning om lärandets emotionella sidor (Illeris, 2012) 
liksom fler empiriska studier som visar hur lärande uttrycks i praktiken (Sahlström, 
2008). Det är också angeläget att synliggöra elevers perspektiv och de betydelser som 
upplevelser och erfarenheter har för dem (Alerby m fl, 2012; Hörnqvist, 1999; Paulsen 
Dagsland, 2013). Då få studier gjorts med utgångspunkt i elevers upplevelser och 
erfarenheter av slöjdämnet (Hasselskog, 2010; Mäkelä, 2011) är det också av intresse 
att utifrån den lärandes synvinkel öka förståelsen av slöjd som skolämne. 
 Avhandlingsstudiens resultat kan på mer övergripande nivå antas vara överförbara 
även till trä- och metallområdet, och därmed gälla hela slöjdämnet. Det kan också 
tänkas bidra till ökad förståelse av faktorer som inverkar på elevers lärande generellt.

Studiens syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att belysa elevers emotionella erfarenheter 
som en implicit aspekt i grundskolans textilslöjdsundervisning och vilken betydelse 
erfarenheterna kan ha för lärandet. Avhandlingen syftar också till att skapa kunskap 
om hur elevers erfarenheter samspelar i lärprocesserna, samt till ökad förståelse 
för hur kulturella faktorer möjliggör ett visst spelrum för lust och olust. Specifikt 
syftar avhandlingen till att undersöka, beskriva och analysera elevers uttryck för 
erfarenheter av lust och olust och hur detta gestaltas i handlingar. De frågeställningar 
avhandlingen avser att besvara är: 

1. Hur ger elever direkt och indirekt uttryck för upplevelser av lust och olust i 
samband med textilslöjdsundervisning?
2. Vad karaktäriserar lust- och olustfyllda handlingar och processer i slöjdpraktiker? 
3. Hur kan elevers uttryckta upplevelser av lust och olust förstås och relateras till 
lärande?

Slöjd i grundskolan är ett skolämne med flera ingående materialområden: metall, 
textil och trä. I studien avgränsas forskningsintresset till textilslöjd. Studiens 
problemområde belyses därmed utifrån textilslöjd som en specifik arena och särskild 
praktik med egna förutsättningar, vilket medför möjlighet till fördjupad förståelse av 
textilslöjd. Därutöver har avgränsning skett av ytterligare anledningar. 
 Avhandlingen skrivs inom ramen för forskningsämnet Pedagogiskt arbete som 
tar sin utgångspunkt i den pedagogiska yrkesverksamhetens praktik (SOU, 1999). 
Utifrån min bakgrund är det i det textila materialområdet den egna kompetensen 
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och erfarenheten av undervisning och lärandeprocesser återfinns. I studien undersöks 
elevers aktivitet, handling och samspel i textilslöjdens situerade praktik. Det är inte 
möjligt att dra slutsatser om vad elever lär sig enbart av deras handling, det krävs 
även förståelse för möjliga handlingar likväl som tidigare handling. För att förstå 
lärande behöver man ”veta vad det innebär att lära sig något specifikt – det vill säga 
vad man lärt när man lär sig det” (Marton, 2010, s 24). Min egen förtrogenhet med 
textilslöjdens ämnesinnehåll och arbetsprocesser är därför oumbärlig i studien och har 
utgjort grund för studiens avgränsning. 
 När begreppet slöjd används åsyftas hela slöjdämnet, inkluderande samtliga 
materialområden, medan begreppet textilslöjd enbart avser det textila området. 
Textilslöjd betecknar därmed det specifika materialområdet som en del av slöjdämnets 
helhet. I utsagor ur studiens empiriska material varierar förstås begreppsanvändningen, 
vilket varken kommenterats eller på något sätt redigerats. 
 Slöjdämnets traditionella könsindelning utifrån material och det historiska 
särskiljande av flickor och pojkar medför en intressant genusproblematik. Den 
könskodade praktikens uttryck och förhållningssätt måste hanteras inom ämnets ram. 
Detta faller dock utanför denna studies uttalade fokus.  
 I studien undersöks elevers emotionella erfarenheter liksom uttryck för lust 
och olust. Lusten och olusten utgör aspekter av emotioner och har en bedömande 
funktion. I vardagligt språk är emotion och känsla att betrakta som synonyma. I mer 
precis begreppsanvändning betecknar en känsla varseblivning och medvetenhet om 
emotionella tillstånd medan en emotion utgör en process med synliga kroppsliga 
uttryck (Damasio, 2003, 2004). Emotionen omfattar därmed såväl känslan och olika 
expressiva uttryck som beredskap att handla (Frijda, Manstead, Bem, 2002). I studien 
läggs ingen vikt vid analytisk åtskillnad mellan begreppen. Huvudsakligen används 
begreppet emotion för att kunna omfatta helheten, det vill säga både varseblivning, 
uttryck och handlingsberedskap.6 
 I studien undersöks även elevers uttryck för lärande som de framträder i det 
empiriska materialet, och det är uttrycken för lärande som ligger till grund för studiens 
resonemang kring emotionella upplevelser i relation till lärande. Detta är en viktig 
distinktion, då det av enskild situation och handling inte är möjligt att med säkerhet 
uttala sig om vad en elev specifikt har lärt. I textilslöjd har kunskapen en manifest 
karaktär (Ekström, 2012) i de slöjdföremål som växer fram över tid; de kan tydligt 
visa på lärande och elevers förändrade förhållningssätt, och kan därmed fungera som 
tydliga indikatorer på att lärande skett. Studien följer dock inte hela arbetsprocesser 
utan fokuserar delar av processer och de uttryck för lärande som uppstår härrör ur 
olika situationer. Av den anledningen är det inte möjligt att med säkerhet dra slutsatser 
om elevers lärande. Studien är inte heller jämförande över tid. 
 

Studien är att betrakta som sociokulturell och har en deskriptiv ansats. Ett 
grundantagande är att lärandet är situerat och beroende av kulturellt sammanhang 

6 Vid citat, och i viss mån även referat, används dock den citerade textens begrepp vilket medför att både 
känsla, emotion och affekt förekommer sida vid sida i avhandlingstexten. 
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(Engeström, 1987; Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). Centralt för studien är elevers lust 
och olust som en förutsättning för lärandet (Dewey, 1938). Lusten och olusten utgör 
värderande aspekter av elevers emotioner (Frijda, 2010), som konstrueras i social 
interaktion och kommer ur sammanhanget samtidigt som de formar detsamma 
(Abu-Lughod & Lutz, 2008). Det kulturella sammanhanget och en verksamhets 
historia inverkar på en praktik, vilket får till följd att textilslöjd liksom emotioner i 
sammanhanget bäst förstås utifrån verksamheten, dess förutsättningar och historia 
(Engeström, 2001; Roth, 2011).

Avhandlingens disposition
Avhandlingens inledande kapitel har ägnats åt en kort introduktion av studiens 
problemområde och presentation av syfte och frågeställningar. Följande kapitel beskriver 
slöjdämnet och innehållet i nuvarande kursplan liksom slöjdämnets organisation. 
Kapitlet inrymmer även analys av hur emotionella aspekter av slöjdämnet skrivits 
fram i läroplaner över tid. Kapitel 3 innehåller en genomgång av tidigare forskning 
medan kapitel 4 beskriver studiens  övergripande teoretiska ansatser och analytiska 
verktyg. Därefter följer kapitel 5 som beskriver metoder liksom metodologiska och 
forskningsetiska överväganden. Kapitel 6 till 10 utgör avhandlingens resultatkapitel. 
Kapitel 6 ägnas åt att beskriva textilslöjdens kontext med utgångspunkt i observationer 
och intervjuer. Kapitel 7, 8 och 9 ägnas åt resultatet av observationer, inspelade rörliga 
bilder och intervjuer vilket redovisas som tre olika teman, ett i vardera kapitel. I kapitel 
10 relateras resultatet till lärande. Kapitel 11, som är avhandlingens sista kapitel, 
ägnas åt reflektion och diskussion av studiens resultat. Avhandlingen avslutas med en 
sammanfattning på engelska.
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Kapitel 2 Slöjdämnet i nutid och        
emotionella spår i ämnets kursplaner 

Följande kapitel inleds med en allmän beskrivning av slöjdämnet. Därefter följer 
en sammanfattande genomgång av innehållet i nuvarande kursplan, Lgr 11, och 
en beskrivning av hur ämnet generellt organiserats. En inblick ges också i elevers 
uppfattningar om slöjdämnet utifrån nationella utvärderingar av ämnet. Det avsnitt 
som därpå följer syftar till att fördjupa beskrivningen av slöjdämnet och ge en överblick 
över hur emotionella inslag i ämnet skrivits fram i formella läroplaner över tid. Fokus 
är riktat mot slöjdämnets kursplaner och genomgången ger en av flera möjliga bilder 
av hur slöjdämnet utvecklats ur en vinkel som är av centralt intresse för studien. 
Kapitlet avslutas med en summering. 

Om slöjd i skolan
Det fysiska och sinnliga mötet med material som textil, trä och metall är framträdande 
i skolämnet slöjd. Materialen har skilda egenskaper. De känns olika och erbjuder 
olika slags motstånd när de bearbetas med händer eller med hjälp av redskap och 
maskiner. Medan vissa textilier är stadiga, lätta att vika, pressa och eller sy i, kan 
andra vara mjuka, glatta eller så styva och hårda att de är nära nog omöjliga att sticka 
en nål igenom. De hantverkstekniker som används i arbetet med materialen är på 
olika sätt anpassade till materialens egenskaper. För textilslöjdens del kan det handla 
om att genom tovning foga ihop ullfibrer till tredimensionella former, via stickning 
sammanfoga garn till större ytor eller att med stygn och färg genom tygtryck, 
broderi eller applikation förändra textiliers mönster och textur. Slöjd handlar i stor 
utsträckning om att göra och att samspela med material och redskap. 
 Människan är en handlande varelse och förmågan att med händerna, och med 
hjälp av olika redskap och verktyg, hantera olika material i den fysiska omgivningen 
är ett grundläggande sätt att begripa sammanhang och att lära (Säljö, 2008). Ordet 
begripa har sitt ursprung i att kunna fatta, gripa om något och komma till insikt. Vid 
sidan av händerna har människan idag en mängd maskiner och allt mer avancerad 
teknologi att tillgå.

        

Förmågan att påverka och omforma omgivningen och utveckla olika föremål är 
på så sätt ett kulturellt sätt att tänka och kunna uttrycka sig själv (Säljö, 2008). 



20

Kommunikativa aspekter av slöjdämnet rör därmed vad elever på olika sätt kan uppnå 
och förmedla genom att skapa och förändra föremål i den fysiska omgivningen.
 Vad gäller görandet och medvetna handlingars framskjutna position i slöjdämnet 
inskränker de sig inte till tekniker, utan innefattar också vad individen lär genom att 
handla och vad handlingarna i sin tur gör med individen. Elevers slöjdhandlingar 
försiggår i en arbetsprocess som innefattar utveckling av idéer utifrån något eleverna 
tänkt och föreställt sig. Idéer prövas, förkastas och utvecklas under arbetets gång 
och processen syftar fram till ett färdigt slöjdföremål. Elevers tankar ges på så sätt 
materialiserad form och kommer till uttryck och kommuniceras. Genom att handla 
och tänka i samspel med material och olika redskap uppövas en rad olika förmågor 
som gemensamt förväntas bidra till elevers mångsidiga utveckling och lärande. 

Kursplanen för slöjd (Skolverket, 2011a) inleds med en övergripande beskrivning av 
slöjd som motiverar ämnet i skolan och består därefter av tre delar: syfte, centralt 
innehåll och kunskapskrav. 
 Slöjd beskrivs övergripande som konkret problemlösning med koppling till 
hantverkstradition och design som resulterar i ett föremål. Arbetet i olika material 
och tekniker utgör ”manuellt och intellektuellt arbete i förening” som förväntas bidra 
till individens utveckling, kreativitet och tilltro till att klara uppgifter som väntar i 
vardagen (Skolverket, 2011a, s 213). I syftet beskrivs hur undervisning i slöjdämnet 
ska utveckla olika förmågor sammanfattade i fyra punkter vilka utgör mål på längre 
sikt och kortfattat kan sägas bestå i förmåga att formge och framställa föremål, att 
välja och motivera arbetets upplägg, att analysera och värdera arbetsprocesser samt att 
tolka slöjdföremåls uttryck. 
 Ämnets centrala innehåll beskriver vad undervisningen ska beröra, det 
obligatoriska innehållet, och är indelat i fyra kunskapsområden som presenteras 
stadievis: Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, Slöjdens arbetsprocesser, 
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer och Slöjden i samhället. Enligt 
Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i slöjd (Skolverket, 2011b) medför 
de två sistnämnda kunskapsområdena en breddning av slöjdämnets innehåll. 
Jämfört med tidigare kursplaner riktas nu ökad uppmärksamhet mot slöjden och 
slöjdkunskapernas roll i samhället, hållbarhetsaspekter av ämnet liksom mot slöjd 
som ett estetiskt och kulturellt förankrat sätt att kommunicera och uttrycka sig. Ökad 
betoning ligger också på elevers förmåga till analys och värdering av arbetsprocess och 
olika uttryck (Skolverket, 2011b). För årskurs 7-9 handlar slöjd om mer utvecklade 
former av hantverk inom de huvudsakliga materialområdena textil, metall och trä i 
kombination med andra material. Återvunna material inkluderas också. 
 Slöjdens arbetsprocesser indelas i fyra delar: idéutveckling, överväganden, 
framställning och värdering som alla är centrala för ämnet och har koppling till 
samtliga långsiktiga mål (Skolverket, 2011b). Genom slöjdundervisning ska eleven 
utveckla förmåga att bearbeta ideér och formge, manövrera i arbetsprocessen och 
kunna välja tillvägagångssätt i arbetet samt utveckla förmåga till analys och värdering 
av processerna likväl som av föremåls olika uttryck. I årskurs 7-9 förväntas detta 
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ske i relation till inspirationskällor, olika strömningar i tiden som trender och mode 
samt i relation till identitet. För analys behöver eleven utveckla ”förtrogenhet med 
begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck” 
(Skolverket, 2011a, s 213). I kommentarmaterialet beskrivs hur begreppsliggörandet 
av olika delar av det centrala innehållet i ämnet, med utgångspunkt i elevens tankar 
och känslor, utgör ett sätt att poängtera och ge djup åt lärandet, något som också 
stöds genom förmåga att kommunicera ämnets centrala innehåll (Skolverket, 2011b, 
s 9). Till detta hör också att dokumentera arbetsprocess och resultat i både ord och 
bild. I jämförelse med tidigare kursplaner sägs i Skolverkets kommentarmaterial att 
ämnesinnehållet i Lgr 11 är tydligare definierat (Skolverket, 2011b). Betoningen av 
kunskaper i hantverk, processkunskaper och analytisk förmåga har förstärkts och 
en ökad betoning av materialkännedom och återbruk förväntas ge elever kunskaper 
och förmåga att reflektera och handla med hänsyn till miljö och hållbar utveckling 
(Skolverket, 2011b). 

Slöjdens arbetsprocesser – en central del av ämnet
I Lgr 11 har slöjdens arbetsprocesser fått ersätta vad som tidigare kallades slöjdprocessen, 
som jag återkommer till nedan. Bytet av begrepp skedde för att undvika att ge sken 
av att processerna skulle vara specifika enbart för slöjd. Med det nya begreppet 
arbetsprocesser poängteras i stället att det rör sig om en rad parallella processer som 
omfattar kreativitet, produktion och lärande (Skolverket, 2011b). 
 Det tidigare slöjdprocessbegreppet introducerades på 1960-talet och slog igenom 
på allvar under 1990-talet. Införandet syftade till att utveckla slöjdämnet från teknik- 
och produktstyrning till att bli mer elevcentrerat (Borg, 2001). Influenserna kom 
från kreativitetsforskning och teorier om produktivt tänkande. I kreativa processer 
samverkar divergent och konvergent tänkande; det divergenta avser sökandet efter 
olika möjliga och varierade lösningar på ett problem medan det konvergenta mer avser 
att komma fram till en enda rätt lösning på ett problem. Kreativa processer fanns 
beskrivna inom en rad olika områden med snarlikt innehåll och slöjdprocessen, som 
den kom att formuleras av Jan Sjögren (1984), utgjorde en förenkling där fyra faser 
i den kreativa processen betonades. Han benämnde dem för inspirering, planering, 
genomförande och uppföljning. 
 Processbegreppet har dock dragits med en rad oklarheter, både med avseende 
på hur det uppfattas och hur det använts. I tidigare läroplan nämns process enligt 
Peter Hasselskog (2008) vid flertalet tillfällen i kursplanetexten för slöjd men på 
skilda sätt (slöjdprocess, process, arbetsprocess och produktionsprocess). Förutom att 
slöjdprocessen kunnat uppfattas som både linjär och pendlande, utifrån föreställning 
om hur elever i arbetet rör sig mellan olika faser, har den övergripande också kunnat 
uppfattas tredelat som ett mål för undervisningen, ett centralt ämnesinnehåll men 
också som en lärandemetod (Hasselskog, 2008). 
 Indelningen av slöjdens arbetsprocesser som den framställs i Lgr 11 är till 
det yttre inte helt olik tidigare indelning. Idéutveckling syftar enligt kursplanens 
kommentarmaterial på impulser till idéer samt på aktiv idébearbetning. Den sägs 
kunna ske med olika utgångspunkter antingen i elevens egen idé eller i ett tema, 
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alternativt i uppgifter som utgår från ett problem, ett behov, ett material eller en teknik 
(Skolverket, 2011b). Planeringsfas har ersatts av överväganden av olika lösningar för 
att ytterligare betona att det i processuellt arbete är omöjligt att planera och överblicka 
allt i inledningsfasen, och att överväganden därför sker kontinuerligt i arbetet. 
Värdering skrivs fram som en central del av slöjdens arbetsprocesser och sker precis 
som övervägande under framställningen och kontinuerligt under hela arbetsprocessen 
(Skolverket, 2011b). Slöjdens arbetsprocesser utgör i Lgr 11 en viktig del av ämnets 
centrala innehåll. Eleverna ska, enligt kursplanen, utveckla sin förmåga att analysera 
och värdera arbetsprocesserna som tillsammans med resultatet ska dokumenteras i 
både ord och bild (Skolverket, 2011a).  

Slöjd i grundskolan regleras av nu gällande timplan till 330 timmar av det totala antalet 
garanterade undervisningstimmar (totalt antal uppgår till 6785 timmar) (Skolverket, 
2014). Hur timmarna fördelas över årskurserna är upp till skolenheten att besluta. 
Slöjd förekommer i årskurs 1 och 2 men det traditionellt vanligast förekommande är 
att elever börjar med slöjd i årskurs 3 och att de har slöjd på schemat en gång i veckan 
under en upp till två klocktimmar, beroende på hur tiden fördelats. Det förekommer 
också att elever har slöjd i perioder. Slöjd kan även ingå i en valbar fördjupning och 
breddning av ämnet.  

Slöjdens materialområden
Slöjdämnet inrymmer ett brett spektrum av material och tekniker att arbeta med 
och uppehåller sig vid samhälleliga, kulturella och estetiska aspekter av hantverk och 
design. Slöjd är numera enligt läroplanen ett ämne med flera materialområden: metall, 
textil och trä. Materialen är i sig olika. De kräver flera skilda bearbetningssätt och 
verktygsuppsättningar, vilket också återspeglas i skolans slöjdmiljöer och kommer att 
prägla elevers erfarenheter. 
 Materialområdena har delvis olika historisk bakgrund och tradition. Detta har 
med tiden resulterat i två slöjdarter, textilslöjd och trä- och metallslöjd, med var sin 
historia representerande en kvinnlig och en manlig kultur (Berge, 1992; Borg, 1995). 
Slöjdlärarutbildningarna, som länge var åtskilda och hade olika inriktning, är numera 
samordnade.1 Idag överskrids traditionella könsgränser och de olika materialområdena 
har närmat sig varandra både inom lärarutbildning och i grundskolans slöjd, samtidigt 
som traditioner på olika sätt gör sig påminda i skolornas slöjdmiljöer, i olika arbetsformer 
liksom i olika slöjdföremål som framställs. Till viss del kvarstår det textila materialets 
feminina kodning. 
 Slöjd utgör ett ämnesområde med stor spännvidd. Arbete i slöjd kan röra sig om 
allt från broderi och digital bildbearbetning av olika mönsterformer till svetsning. I 
många fall är det två lärare med utbildning i respektive materialområde som undervisar 
i lokaler specialanpassade för hantering av material av olika typ. Hur lokaler är 
utrustade, organiserade och belägna i förhållande till varandra varierar mellan skolor 
1 Vid 1977 års högskolereform inordnades lärarutbildning i slöjd i universitetet. I slutet av 1980-talet samord-
nades utbildningen av textil- och trä- och metallslöjdslärare. I nutid f inns slöjdlärarutbildning vid universiteten i 
Göteborg, Linköping och Umeå samt vid Konstfackskolan i Stockholm. 
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liksom lärarnas ämneskompetens.2 Förutsättningarna utgör faktorer med betydelse för 
möjliga sätt att organisera slöjdämnet.   

Val av materialområde – en möjlighet till fördjupning
Det förekommer att elever i grundskolans senare årskurser ges möjlighet att välja 
inriktning mot något av slöjdens materialområden: textil alternativt trä och metall. 
Valet infördes, och är fortfarande att betrakta, som ett val som ger möjlighet 
till fördjupning utifrån elevers eget intresse. Val eller inte är upp till den enskilda 
skolenheten att besluta, likväl som hur valmöjligheterna utformas (Skolverket, 2014b) 
och här spelar de lokala förutsättningarna men även traditioner inom ämnet in. 
 Valet infördes i och med Lgr 69 då elever av bägge kön skulle samundervisas 
i årskurserna 3-6 i både textil och trä- och metallslöjd och terminsvis skulle växla 
mellan slöjdarterna. Omorganisationen av ämnet medförde att ämnesinnehåll 
togs bort, eftersom elevers undervisningstid inom respektive slöjdart minskade till 
hälften. Eleverna gavs därför möjlighet till fördjupning och att utifrån intresse och 
tidigare erfarenhet av ämnet välja mellan textil- eller trä- och metallslöjd i årskurs 7-9 
(Skolöverstyrelsen, 1970).  Inför Lgr 80 diskuterades slöjd i bägge slöjdarter som ett 
obligatorium även i de senare årskurserna (Hartman, 1984; Lundberg & Malmberg, 
1979). Den jämställdhet som eftersträvats genom att pojkar och flickor undervisades 
tillsammans och växlade mellan slöjdarterna avspeglades inte i elevernas slöjdval då de 
i stor utsträckning visade sig välja i enlighet med tidigare indelning, flickor textilslöjd 
och pojkar trä- och metallslöjd. Det blev dock inget obligatorium och slöjdvalet 
kvarstod oförändrat (Hartman, 1984). 

En samtida bild – slöjdämnets organisation i ett norrländskt län
Det saknas en heltäckande nationell bild av hur slöjdämnet organiseras vid olika skolor 
i nutid samt i vilken utsträckning val görs mellan arbete i slöjdens olika material i 
de senare årskurserna. Den nationella utvärderingen av slöjdämnet från 2003 
(Skolverket, 2005) visade att en av trettiosex skolor genomför slöjd utan någon form 
av slöjdartsindelning samt att drygt hälften, 56 procent, av eleverna ges möjlighet 
att välja mellan textilslöjd eller trä- och metallslöjd i grundskolans senare årskurser 
(årskurs 6-9). Utvärderingsresultaten visade en indelning på ungefär 80/20, det vill 
säga en fördelning där 80 procent av eleverna i textilslöjd utgörs av flickor och 20 
procent av pojkar och vice versa (Skolverket, 2005). 
         Inom ramen för det här avhandlingsarbetet genomfördes våren 2013 en enkätstudie 
om slöjdämnets organisation i ett län i norra Sverige3 (se Bilaga 1). Enkäten visade 
att en indelning av slöjdämnet utifrån material (textil respektive trä- och metall) 
2 I nuläget utbildas lärare i slöjd vid fyra lärosäten i Sverige. Två av dem, Linköpings universitet och Umeå uni-
versitet, utbildar ämneslärare med inriktning mot antingen textilslöjd eller trä- och metallslöjd medan övriga 
två, Göteborgs universitet och Konstfack i Stockholm inte riktar utbildningen mot något specif ikt materialom-
råde utan inkluderar slöjdens samtliga material i en och samma lärarexamen. Bakom utbildningsorternas skilda 
sätt att organisera utbildningen ligger å ena sidan en strävan att värna fördjupade kunskaper inom slöjdämnets 
olika materialområden och å andra sidan en strävan efter att följa läroplansförändringen om slöjd som ett 
ämne utifrån tolkningen att slöjdens samtliga materialområden ska kunna omfattas av en och samma lärare.  
De lärarlegitimationer som Skolverket utfärdar ger behörighet att undervisa i slöjd oberoende av inriktning av 
utbildningen.
3 Enkäten gällande slöjdämnets organisation i årskurs 7-9 riktades mot kommunal förvaltningsnivå via brev 
alternativt mejl för de kommuner som så önskade. Svarsfrekvensen på 70 procent betecknas som god. 
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dominerar. Endast en av de trettiosju skolorna som ingick i studien organiserade 
slöjd utan indelning på organisatorisk nivå. Av totalt ca 5500 elever vid de skolor 
som omfattades av studien gavs 11 procent ingen möjlighet att under årskurs 7-9 välja 
materialområde utan växlade terminsvis mellan slöjd indelad i textil- och trä- och 
metallslöjd medan resterande, 89 procent, gavs valmöjlighet i någon form. I vilken 
utsträckning varierade dock. Av de elever som hade möjlighet att välja fick ungefär var 
tredje elev välja materialområde under hela högstadiet. Allra vanligast visade det sig 
dock vara med terminsvisa byten mellan de olika områdena i årskurs sju, för att sedan 
genomföra så kallat slöjdval och ge elever valmöjlighet i år 8 och 9. Ser man enbart 
till årskurs 8 framgår att 84 procent av det totala antalet elever då kunde välja mellan 
textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Sammantaget visade enkäten att ett organiserat 
slöjdval kan se ut på många sätt med olika grad av styrning. Det förekommer att elever 
genomför organiserade slöjdval men ändå rör sig mellan de olika materialområdena 
beroende på slöjdarbetets art. Gränserna mellan å ena sidan val av ett enda område till 
å andra sidan flytande och mer behovsstyrda val visade sig vara tänjbar. 
 Av kommentarer till enkäten kunde utläsas att olika elevgruppers attityder till 
slöjdens olika material kunde påverka slöjdvalets utformning. Här bör också påminnas 
om att ett organiserat materialval inte betyder att elever fullt ut kan välja. Möjligheterna 
regleras ytterst av gruppstorlekar och lokalers utformning. Organisationen av 
slöjdämnet visade sig enligt enkäten vara förknippad med flexibilitet utifrån aktuell 
situation vid de olika skolorna. 

De olika möjligheterna att organisera och utforma slöjdämnet tangerar spänningsfält 
som rör tradition och ämnets innehåll liksom ämnesutveckling och sist, men inte 
minst, genus och jämställdhetsfrågor. Elevers val av materialområde har diskuterats 
i ljuset av skolans uppgift att motverka traditionella könsmönster.4 Valet skulle 
kunna betraktas som ett ickeval då traditionell arbetsdelning mellan könen verkar 
styra elevers val (Sigurdson, 2014). Elever ska utan att hindras av könstillhörighet ges 
möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen (Skolverket, 2011a). I slöjdvalet 
framstår dock könstillhörighet fungera styrande för vad som kan utgöra elevers 
intresse. Hasselskog (2010) är kritisk mot en organisation av slöjdämnet som ger elever 
möjlighet till val, mot bakgrund av att det enligt honom försvårar skolans arbete att nå 
uppsatta jämställdhetsmål och därmed blir anmärkningsvärt ur likvärdighetsaspekt. 
Utbildningars likvärdighet anges genom de nationella målen men innebär inte i sig att 
utbildning måste utformas lika överallt (Skolverket, 2011a). Vägarna att nå målen kan 
se olika ut. Kajsa Borg (2008) ställer frågan om vilken grund som är mest tänkbar för 
att åstadkomma attitydförändring, valfrihet alternativt styrning och tvång? 
 Samtidigt som elevers könstillhörighet inte bör utgöra hinder i utvecklandet av 
förmågor och intressen har elever också rätt till ett eget successivt ökande inflytande 
över sin utbildning (Skolverket, 2011a). Detta blir en motsättning och elevers val i 
eget intresse framställs många gånger som problematiskt. Eget intresse är mångtydigt. 
Vad gäller slöjdvalet och val mellan arbete inom olika materialområden skulle det för 
elever kunna röra sig om ett oreflekterat följande av traditionellt könstänkande, ett 
kompisval/lärarval eller ett aktivt och personligt förankrat val utifrån ämnesinnehåll 
4 Se exempelvis ”Tema: Skapa jämställt"    s i lärarfackliga ämnestidningen Uttryck, 5:2004.
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och lärande. Utbildning med utgångspunkt i elevers eget intresse har allmänt kritiserats 
för att fungera statiskt, konserverande och hindra utveckling. Eva Forsberg (2011) 
menar dock att det krävs en varierad förståelse av intresse. Intresse kan både vara 
subjektivt och innefatta elevers egen syn eller objektivt och innefatta vad som enligt 
ett värdebaserat synsätt är bäst för en elev att intressera sig för. Forsberg har också 
utvecklat vad hon kallar en formativ förståelse av intresse, där intresset är formbart 
och förändras i en kulturellt öppen situation där nya intressen kan upptäckas och där 
redan upptäckta intressen kan utvecklas (Forsberg, 2011). 
 Det är lätt att tro att ett närmande mellan könen och könsmässigt sammanhållna 
slöjdgrupper är detsamma som att genusordningen i realiteten förändrats, så enkelt är 
det dock inte (Westerlund, 2011). Föreställningar hos elever om vad som är manligt 
eller kvinnligt påverkas och är en del av en betydligt större genusordning (Thurén, 
2003). Utbildande sammanhang där elever undervisas tillsammans tenderar att 
förstärka könsgörandet och medverka till att maskulinitet eller femininitet framhävs 
(Connell, 2000; jfr Öqvist, 2009). Detta är inget argument för isärhållande, snarare 
en påminnelse om att det inte existerar enkla lösningar och att genusproblematiken 
är ständigt närvarande. 
 I ämnesdebatten kring slöjd framkommer exempel på medvetet könsneutral 
undervisning där textila arbetsområden som sömnad av nya kläder väljs bort för att 
undvika det spel kring könsgörandet som kan uppstå i slöjdsalen (Richter, 2014). Det 
väcker frågor om vi ska sluta dansa tango för att mannen för och om det är jämställdhet, 
eller om det i stället är sådana situationer där genusordningen kommer till ytan som 
ska undersökas tillsammans med eleverna. Förekommer det på samma sätt att inslag 
inom trä- och metallområdet undviks för att könsgörande vad gäller maskulinitet 
blir för framträdande, eller är det traditionellt feminint kodade inslag som undviks? 
För slöjdämnets del behöver utformningen av vad Forsberg (2011) benämner som 
kulturellt öppna situationer problematiseras och sättas i relation till slöjdsituationers 
fysiska och materiella krav, till slöjduppgifters utformning och förmåga att inbjuda 
till gränsöverskridande liksom till hur olika skolor organiserar ämnet och använder de 
resurser, lärare och lokaler som finns att tillgå. Liksom med formativt intresse krävs 
att elever kontinuerligt utmanas.
 Genom formuleringar i Lgr 11 har slöjdämnet närmat sig design, vilket enligt 
Anders Marner (2005) utgör en möjlig väg att komma runt den materialfokusering 
som han anser bidragit till ämnets könsindelning. Med designfokus kan snäva och 
hämmande val av material breddas och uppmärksamheten i högre grad riktas mot 
den kreativa processen, vilket skulle kunna öka utrymmet för idéarbete, stärka 
samhällskoppling och underlätta gränsöverskridande. 
 Design är ett paraplybegrepp som i vid bemärkelse innefattar allt skapat av 
människan (Mollerup, 2007). Specifikt avses en industriellt präglad process riktad mot 
problemformulering och olika lösningar (Svensk Form, 2005). I kommentarmaterialet 
till kursplanen (Skolverket, 2011b) relateras design till entreprenörsskap och syftar 
till kreativitet och utveckling av medvetna innovativa lösningar som utgår från 
användarens behov. Design har ett vidare fokus än vad slöjd tidigare haft och lägger 
stor vikt vid omgivande kontext (Lindström, 2005). Den kreativa process Marner 
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avser syftar även den vidare och innefattar såväl ökad research som ökat fokus på 
målgrupp och användarperspektiv, vilket är något annat än en utgångspunkt i 
den slöjdande eleven. Arbete i helhetliga processer som leder fram till en brukbar 
produkt är dock starkt förankrade i slöjdämnet, vilket gör tillverkning av prototyper, 
vanligt förekommande inom design, relativt främmande. Ett ensidigt designfokus 
skulle kunna hota görandets centrala position i slöjdämnet och hantverkskunskapen. 
Trots detta finns, menar Marner, vinster med att ämnet i högre grad skulle omfatta 
användarperspektiv, kommunikativa aspekter och eventuellt även marknadsföring 
och försäljning (Marner, 2005). 
 Design som lösning på slöjdämnets könsproblematik för, som Marner också 
antyder, annat med sig. Design är inte bara ett modernt och kanske lockande begrepp 
för delar av vad som görs eller skulle kunna göras i slöjdämnet. Med begreppet följer 
självklart också perspektiv och sätt att tänka, det vill säga en diskurs. Ett integrerande 
av slöjd och design skulle kunna medföra en förskjutning av slöjdämnet från en 
traditionell och central utgångspunkt i den skapande individen till att omfatta 
skapande på andra och mer marknadsanpassade premisser. 

De två nationella utvärderingar som hittills publicerats5 (Skolverket 1993, 2005), 
ger en inblick i slöjdämnet och möjlighet till viss jämförelse med andra skolämnen. 
I avhandlingens inledning berördes kort delar av resultatet. Här ges en något 
bredare bild av senaste utvärderingens resultat gällande elevers erfarenheter av och 
uppfattningar om ämnet.6 
 Den nationella utvärderingen från 2003 (Skolverket, 2005) visar att elevers 
engagemang i ämnet är högt och att slöjd utgör det skolämne där elever tycker 
sig ha störst möjligheter till delaktighet. Arbetsformer där eleven själv står för idé 
och bestämmer vad som ska göras har blivit vanligare, medan former där läraren 
på motsvarande sätt bestämt idé eller tema drastiskt minskat. Elevinflytandet har 
också ökat sedan tidigare utvärdering. Graden av inflytande placerar slöjdämnet i 
en särställning i skolan som helhet. Främst upplevde sig elever ha inflytande över 
innehåll och arbetssätt. 
 Att slöjdämnet är roligt kopplas i utvärderingen till elevers lust, engagemang, 
intresse, inflytande och trivsel. Till exempel anser 81 procent av eleverna att slöjd 
intresserar dem och 72 procent att ämnet engagerar dem mycket. Särskilt intressant när 
det gäller trivselfaktorer i slöjdämnet är att stämning, trygghet och att man får prata 
med varandra, 61, 58 respektive 95 procent, skattas betydligt högre än arbetsglädje som 
stannar på 40 procent av eleverna.7 När det gäller engagemang härrörs resultatet till 
slöjdämnets karaktäristik som aktiv problemlösningsprocess.  Processens pendlande 
karaktär synliggörs i och med att 70 procent av eleverna uppgett att den ursprungliga 
planeringen ofta förändras under arbetets gång. Ungefär 80 procent har svarat att de 
5 En tredje nationell utvärdering är under arbete och förväntas publiceras våren 2015.
6 Nationella utvärderingen 2003 bygger på enkätstudier, lärar- och elevenkäter liksom en processtudie med 
utgångspunkt i lärare och elevers dagboksanteckningar (Skolverket, 2005). 
7 Procentsatserna avser elever som i enkät angett svarsalternativet ”stämmer mycket bra” på frågor om 
trivselfaktorer(Skolverket, 2005, s 35).
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diskuterar lösningar med läraren, medan drygt 60 procent diskuterar med kamrater. 
Nästan lika många har uppgett att de också själva prövar sig fram till olika lösningar. 
 Stress över den egna prestationen i jämförelse med klasskamrater förekommer 
enligt utvärderingsresultatet i lägre utsträckning i slöjd än i skolan som helhet. Stress 
på grund av lärares krav på prestation är inte heller framträdande bland eleverna, 
ungefär åtta procent. Sammantaget är det mycket positiva eleverfarenheter och 
upplevelser av slöjdämnet som träder fram i NU-03. Det fåtal elever som har negativa 
upplevelser och orsakerna till det uppmärksammas i mindre utsträckning. 

Läroplanerna och emotionella aspekter av slöjdämnet
I följande avsnitt presenteras en översikt över kursplaner i slöjdämnet med skrivningar 
kring emotionella inslag i ämnet i förgrund.8 Översikten av kursplanetexterna 
genomförs kronologiskt och bildar ett slags historisk förståelsehorisont för studiens 
resultat med emotionella aspekter av ämnet i förgrunden. Den relateras till Tomas 
Englunds (2005) tre utbildningskonceptioner, den patriarkala, den vetenskapligt 
rationella och den demokratiska, som utgör tre utbildningsfilosofiska utgångspunkter 
och en yttre ram för tolkning av skolämnens roll i vid mening. Växlingen mellan 
dem illustrerar den politiska och ideologiska kamp som kringgärdar utformandet av 
ämnen och situationer för lärande. Konceptionerna bidrar till förståelsen av vad som är 
pedagogiskt möjligt vid en viss tidpunkt, även om gränserna mellan dem i praktiken 
är flytande och de fungerar överlappande. Den patriarkala utbildningskonceptionen 
betecknar en socialt differentierad utbildning där arbetsduglighet länge kom att 
prägla arbetarklassens utbildning och där en snäv syn på fostran till arbetsförmåga 
kvarstår som en central tanke. Den vetenskapligt rationella konceptionen står för 
en utbildning underordnad den tekniska och vetenskapliga utvecklingens krav 
och placerar därmed den ekonomiska marknaden i centrum och utbildningen 
som underställd marknadens krav. Vid sidan av marknaden förväntas vetenskapen 
kunna ge praktiska lösningar och legitimera beslut utan särskild hänsyn till olika 
vetenskapliga perspektiv. Den demokratiska konceptionens grundläggande antagande 
är att skolan utgör ett medel för att utveckla och förverkliga politiska ideal som 
demokrati och jämlikhet, samt att skolan har potential att forma medborgare som 
kan, vill och har förmåga att delta i ett demokratiskt förbättringsarbete (Englund, 
2005).9 De två sistnämnda utbildningskonceptionerna innefattar en tydlig ideologisk 
skiljelinje mellan individualism och gemenskap. 
 I anslutning till översikten bör också betonas att styrdokumentens formulering 
och intentioner är en sak medan realiserandet, tillämpningen i praxis och i slutänden 
elevernas upplevelse av slöjdämnet, är något annat. Läroplansbegreppet är enligt John 
Goodlad, Frances Klein & Kenneth Tye (1979) komplext och består av flera olika 
områden som förutom ideologisk läroplan, som uttrycker önskan om vad man vill 
åstadkomma, och formell läroplan, i form av sanktionerade dokument, även kan 
innefatta läroplanen som genomförd eller uppfattad utifrån elevernas perspektiv. 
8 I översikten görs vad gäller den tidiga slöjden nedslag i 1919 års undervisningsplan för folkskolan och från 
och med grundskolans införande nedslag i samtliga läroplaner från Läroplan för grundskolan, Lgr 62, till Läroplan 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11.
9 Englund avser här en demokratisk ämneskonception med referens till Dewey (1916/2009).
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Läroplanerna utgör politiskt sanktionerade dokument med betydelse för ett ämnes 
utformning och avspeglar de ideologier som vid ett visst tillfälle påverkat människors 
uppfattning om utbildning och lärande (Englund, 2005).
 Att ta del av styrdokument för ett ämne skrivna i en annan tid än den man 
själv är en del av är en utmaning. Läroplaner är i sig sociala konstruktioner och 
måste tolkas i sitt sammanhang (Goodson, 1994). Begrepp som inte säger särskilt 
mycket vid en första genomläsning öppnar sig när ideologiska dimensioner och 
då rådande samhällssituation beaktas. Ett sådant exempel är begreppet estetisk 
fostran som används i 1960-talets läroplaner. Det är lätt att enbart läsa in någon 
form av smakfostran i begreppet, såvida man inte känner till bakgrunden och den 
konstpedagogiska debatt som föregick, och också kom att påverka, utformandet av 
bild och slöjdämnena i den nya grundskolan (se vidare under rubrik Skaparlust med 
utgångspunkt i individen). Om utformningen av slöjdämnet historiskt är att betrakta 
som resultatet av enstaka personers insatser är dagens läroplaner och kursplaner i allt 
större utsträckning produkter av komplexa samarbeten och skolpolitiska föresatser 
(Borg, 2011, 2001) och utgör en form av kompromisser och överenskommelser. 
Enligt Göran Linde (2012) är en läroplan ”vad som sätts på pränt om det önskvärda” 
och möjlig att betrakta som ett reformsträvande (Linde, 2012, s 55). En läroplans 
mening och intention blir mest tydlig i jämförelse med de tidigare som den ersätter. 
Översikten utgår från den formella läroplanen men berör även den ideologiska, och i 
viss mån, den genomförda läroplanen.

Skola och utbildning är som helhet utsatt för en rad krav styrda av samhällsutvecklingen 
och kraven kommer på olika sätt till uttryck i styrdokument och utformandet av 
ämnena. Skolämnen är därför under ständig förändring och omformning. Slöjdämnet 
har sedan det infördes i folkskolan vid 1800-talets slut och blev obligatoriskt 1955 
genomgått flera kraftiga förändringar. 
 Thorsten Lundberg och Kristina Malmberg (1979) noterade utifrån en översyn 
av slöjdämnet att det har möjligheter som ”rymmer flera aspekter av betydelse för 
vår syn på människan och hennes verksamhetslust, arbetsförmåga och arbetsglädje” 
(Lundberg & Malmberg, 1979, s 1). De avsåg emotionella inslag i ämnet och pekar 
på att dessa aspekter är av både historisk, ideologisk, pedagogisk, sociologisk och 
psykologisk art. Hur de olika aspekterna betonats har varierat över tid beroende på 
skolans mål och samhällssituationen i stort (Lundberg & Malmberg, 1979). För denna 
studies del är det av vikt att söka mejsla fram några huvuddrag i hur emotionella 
aspekter av slöjdämnet formulerats i läroplaner och ämnets kursplaner. 
 
Den tidiga slöjden
Slöjd förekom i folkskolan som frivilligt ämne redan vid 1800-talets mitt.10 Slöjdandet 
i hemmen kom att minska snabbt när industritillverkade produkter blev allt mer 
tillgängliga på marknaden, vilket följdes av en oro att industriell masstillverkning helt 
skulle utarma hemslöjdandet. Starka strömningar uppstod som verkade för slöjdens 

10 Slöjd för f lickor har förekommit på frivillig basis sedan folkskolans införande 1842 (Johansson, 1987).
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bevarande.11 Parallellt riktades kritik mot folkskolan som ansågs för teoretisk. Slöjd 
som praktisk motvikt och ett ämne med förmåga att bilda elever både intellektuellt, 
kroppsligt, och i förlängningen även materiellt passade väl in i folkskolans intentioner 
(Borg, 2008; Trotzig, 1997). För flickor bidrog ämnet till förmågan att hålla sig hel 
och ren med prydliga kläder och hemtextilier i en tid då varken konfektionstillverkade 
kläder eller underkläder fanns att tillgå i någon större utsträckning. Slöjd för flickor 
var ett eget ämne som vad gäller syfte, material och undervisningsform skilde sig 
avsevärt från gosslöjden (Johansson, 1987; Trotzig, 1997) och hellre sågs som praktisk 
än allmänt bildande (Johansson, 1987).
 Ideologiskt var flickslöjden influerad av tysk pedagogisk modell12 som byggde 
på självverksamhet (Trotzig, 1988). Debatten om praktiskt arbete var livlig runt 
sekelskiftet. Internationellt verkade John Dewey med progressiva idéer om praktiska 
aktiviteters betydelse för lärande och att praktisk handling innefattar mentala likväl 
som fysiska aktiviteter (se Dewey, 1897/2008). 1900-talets inledande decennier 
dominerades av tankar om arbetsskola,13 aktivitetspedagogik och fostran till 
arbetsglädje inspirerad av Dewey men även Pestalozzi och Kerschensteiner,14 samtidigt 
som kritik mot bristen på skapande inslag i slöjdämnet växte (Sjögren 1991). 
 1919 års undervisningsplan utgör det första moderna läroplansdokumentet med 
fylligare beskrivningar av skolämnena (Marklund, 1987). Enligt den skulle flickslöjden 
”väcka håg för husligt arbete” och noggrannhet och prydlighet i arbetet eftersträvades, 
dock inte på bekostnad av arbetsglädjen eftersom flickorna skulle ”förlora arbetslusten” 
om de tvingades göra om för många gånger (Skolöverstyrelsen, 1920, s 144-145). 
Formuleringen väcka håg avser att väcka intresse, vilja, lust och glädje (SAOB, 2014). 
Ämnet syftade till en positiv inställning till nödvändigt textilt arbete. Slöjd var inget 
att uppleva för nöjes skull (Berge, 1992) även om flickslöjden som beskrivits ovan 
inte fick bli allt för olustfylld. Flärdfulla produkter och dekorationer undveks för att 
inte ta intresset från det nyttiga (Johansson, 1987), även om undervisningsplanen 
öppnade för en mer estetisk hållning och enkelt broderi introducerades.15 
Parallellskolesystemet skiljde folkskola från lärdomsskola. Arbetarklassens flickor 
gick i folkskola medan flickor ur de övre samhällsskikten undervisades hemma eller 
i privata flickskolor (Schånberg, 2004). Realskolan var främst avsedd för pojkar men 
så småningom antogs även flickor. Flickskolans utbildningsgång var längre men 
syftade vad gällde slöjd i likhet med folkskolan flickslöjd ”till aktning och håg” för det 
praktiska arbetet (Bergqvist & Wallin, 1928, s 88). Flickskolans slöjd var dock mer 

11 Inf luenserna från Arts and Crafts-rörelsen var starka under perioden 1880-1910 samtidigt som nationalro-
mantiska strömningar understödde intresset för hemslöjden (Hartman, 1984).
12 Den Schallenfeldska metoden kom att bli tongivande och spreds från 1860-talet i handböcker för slöjdun-
dervisning på svenska (Trotzig, 1988).
13 Arbetsskolans idé var ett praktiskt arbete som lät eleverna känna personlig glädje i arbetet och att också 
utveckla den till gemensam arbetsglädje. Man vände sig mot ensidigt fokus på utveckling av tanke och intellekt 
och synen på känslan och viljans utveckling som underordnad (Marklund, 1987). Efter 1960-talets grundskole-
reform kom arbetsskola att ersättas av begrepp som aktivitet och skapande verksamhet (Sjögren, 1991).
14 Georg Kirchensteiner föreläste i Sverige år 1910: ”Ett är nu visst: arbetsglädje växer endast där, varest 
arbetet, som vi hava att utföra kommer våra drifter, böjelser och anlag eller också våra livsförhoppningar till 
mötes.” (Kirchensteiner i Andersson, 2001, s 55). 
15 Här bör tilläggas att de tongivande förgrundsgestalterna inom flickslöjden, Hulda Lundin och senare 
Maria Nordenfelt, vars ideér f ick stort genomslag hade något olika inställning vad gällde styrning, estetik och 
inblandningen av elevernas känsla och fantasi i arbetet (Lundberg & Malmberg, 1979; Trotzig, 1997).
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omfattande och innehöll inslag av mer avancerade klädsömnad. En markant skillnad 
var att prydnadssömnad dominerade (Eneroth, 1924)16 och att även nyttoplagg och 
underkläder gavs estetiskt dekorativ utformning (Eneroth, 1904).
 Den tidiga flickslöjden dominerades av den patriarkala utbildningskonceptionen 
som kvarstod fram till efterkrigstiden (Englund, 2005). Det är den konception som 
i störst utsträckning blivit genomförd och den flickslöjd som var pedagogiskt möjlig 
syftade till att fostra flickor till positiv inställning och en håg vänd mot det textila 
arbete de som kvinnor förväntades utföra. Glädje i nyttigt arbete betonades samtidigt 
som tolkningen av vad som var nyttigt var klassbunden. Den lust som eventuellt 
kunde finnas i att framställa något estetiskt tilltalande och eftersträvansvärt var i stort 
förbehållet över- och medelklassens flickor. ’Bliv vid din läst’ och finn glädje i det 
sammanfattar konceptionens grund i fasta värden.  

Efterkrigstiden kännetecknas av en rad utredningar av skolan och olika ämnen vilka 
föregår parallellskolesystemets avskaffande och införandet av den nya grundskolan. 
Ledstjärnor i arbetet var demokratisträvan och en progressiv inriktning17 med stark 
influens från arbetsskolepedagogiken. Balansen mellan teori och praktik debatterades 
och intresset riktades mot fortsatt utvecklande av de praktiska aktivitetsformerna 
(Marklund, 1987). Estetiska och sinnliga inslag förstärktes och slöjdämnet kom att 
betraktas som både praktiskt och estetiskt. Influenserna kom från konstpedagoger 
som Read och Lowenfeldt18 och skedde parallellt med att ämnet blev mer elev- och 
individcentrerat (Lundberg & Malmberg, 1979). Detta kom att leda fram till ett mer 
experimenterande och undersökande arbetssätt i ämnet (Sjögren, 1984). 
 I och med 1962 års läroplan, Lgr 62, introducerades nya benämningar som 
textilslöjd, träslöjd och metallslöjd. Slöjdens material stod nu i fokus för indelningen 

16 Andrea Eneroth som förestod ett handarbetslärarinneseminarium i Stockholm hänförde prydnadssöm-
nadens dominans i f lickskolan till att det aldrig fastslagits vilken typ av arbeten som var lämpligast (Eneroth, 
1924). Den handledning hon själv gett ut riktar sig till f lickskolan. 
17 Deweys teorier f ick stort inf lytande över grundskolans (Englund, 2005) och slöjdämnets utformande (Hart-
man, 1984).
18 Viktor Lowenfelds Creative and mental growth, 1947, och George Herbert Reads Education through art, 
1954, och hade stort inf lytande över utvecklingen och förespråkade lärande genom sinnena och att estetisk 
undervisning ska genomsyra utbildning och lärande (Sjögren, 1984). Bland annat f igurerar begreppet estetisk 
fostran i 1940- och 50-talets utredningar och i 1960-talets läroplaner. Estetisk utbildning utgörs enligt Read 
av en utbildning av sinnena som utgör individens bas (Read, 1966) och det sinnliga lärandet innefattar enligt 
Lowenfeld intellektuella likväl som sociala, emotionella, perceptuella, fysiska och psykologiska faktorer. 
Han beskriver lärandet som följer: ”Man learns through his senses. The ability to see, feel, hear and taste 
provides the means by which an interaction between man and his environment takes place. The process of 
educating children can sometimes be confused with developing certain limited predeterminated responses. 
The curriculum in public schools tend to be little concerned with the simple fact that man, and the child 
too, learns through these f ive senses. The development of perceptual sensitivity, then, should become a 
most important part of the educative process. But, except for the arts, the senses are to be ignored. The 
greater the opportunity to develop an increased sensitivity and the greater the awareness of all the senses, 
the greater will be the opportunity for learning.” (Lowenfeld & Brittain, 1947/1968, s 5). Det sinnliga lärandet 
gavs utgångspunkt i konsten: ”Art has a potentially vital role in the education of our children. The process of 
drawing, painting and constructing is a complex one in which the child brings together diverse elements of his 
environment to make a new meaningful whole. In the process of selecting, interpreting and reforming, he has 
given us a part of himself: how he thinks, how he feels, and how he sees. For the child this is a dynamic and 
unifying activity.” (Lowenfeld & Brittain, 1947/1968, s 5)
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av ämnet och inte längre elevers kön, även om textilslöjd i huvudsak fortfarande var 
avsett för flickor.19 Begreppet estetisk fostran infördes också. Den nya grundskolan, 
och särskilt skolämnen med inslag av skapande aktiviteter, skulle främja en estetisk 
fostran som sågs som betydelsefull för elevernas personlighetsutveckling. Estetisk 
fostran sammankopplades med lust och innebar en strävan att: ”ge elevens fantasi 
och spontana skaparlust utlopp i en för honom meningsfull aktivitet och låta 
honom personligen få gestalta iakttagelser, erfarenheter, tankar och känslor” 
(Skolöverstyrelsen, 1963, s 293). Skaparlust och uppövande av skapandeförmågan 
förknippades med öppen inställning, lust att experimentera och självförtroende hos 
eleven. Parallellt fanns också tankar om fostran till arbetsglädje, som delvis känns igen 
från den tidiga slöjden, men som i utvecklingspsykologisk anda nu tydligt relaterades 
till barnets utveckling i stället för till en kommande kvinnoroll. 

Leken betonades då den sågs innehålla glädjemoment av betydelse för arbetet som 
helhet. Trots att elever gavs större inflytande och möjlighet till att själva utforma 
föremålen i friare tekniker förblev arbetsmetoderna förhållandevis styrda (Lundberg 
& Malmberg, 1979).
 I 1969 år läroplan, Lgr 69, lyftes den självständiga planeringen och skapandets 
bidrag till estetisk fostran fram. Slöjdämnets bidrag till elevens allsidiga utveckling 
och de ”emotionella områdena” betonades (Skolöverstyrelsen, 1970, s 156). Produkt 
och tekniker gavs en underordnad roll och arbetssättet förändrades successivt. I och 
med Lgr 69 bröts också könsindelningen och alla elever undervisades i både textilslöjd 
och trä- och metallslöjd i årskurserna 3-6. Vikten av att skapa ”en inspirerande och 
positiv atmosfär” underströks för att elever, oavsett kön, skulle kunna uppleva ämnet 
positivt (Skolöverstyrelsen, 1970, s 157). Spontanitet ställdes i kontrast till den 
tidigare hårt styrda slöjden. ”Den spontana arbetsglädje som hör till barnets rikaste 
tillgångar, bör på alla sätt tillvaratas och stimuleras.” (Skolöverstyrelsen, 1970, s 157). 
Kursplanen föreskrev att arbetet skulle organiseras i arbetsområden där eleverna, 
utifrån intresse och vad de fann meningsfullt, engagerades i arbete med ett föremål 
från idé, planering, skissande och experiment fram till färdig produkt. 
 1950- och 1960-talen präglades av den vetenskapligt rationella utbildnings-
konceptionen som mot slutet utmanades av den demokratiska (Englund, 2005). 
Med stöd i konstpedagogik och utvecklingspsykologi betonades i kursplanerna hur 
individuellt, mer självständigt skapande med utgångspunkt i eget intresse kan bidra 
till elevers positiva emotionella utveckling. Skaparlusten och arbetsglädjen beskrevs 
som lekfull och spontan och ansågs finnas hos eleven i stunden. Upplevelser skulle 
tas tillvara i stunden och betraktades som bidragande till elevers allsidiga utveckling. 
En positiv miljö ansågs stimulera elevers upplevelser och lärarna uppmanades att 
aktivt skapa den. 

19 Flickor undervisas för sig men Lgr 62 föreskriver slöjdartsbyte och 20 timmars undervisning i träslöjd och 
metallslöjd. 
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 Elevens eget intresse som utgångspunkt för arbetet i slöjd är intressant ur flera 
aspekter. Den nya grundskolan innebar inte bara att pojkar kom till i textilslöjden. 
När grundskolan infördes avvecklades också flickskolan och de andra parallella 
skolformerna (Hartman, 2005; Schånberg, 2004). Flickor som tidigare varit åtskilda 
samundervisades samtidigt som flickslöjdens vitt skilda undervisningstraditioner 
sammanfördes; det var inte längre klass eller kön som togs som utgångspunkt 
utan individens eget intresse. Spår av den koppling flickskolan haft till fördjupad 
utbildning inom traditionellt kvinnliga bildningsområden går att återfinna i 
textillärarnas utbildning som under 1960-talet blev treårig (Holmberg, 2009). Detta 
medan motsvarande utbildning för lärare i trä- och metallslöjd ända in på 1990-talet 
bestod av en ettårig kurs. Britt-Marie Berge (1992) konstaterar i en studie genomförd 
i slutet av 1980-talet att textillärarstuderande har en annan klassbakgrund än trä- 
och metallslöjdsstudenter. Medan kvinnliga textilstudenter huvudsakligen kom 
från medelklasshem och genom utbildningen befäste sitt klassursprung hade de, i 
huvudsak manliga, trä- och metallstudenterna en bakgrund i mer studieovana miljöer 
och genom sin utbildning förflyttade de sig socialt. 

Experimenterande och glädje i praktisk problemlösning 
Kursplanen för slöjd i Läroplan för grundskolan Lgr 80 är relativt kortfattad och 
innehåller nya begrepp. Till exempel har estetiskt värde ersatt tidigare estetisk fostran 
och genom det praktiska arbetet förväntas eleven ”utveckla sin skapande förmåga och 
sin känsla för estetiska värden” (Skolöverstyrelsen, 1980, s 129).  Jan Sjögren (1984) 
som utrett begreppen i kursplanen för slöjd menar att estetiskt värde måste förstås 
mot en konstpedagogisk bakgrund och den skoldebatt som föregick utformandet av 
bild och slöjd i grundskolan. Med estetiskt värde avsågs inte en estetisk smakfostran 
eller en estetik avgränsad till betraktande av slöjdföremålet utan en ”öppenhet och 
känslighet” för den estetiska upplevelsen – sinnesupplevelser inte som ett mål i 
sig utan som en del av att tänka och undersöka och en del i ett integrerat samspel 
mellan material, teknik, form och funktion (Sjögren, 1984, s 68). Kursplanen betonar 
experimentella och laborativa metoder där eleven får pröva och upptäcka. Slöjd ska 
ge handlingsberedskap nödvändig ”i arbets- och vardagslivet för att känna glädje 
och tillfredsställelse i att lösa praktiska arbetsuppgifter” (Skolöverstyrelsen, 1980, s 
130). Betoningen av elevens fria skaparlust och den spontana, lekfulla arbetsglädjen 
tonas ned, istället integreras skaparlust med sinnliga förtecken och arbetsglädje i den 
praktiska problemlösningen i slöjdens arbetsprocesser. Det handlar i Lgr 80 inte om 
någon sinnlig lust och eller något upplevande för upplevandets skull, utan i stället om 
glädje integrerad i problemlösningsprocesser. 

Positiv tilltro till förmåga och intellektualisering av emotionella inslag
Den demokratiska utbildningskonceptionen kom aldrig att genomföras fullt ut under 
1970- och 1980-talen, den återstår fortfarande som en ständig utmaning, och när 
den vetenskapligt rationella konceptionen igen återtog mark skedde det i delvis nya 
former (Englund, 2005). Den läroplan som följde, Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
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1998) med tillhörande kursplaner (Skolverket, 1996), tillkom i en förändrad situation 
karaktäriserad av decentralisering, ökad privatisering och konkurrens, och har 
kommit att markera övergången till en mål- och resultatstyrd skola. Lpo 94 saknar 
beskrivningar av hur undervisningen ska organiseras – det är upp till företrädare på 
lokal nivå och lärare att avgöra. Skolans styrning sker perifert, det vill säga kommunalt, 
med stöd av kontrollerande utvärderingssystem samtidigt som begränsade resurser och 
effektivitetskrav bidragit till ett allt tydligare avgränsat svängrum på bekostnad av 
demokratiska inslag (Englund, 2005; Lindblad, 2011). 
 Vad gäller slöjdämnets emotionella aspekter fortsatte den utveckling som tidigare 
initierats. I kursplanen för slöjd i Lpo94 (Skolverket, 1996) infördes begreppet 
slöjdprocess med de ingående faserna: idé, planering, genomförande och värdering. 
Reflektion, analys och värdering av processen var nya inslag i ämnet. Införandet av 
slöjdprocessen gjorde det möjligt att beskriva slöjdämnet ur en ny synvinkel (Borg, 
2008) och på ett annat sätt vetenskapliggöra lärande i ämnet (Hartvik, 2013). Slöjd 
beskrevs främja självständighet samt problemlösningsförmåga men det var nu inte 
problemlösning specifikt utan det processuella framväxandet som ansågs ge glädje: ”Att 
se arbetet växa fram och ta form ger eleverna arbetsglädje och tillfredsställelse och får 
de att känna tilltro till den egna förmågan.” (Skolverket, 1996, s 71). Att utveckla den 
egna ”känslan för estetiska värden” (Skolverket, 1996, s 71) kvarstod från Lgr 80, men 
utan 1960-talets betoning av individuell upplevelse. Den egna känslan för estetiska 
värden och det sinnliga upplevandet utgjorde nu en av många delar i reflektion och 
analys av processen, vilket är en utveckling bort från ett emotionellt upplevande här 
och nu mot att intellektualisera sinnliga och emotionella inslag i arbetet. 

Lust till kreativt skapande utifrån intresse
I den reviderade kursplan som kommer sex år senare, Kpl 2000, är skrivningen om 
arbetsglädje borttagen och ersatt med en formulering om att arbete i slöjd ger beredskap 
att ”klara uppgifter i det dagliga livet” och kan ”stärka tilltron till den egna förmågan” 
(Skolverket, 2000, s 91). Vad gäller estetiska värden har den egna känslan bytts ut mot 
att skapa ”medvetenhet om estetiska värden” (Skolverket, 2000, s 91), vilket i likhet 
med Lpo 94 pekar mot en mer analytisk än upplevande inriktning. 
 Ett övergripande mål för ämnet i Kpl 2000 är att eleven utvecklar ”lust till 
kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen” (Skolverket, 2000, s 91). 
Här finns en koppling till läroplanens allmänna delar där det i mål och riktlinjer 
betonas att undervisningen ska sträva efter att varje elev ska utveckla ”lust att lära” 
och ”egna sätt att lära” (Skolverket, 1998, s 11). Formuleringarna kan relateras till 
begreppet estetiska läroprocesser som lanserades under 1990-talet.20 Kortfattat kan 
det sägas innefatta estetiska verksamheter som särskilda sätt att lära och ett brott 
mot 1960-talets fokus på skapande som känslouttryck, för att i stället lyfta fram de 
möjligheter till mediering av elevers erfarenheter som inryms i estetiska verksamheter. 
20 Estetiska läroprocesser kan ses som ett paradigmskifte och en relansering av tidigare reformpedagogisk 
förståelse av estetiska ämnen med grund hos Dewey och Neill. Begreppet introduceras bland annat av 
teoretiker som Kirsten Drotner, Kristian Pedersen och Hansjörg Hohr. Estetiska läroprocesser innefattar 
utforskande av och uttryck för sinnliga och känslomässiga upplevelser av världen och kan definieras som ”en 
læringsmåde hvormed man via æstetisk mediering omsætter sine indtryk av verden til æstetiske formudtryk 
for herigennem at kunne reflektere over og kommunikere om sig selv og verden” (Austring & Sørensen, 2006, 
s 107).  Riktningen vänder sig mot att estetiska uttryck sägs handla enbart om att uttrycka känslor, i stället 
betonas att det handlar om att gestalta erfarenheter.  
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Med stöd i Englunds utbildningskonceptioner kan inslaget ses som ett uttryck för 
den demokratiska konceptionen som dock inte fick särdeles stort genomslag. Estetiska 
läroprocesser tenderade att stanna vid en språklig förnyelse och medförde ingen 
större förändring (Lindström, 2012; jfr Aulin-Gråham & Thavenius, 2003), vilket 
kan tolkas som ett uttryck för den demokratiska och den vetenskapligt rationella 
utbildningskonceptionens kamp om utrymmet.
 I Kpl 2000 betonades också intresse och att elever i slöjd ska få utveckla ”lust 
till kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen” (Skolverket, 2000, s 
91). Detta kan kopplas till estetiska läroprocesser och gestaltande, men också till 
att valfrihet och inflytande utifrån elevens eget intresse kom att bli centralt under 
1990-talet. Förändringen berodde på utbildningssystemets omstrukturering och 
skiftet från en i styrdokumenten definierad kunskap till att lärare och elever i större 
utsträckning gavs möjlighet att välja kunskapsinnehåll i arbetet med att nå de uppsatta 
målen (Forsberg, 2011). Lust och intresse har med emotioner att göra och innebär en 
positiv inställning gentemot något. I en mer marknadsanpassad skola där valfrihet 
betonades gavs elever således ett större utrymme för egna val på emotionella grunder. 
Lena Aulin-Gråham och Jan Thavenius (2003) reflekterar över att 1990-talet också 
medförde föreställningar om att skolan ska vara rolig. Vad det egentligen innebär att 
ha roligt i ett skolsammanhang är det dock möjligt att ha vitt skilda föreställningar 
om. Å ena sidan kan det handla om fördjupat engagemang och intresse i olika 
lärandesituationer medan det å andra sidan också kan handla om trivsel och att blir 
underhållen, ”edutainment” (Gråham & Thavenius, 2003, s 178).

I nu gällande läroplan, Lgr 11, är ämneskunskaperna tydligare definierade samtidigt 
som slöjdämnets emotionella aspekter blivit osynligare. De upplevelser av lust som 
eventuellt kan finnas i elevers sinnesupplevelser är nu helt integrerade i processen: 
elever ska ”utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och 
handling samverkar” (Skolverket, 2011, s 213). Emotionella begrepp som intresse, 
lust eller arbetsglädje från de tidigare kurs-planerna saknas. Det enda begrepp med 
emotionell koppling som återstår är ordet nyfikenhet. Undervisningen ska ”bidra till 
att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och 
ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt” (Skolverket, 2011a, s 213). I jämförelse med 
intresse kan nyfikenhet tolkas som mera flyktig och tillfälligt. Nyfikenhet betyder 
väckt vilja att få veta hur saker och ting förhåller sig (SAOB, 2014). De direktiv 
som följde vid formulerandet av slöjdämnets kursplan i Lgr 11 gav inget utrymme 
för eftersträvansvärda attityder och förhållningssätt hos eleverna (Borg, 2011). 
Borg konstaterar att detta är en förändring som följer med Lgr 11, då skrivningar i 
slöjdämnets tidigare kursplaner inte sedan Lgr 62 utelämnat utveckling av förmågor 
hos eleverna som rör attityder och förhållningssätt i relation till slöjdarbetet (Borg, 
2011).21

 Nytt för Lgr 11 är att skolan ska genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt, 
21 En anledning till att detta utelämnades vid kursplanearbetet var att det medförde för många punkter vad 
gällde förmågor eleverna ska utveckla men också att attityder och förhållningssätt inte ansågs passa in under 
rubriken Utvecklingsbara förmågor (Borg, 2011). De förhållningssätt Borg efterlyser beskrivs dock i kommen-
tarmaterialet till kursplanen i slöjd och innefattar exempelvis självtillit, idérikedom, handlingsberedskap och 
samarbetsförmåga (Skolverket, 2011a). 
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som uppnås genom att nyfikenhet, kreativitet och problemlösningsförmåga stimuleras 
(Skolverket, 2011a). I kommentarmaterialet till kursplanen för slöjd beskrivs 
entreprenörsskap som en av flera centrala kompetenser i det livslånga lärandet samtidigt 
som nyfikenhet, kreativitet och förmåga att se ”möjligheter och lösningar” i slöjd 
betonas som väsentliga för det entreprenöriella förhållningssättet (Skolverket, 2011b, s 
8). Skrivningen tillkom för att visa på sambandet mellan slöjdämnets arbetsformer och 
entreprenöriella förmågor (Borg, 2011). Nyfikenhet som positiv emotionell markör 
kopplas därmed tydligt till det entreprenöriella, vilket kan tolkas som en tendens till 
förskjutning mot en entreprenöriell lust i slöjdämnet. Förskjutningar av detta slag kan 
framstå som ”en till synes ytlig skillnad” (Beach, 2012, s 62) men utgör en del av större 
förändringar. 
 Läroplanens inledande text om skolans uppdrag balanserar mellan uppdraget 
att utveckla ett förhållningssätt hos elever som främjar entreprenörsskap och den 
enskilda elevens bildning och växande där det praktiska, sinnliga och intellektuella 
samverkar. Det är en balansgång där det ena kanske inte utesluter det andra, men där 
balansgången kan sägas illustrera den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionens 
ambivalens mellan utbildning för ”private eller public good” (Englund, 1993, 2005). 
Det entreprenöriella perspektivets koppling till nyliberala strömningar är i grunden 
svårförenligt med den demokratiska utbildningskonceptionen (jfr Linde, 2012).

Översikten av läroplanstexterna visar på två tendenser när det gäller slöjdämnets 
emotionella aspekter och ämnets utveckling över tid. För det första framstår tydligt 
att emotionell koppling framförallt görs till inslag i ämnet som är aktuella och 
nya, och i efterhand kan förstås som centrala och betydelsefulla för den aktuella 
tidsperioden. För det andra visar förskjutningar i vilka inslag i slöjdämnet som getts 
emotionell koppling också på ämnets förändrade position i samhället i stort. I den 
tidiga textilslöjden är det praktiskt, nyttigt arbete som sammankopplas med lust och 
glädje. När estetiska och sinnliga inslag tillkommer under 1960-talet sammanförs de 
med en mer lekfull och spontan arbetsglädje. Under 1980- och framför allt 1990-talet 
blir slöjdprocessen framträdande i slöjdämnets kursplaner och arbetsglädje blir till 
glädje i praktisk problemlösning och glädje i att se något växa fram. På 2010-talet 
är det nyfikenhet inför utmaningar i arbetet med underliggande kopplingar till ett 
entreprenöriellt förhållningssätt som betonas. Emotionella aspekter av slöjdämnet som 
skrivs fram i kursplanerna utgör ett slags markörer för olika vinklingar av ämnet som 
fungerat legitimerande. 
 De förskjutningar i ämnet som synliggörs av genomgången av slöjdämnets 
emotionella aspekter visar på flera samverkande delar. Förskjutningarna rör det 
praktiska arbetets roll från fostran till lust i praktiskt manuellt arbete och nutida 
skrivningar där det mer handlar om att en tilltro till att klara av praktiskt arbete, att 
tro sig om att kunna. Historiskt var praktiskt arbete en nödvändighet medan detta i 
nutid inte längre framstår självklart. Samtidigt innefattas i förskjutningen en tydlig 
individcentrering och elevers ökade inflytande. Den senare tillkomna betoningen av 
estetik och sinnlighet som initialt kopplades till spontan skaparlust och skaparglädje har 
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helt integrerats i slöjdämnets arbetsprocesser. Genom att intellektualisera emotionella 
aspekter har fokus förskjutits från upplevande till analys och värdering. Emotionerna 
har i den meningen objektifierats och förtingligats. Sammantaget uttrycks inte längre 
emotionella aspekter av ämnet explicit i kursplanen förutom i ett enda fall. Den 
aspekt som kvarstår och lyfts fram visar på en förskjutning i ämnet där den tidiga 
textilslöjdens nyttoperspektiv ersatts av nyfikenhet och kreativitet för entreprenöriell 
nytta och pekar mot en marknadsanpassad nyttoaspekt. 
  Slöjdämnets legitimitet har ifrågasatts och samtidigt som argumenten för ämnet 
drastiskt förändrats har strävan efter legitimitet snarast skett på ämnesidentitetens 
bekostnad (Borg, 2006, 2011). Det kan tyckas rimligt att föränderligheten i 
argumenten för ämnet och den emotionella förankring legitimerande inslag haft i 
ämnets kursplaner hänger ihop med slöjdämnets svaga ställning och också bidragit till 
otydlighet vad gäller ämnets identitet. 

Sammanfattande om läroplansöversikten
Vid genomgången av formella läroplansdokument, företrädelsevis slöjdämnets 
kursplaner, framkommer att elevers upplevelse av lust har getts olika skepnader som vid 
skilda tidpunkter fungerat legitimerande för slöjdämnet. Tendensen och utvecklingen 
har gått från fostran till en positiv emotionell inställning gentemot praktiskt arbete, 
via upplevande av positiva emotioner i skapandet till en mer analytisk hållning där 
emotionella inslag av både positiv och negativ art inryms och analyseras i anslutning 
till slöjdens arbetsprocesser. En förändring är därmed att emotionella aspekter av 
slöjdämnet i formella läroplansdokument inkluderar även de negativa emotionerna. 
Detta kan tolkas som en nyansering av det emotionella registret i ämnet. Utvecklingen 
kan också beskrivas som en utveckling från formande av emotionell upplevelse/
attityd via upplevande och utlevande till analys som i sig är en intressant parallell till 
samhällsutvecklingen i stort. 
 Sammantaget visar översikten att lust på olika sätt skrivits fram i samtliga 
kursplaner och därmed är att betrakta som central i ämnet, samt att de emotionella 
aspekter av ämnet som betonas i hög grad är politiska. Lust verkar likt en kameleont 
alltid kunna relateras till vad som vid olika tillfällen ger legitimitet.
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Kapitel 3 Tidigare forskning 

Den genomgång av tidigare forskning som följer tar utgångspunkt i delvis överlappande 
forskningsfält: utbildningsvetenskap och forskning inom forskarutbildningsämnet 
Pedagogiskt arbete samt det nordiska slöjdforskningsfältet. Utbildningsvetenskap 
utgör ett mångvetenskapligt forsknings- och vetenskapsområde där flera vetenskapliga 
discipliner kan mötas. Området inrättades i början av 2000-talet med syfte att 
stödja forskning om utbildning och har kommit att innefatta forskning om lärande 
och utbildning i ytterst vid mening (Lundgren, 2006). Vad som konstituerar 
utbildningsvetenskap har visat sig både elastiskt och inkluderande. 
 Att tankemässigt orientera och positionera sig i flera olika fält kan tyckas 
förvirrande och är det också i viss mening då indelningen rör sig om definitionsfrågor 
med underliggande betydelse. Pedagogiskt arbete, och även slöjdforskningsfältet, 
utgör inga egna vetenskapliga discipliner; de behandlar lärande och undervisning och 
kan därmed sägas utgöra delar av det utbildningsvetenskapliga fältet, Pedagogiskt 
arbete en något vidare och slöjdforskningsfältet en betydligt mer begränsad del som 
specifikt rör undervisning och lärande i slöjd. 
        Studieobjektet för forskning inom Pedagogiskt arbete utgörs av den pedagogiska 
yrkesverksamhetens teori och praktik (Umeå universitet, 2000). Det är därmed ett 
tvärvetenskapligt och verksamhetsnära fält där yrkesverksamma lärare och pedagoger 
utgör rekryteringsbas för forskarutbildning och ges möjlighet att beforska pedagogiska 
processer i den egna verksamheten (Erixon Arreman, 2002). Caroline Liberg (2006) 
beskriver hur forskning av denna typ intar både ett inifrån- och nerifrånperspektiv. 
Verksamhetens aktörer, innehåll och form separeras inte. Det rör sig därmed om ett 
perspektiv där verksamheten inte avskiljs från sitt sammanhang och den situerade 
praktiken. 
 Pedagogiskt arbete har sedan det inrättades i slutet av 1990-talet varit ett 
produktivt fält. Bara vid Umeå universitet har ett sextiotal avhandlingar lagts fram. 
Skolperspektivet och anknytningen till den pedagogiska praktiken är framträdande 
(jfr Vinterek, 2006). Min studie finner därmed likhet i flertalet studier som undersöker 
aspekter av elever eller studenters lärande i olika skol- och utbildningskontexter. Bland 
annat har studier av matematik, IKT och interaktiva likväl som entreprenöriella 
lärandemiljöer gjorts, liksom studier av olika dokumentationsformer och betydelsen 
av den lärandes eget ansvarstagande. Flertalet studier fokuserar elever, och några tar 
utgångspunkt i elevers erfarenheter och upplevelser. Här vill jag framförallt nämna 
två avhandlingar som inriktar sig mot estetiska skolämnen: Manfred Scheids (2009) 
avhandling som belyser gymnasieungdomars upplevelser av musik i skolan och 
musikens betydelse för identitetsskapandet samt Esko Mäkeläs (2011) slöjdavhandling 
som anlägger ett estetiskt perspektiv på skolungdomars berättelser om slöjd. I 
sammanhanget bör även Erik Sigurdsons (2014) avhandling nämnas. Sigurdson 
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studerar slöjd och elever i aktivitet i slöjdsalen men intar inget elevperspektiv, utan 
uppehåller sig vid hur trä- och metallslöjdens miljö strukturerar föreställningar om 
kön och maskulinitet och hur detta förkroppsligas av elever. 
 Pedagogisk slöjd är ett huvudsakligen nordiskt fenomen och har ingen absolut 
motsvarighet i andra länder, detta trots att inslag av hantverk med mer eller mindre 
avlägsen anknytningspunkt till det nordiska slöjdämnet återfinns som ett inslag i 
många länders utbildning för barn och ungdomar.1 I ett europeiskt perspektiv har 
utvecklingen medfört att pedagogisk slöjd fått ge vika för mer teknologiskt inriktade 
ämnen (Lindfors, 1999). Slöjd utgör dock ett skolämne i samtliga nordiska länder och 
trots ideologiska likheter finns också nationella skillnader i inriktning och hur olika 
färdigheter betonas (Borg & Lindström, 2008).2 Den finska skolslöjden har exempelvis 
en något mer teknologisk inriktning medan inriktningen på den norska skolslöjden 
drar mot en mer estetisk inriktning. 
 Att den pedagogiska slöjden är centrerad till Norden får till följd att även 
slöjdforskningen är nordiskt förankrad. Starkast är forskningstraditionen i Finland 
även om mycket har hänt inom övriga nordiska länder under senare år. I Sverige har 
forskning inom slöjdfältet succesivt ökat och ett tjugotal avhandlingar kan övergripande 
indelas i en didaktisk-pedagogisk, en historiskt-etnografisk och en estetisk inriktning 
(se översikt i Mäkelä, 2011). Även om den pedagogiskt-didaktiska inriktningen 
företrädelsevis är inriktade mot slöjdens samtliga materialområden, inriktar sig en 
övervägande del av det totala antalet avhandlingar, i likhet med min studie, mot det 
textila området. Slöjdfältet befinner sig i en tillväxtfas. Den tidiga uppbyggnaden av 
fältet har dock i huvudsak skett oberoende av dominerande utvecklingslinjer och i 
stället haft sitt ursprung i olika forskares eget intresse och kompetens, liksom inom 
olikartade forskningstraditioner (Borg, 2001). I ett nordiskt perspektiv finns, förutom 
den tidigare forskning som ingår i denna genomgång, studier riktade mot estetiska 
aspekter av slöjdämnet (Braenne, 2009; Digranes, 2009; Gulliksen, 2006; Homlong, 
2006; Mäkelä, 2011; Sjöberg, 2009) och studier gällande genus och slöjd (Berge, 1992; 
Kokko, 2009, 2012; Sigurdson, 2014). Flertalet studier med inbördes olika perspektiv 
tar empirisk utgångspunkt i lärarutbildning och lärarstuderande i slöjd (Ekström, 2012; 
Hartvik, 2013; Jacobsson, 1994). Särskilt bör här också Torunn Paulsen Daglands 
(2013) avhandling nämnas, då den teoretiskt och innehållsmässigt har samröre med 
min studie. Utifrån socialkonstruktivistisk och aktivitetsteoretisk ansats, och med 
ett ämnesdidaktiskt utvecklingssyfte, undersöker hon elevers erfarenheter av Kunst 
og håndverk. Studien rör norsk skolkontext där slöjdämnets integrerats med bild. 
Avhandlingen presenteras dock inte närmare i genomgången då studien rör ”kunst”, 
inte hantverk, och heller inte specifikt uppmärksammar emotionella aspekter. 
 Det råder delade meningar om relevansen mellan de olika nordiska ländernas 

1 Av 35 europeiska länder har 20 länder ett obligatoriskt ”art subjekt” där hantverk (craft) i någon form ingår 
medan ytterligare tre länder har inslag av hantverk i ett ”non-art subject” (Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency, 2009, s 27). 
2 NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, har sedan 1990-talets 
början verkat för att initiera och stimulera forskning, och slöjd används som ett gemensamt samlingsnamn för 
ämnesområdet (Gulliksen & Johansson, 2008). Slöjdämnet i skolan går under olika beteckningar i de nordiska 
länderna: Slöjd i Sverige och Finland, Håndværk og design i Danmark och Kunst og håndverk i Norge för att 
nämna några. 
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slöjdforskning och huruvida den bör kartläggas och definieras nationellt (Lindfors, 
2000), eller om tidig forskning av grundkaraktär har relevans trots skillnader i hur 
slöjdämnet utformas (Borg, 1995).  Jag har valt att integrera nordisk forskning i min 
genomgång och vid internationella utblickar beskrivit forskningens kontext där det 
bedömts nödvändigt. 

Tidigare forskning rörande studiens intresseområden
I avhandlingen undersöks elevers erfarenheter av textilslöjd som med fokus på 
upplevelser av lust och olust, och vilken betydelse emotionella erfarenheter kan ha för 
elevers handling och lärande i textilslöjd. Avhandlingens intresseområde rör således 
elevers erfarenheter av ett skolämne, elevers emotioner och lärande liksom slöjd som 
särskild lärandepraktik. Min studie är att betrakta som klassrumsforskning då jag 
ägnar mig åt processer och samspel i slöjdsalen men rör även genom intervju och 
återblickande metoder elevers erfarenheter av specifika skeenden i slöjdsalen. Jag 
relaterar därmed till tidigare ämnesdidaktisk forskning om estetiska ämnen och 
specifikt slöjd, liksom forskning som rör elevers skolupplevelse och emotionella 
aspekter av lärande. Genomgången av tidigare forskning om elevers skolupplevelser 
har begränsats till forskning som rör svensk grundskola, då skolupplevelser kan tänkas 
ha kulturellt betingade drag. 
 Vad gäller forskning om emotioner och elevers lärande, är forskningsfältet 
splittrat och saknar etablerad terminologi (Illeris 2012). Även om intresset ökat de 
senaste åren är forskningen fortfarande sparsam och behovet av ytterligare forskning 
stort (Arpianinen m fl, 2013; Naude, van den Bergh & Kruger, 2014; Pekrun, 2006; 
Trigwell, Ellis & Han, 2012). Den forskning jag visar på är därmed mer spridd och består 
både av nordisk och internationell forskning om lärande i utbildningssammanhang 
i vitt skilda kontexter. Mina sökstrategier har därmed sett olika ut vad gäller de 
olika forskningsområdena. Medan jag inom slöjdområdet gjort en mer heltäckande 
genomgång av den forskning som rör studiens intresseområde, har jag vad gäller övriga 
områden gjort på motsatt sätt, det vill säga sökt brett och via sökmotorer identifierat 
relevanta studier inom flera olika forskningsområden. 

Internationell forskning om estetiska ämnen visar på det särskilda sammanhang 
för lärande som ämnena utgör. Två forskare som på diametralt olika sätt närmat sig 
detta är Elliot Eisner (2002) och Anne Bamford (2006). Bamfords studie utgör en 
global metastudie som tar utgångspunkt i hur utbildning i estetiska ämnen3 i vid 
bemärkelse inverkar på intellektuellt, socialt, kulturellt och emotionellt välmående och 
kan uppfattas som ett politiskt debattinlägg, medan Eisner mer ingående beskriver 

3 Bamford (2006) har undersökt arts education och vad som ingår visade sig variera kraftigt mellan olika länder. 
Vanliga inslag var teckning/måleri, musik hantverk, (craft) och design i olika former. Hantverksinslagen i under-
visningen såg internationellt sett väldigt olika ut med allt ifrån kulturellt och traditionellt förankrade tekniker 
och föremål till att i mer ekonomiskt utvecklade länder även omfatta design. Drama, dans, digital konst och 
f ilm & media förekom också. Av de 75 länder som ingick i studien hade 88 % inslag av hantverk i sina styrdoku-
ment för barn och ungas utbildning (Bamford, 2006). I svensk grundskolekontext motsvaras arts education 
närmast av de estetiska skolämnena bild, slöjd och musik. 
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de estetiska ämnenas4 särskilda lärandekultur utifrån en lång forskargärning 
inom området. Eisner menar att lärandet styrs av klassrumsnormer i ämnena och 
klassrumsmiljöns atmosfär som kan sammanfattas i två delar, samarbete-gemenskap 
och självständighet-rörelse, vilka får direkt betydelse för elevers erfarenheter och 
lärande. 
 Vad gäller samarbete och gemenskap, konstaterar Bamford att samarbete och 
starka sociala relationer mellan elever i hennes studie kan relateras till fokuserad 
och fördjupad interaktion mellan elever, men även till ökad koncentration. Ämnena 
motverkar på så sätt elevers känsla av främlingsskap, något som får positiva 
följdverkningar vad gäller ansvarskänsla och attityd till lärandet, men även till skolan 
som helhet. 
 Självständighet och rörelse i form av personliga initiativ, utan att invänta 
detaljerade direktiv, är något som enligt Eisner förväntas inom ämnena. Detta kräver 
självförtroende som enligt Bamfords studie kan sammankopplas med estetiska ämnens 
inverkan på elevers sociala och kulturella utveckling. Tatiana Chemi (2009a, 2009b, 
2010) som i två aktionsforskningsprojekt etnografiskt studerat grundskoleelevers  
arbetsprocesser i estetiska ämnen,5 konstaterar att elever utvecklar förmåga att 
ta ansvar och i större utsträckning definiera delmål utifrån vad de själva i konkret 
bemärkelse finner meningsfullt. Likaså kunde elevers förändrade rörelse i rummet, 
både fysiskt och psykiskt, uppmärksammas. Chemi (2009a) beskriver den som en 
centripetal rörelse mot aktivitetens centrum, att likna vid ökad rumslig kompetens att 
hantera material och arbetets fysiska ramar (jfr Hetland m fl, 2007).
 Bamford (2006) konstaterar att de lärandeprocesser undervisning i estetiska 
ämnen formar strukturellt är annorlunda (jfr Marner, 2005) och också är beroende 
av kvalitativa aspekter som relationer, samarbete och en elevcentrerad, icke-dömande 
miljö. Eisner (2002) beskriver lärandet som karaktäriserat av flexible purposing6, 
öppenhet och hänsyn till det förväntade likväl som det oväntade. Detta ställer krav på 
förmågan att ändra riktning och kunna omdefiniera det egna arbetet (Eisner, 2002; 
Senneth, 2008). Lärandet i estetiska ämnen liknar därmed mer en konversation; det 
är dialogiskt hellre än linjärt och monologiskt (Eisner, 2002; Illum, 2004; Marner, 
2005; Tin, 2013). Lärandet styrs också av hinder och möjligheter i aktiviteten, av 
uppgiften i sig och av mötet med materialet, då lärande i estetiska ämnen i stor 
utsträckning handlar om att lära känna ett materials potential i relation till syfte 
eller ett visst problem. Materialet kräver omedelbar lyhördhet, teknisk förmåga och 
det påverkar, likväl som utmanar, elevers tänkande (Eisner, 2002; jfr Senneth, 2008). 
Sammantaget resulterar detta i en särskild kultur. Vad den lär specificeras sällan, men 
kulturen har potential att lära elever hur det kan kännas att vara personligt engagerad 
i ett arbete. Eisner efterlyser därför forskning om det lärande eleverna engageras i, 
4 Eisner (2002) använder sig av begreppet the arts och avser därmed konst i vid bemärkelse: bild (visual arts), 
musik, dans och hantverk.
5 Studien har genomförts i en försöksverksamhet i dansk grundskola där tre estetiska ämnen sløjd (trä- och 
metall), håndværk (textil) och bild, slagits ihop till ett: Konst-design-håndværk. Tillsammans med lärarna 
prövade forskaren ett tematiskt och experimentellt arbetssätt. Artfullness, det vill säga konst i vid bemärkelse 
och konstens skapandeprocesser överförda till utbildningssammanhang, har använts som teoretiska ut-
gånspunkter för studierna (Chemi, 2010, 2009a).
6 Begreppet härrör från Dewey (1938).
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vilket emotionellt stöd som risktagandet kräver liksom ökad kunskap om det sociala 
samspelets betydelse (Eisner, 2002). 
 I internationellt perspektiv är forskningen om de estetiska skolämnena sparsam. 
Bamford (2006) konstaterar att skolans kulturella dimension som helhet är förbisedd 
och att det finns betydligt mer forskning att tillgå som riktas mot naturvetenskap eller 
matematikundervisning. En konsekvens blir olycklig brist på forskning vad gäller de 
olika estetiska ämnenas bidrag till lärande. Eisner (2002) menar att en traditionell 
syn på utveckling och lärande inte stärkt de estetiska ämnenas legitimitet och att 
situationen sammmantaget bidragit till en syn på estetiska ämnen som “nice but not 
necessary“ (Eisner, 2002, s xi). De svenska förhållandena är liknande, något som Jan 
Thavenius (2002) uppmärksammat genom att peka på att man inom området grundar 
sin tilltro till ämnena på förhoppningar, positiv tilltro, och inte på empiriskt grundad 
forskning, vilket hämmat utvecklingen. 
 Förväntningarna på, och talet om, de estetiska ämnena och den sparsamma 
forskningen har på olika sätt beröringspunkter med estetiska ämnens legitimitet i 
skolan. Monika Lindgren (2006) har i en diskursiv avhandlingsstudie undersökt hur 
lärare och skolledare i fokusgruppintervjuer beskriver estetisk verksamhet i skolan. 
Studien visar hur ämnen ständigt organiseras och konstrueras i interaktivt utbyte och 
ges trovärdighet och legitimitet genom en rad begrepp centrala för olika diskurser. 
Estetisk verksamhet som lustfylld är en stark sådan diskurs. Lindgren menar att 
retoriken är ett uttryck för normalisering och dikotomisering samt utgör en teknik 
för att stärka positionerna, legitimera verksamheten och dess nytta. Andra begrepp 
Lindgren fann var estetisk verksamhet som kompensation för elever med svårigheter 
inom andra områden, som balans för att tillgodose barns behov av omväxling, som 
fostran eller som förstärkning av lärande i andra ämnen. Sättet att tala om en verksamhet 
skapar mening samtidigt som det utgör en anpassning. Ytterst handlar diskurserna om 
makt, begränsning och vad som är möjligt att uppfatta som estetiska ämnen i skolan, 
vilket förstås påverkar de elever som går i skolan, och hur de tänker om slöjd. Lindgren 
(2006) och Bamford (2006) framhåller båda att det är de estetiska ämnenas form för 
lärande som framhålls och möjliggörs medan innehållet inte framträder, och därmed, 
enligt Lindgren, utgör en tystad diskurs. 

Elevers upplevelse av ett enskilt skolämne utgör en del av deras totala skolupplevelse. 
När de beskriver den subjektiva erfarenheten av att vara elev, befinna sig i skolans 
särskilda miljö och på olika sätt vara del av de aktiviteter som pågår, finns skolan 
som helhet där som en referensram. Skolkultur och atmosfär har visat sig ha en 
betydande inverkan på elevers skolupplevelse (Andersson, 2001; Lindström, Arnegård 
& Ulriksson, 2003). Elevers skolupplevelser har metodiskt undersökts på flertalet sätt 
och ur olika teoretiska perspektiv (Andersson, 2001, 1999; Hugo, 2007; Pérez Prieto, 
1992), dock med en tyngdpunkt i fenomenologiska studier (Alerby, 2013; Alerby m 
fl, 2012; Backman m fl, 2012; Bergmark, 2009; Henriksson, 2004; Hörnqvist, 1999; 
Lindström Arnegård & Ulriksson, 2003). 
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 Bengt-Erik Andersson (2001) har i en större enkätstudie undersökt elevers 
upplevelser av skolsituationer från utvecklingspsykologisk utgångspunkt. Studien 
visade att elever utvecklar olika förhållningssätt till skolans krav, och att detta bidrar 
till vitt skilda erfarenheter. Ett tydligt mönster var elevers motsatta upplevelser. 
Medan en dryg tredjedel av eleverna hade en väldigt positiv skolupplevelse 
hade en lika stor andel en negativ sådan. Upplevelsen var bestående över tid och 
problematisk för de sistnämnda som fann skolan tråkig och meningslös, med litet 
utrymme för egna intressen och praktiska inslag. Praktiska och experimentella inslag 
och balans mellan teori och praktik i skolarbetet har funnits vara viktiga för den 
positiva skolerfarenheten (Alerby, 2013; Alerby m fl, 2012; Naude, van den Bergh 
& Kruger, 2014). Lars Lindström, Johan Arnegård och Leif Ulriksson (2003) visar 
att elever med negativ skolupplevelse har lättare för praktiskt skolarbete, då det 
inrymmer kroppsliga samband som minskar avståndet mellan abstrakt och konkret. 
Studien är fenomenologisk och tar utgångspunkt i flowteori och vad gäller metod 
har Experience sampling method använts i kombination med intervjuer.7 Liksom 
Andersson (2001) fann Lindström, Arnegård & Ulriksson (2003) en uppdelning 
mellan elever med positiv respektive särskilt negativ skolupplevelse. De förstnämnda 
kände självförtroende och upplevde kontroll i arbetet men uttryckte för den skull 
inte att skolan och aktiviteterna var roliga. Betingelser för flowupplevelser fanns där8, 
men engagemanget visade sig kunna vila på andra grunder. Självkontroll kan utgöra 
en sådan (Hörnqvist, 1999). Elevernas upplevelser visade sig inte heller entydigt 
vara kopplade till prestation, lärares bedömning eller betyg (jfr Aspelin, 2010; 
Hörnqvist, 1999). Trots mindre goda studieresultat upplevde flertalet elever skolan 
och aktiviteterna som meningsfulla och engagerande, vilket Lindström, Arnegård 
& Ulriksson relaterar till att aktiviteten är autotelisk. Elevers positiva upplevelser 
kommer då av tillfredsställelse som bottnar i aktiviteten för dess egen skull eller i 
personliga mål. 9 Elever med negativ skolupplevelse visade sig ha svårare att nå och 
behålla koncentration, var i större utsträckning missnöjda med sin insats och lärde 
sämre av att arbeta själva (Lindström, Arnegård & Ulriksson, 2003). 
 Vilka arbetsformer som används har visat sig betydelsefullt för skolupplevelsen 
(Schernoff, Knauth & Makris, 2000). De påverkar upplevelsen i högre grad än vilket 
ämnesblock som behandlas (Lindström, Arnegård & Ulriksson, 2003). Resultatet av 
Maj-Lis Hörnqvists (1999) avhandlingsstudie visar att elevers upplevelse av den egna 
kompetensen i skolarbetet enligt dem själva var starkt förknippad med uppgiftens 
lustpotential och ett engagerande innehåll. Lustpotentialen omfattade också 
arbetsformer och elevers valfrihet och möjlighet att påverka innehåll och arbetets 
praktiska villkor (jfr Alerby m fl, 2012; Backman m fl, 2012; Eisner, 2002; Hugo, 

7 Experience Sampling Method (EMS) avser att studera människors tankar, känslor och vad de gör i en speci-
f ik kontext och utgör Csíkszentmihályis vidareutveckling av retrospektiva metoder som intervju eller enkät. 
Med hjälp av en signalgivare inställd på slumpvisa intervaller ges en signal när informanten ska fylla i ett fråge-
formulär, vilket sker vid upprepade tillfällen under den aktivitet som ska undersökas (Csíkszentmihályi 1996).
8 Flowbetingelser karaktäriseras av hög grad av utmaning och förmåga och de är i balans 
(se t ex Csíkszentmihályi, 2007).
9 Se t ex Csíkszentmihályi (2006).
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2007). Ytterligare en viktig lustaspekt var att i samarbete med andra ges utrymme 
att självständigt skapa lösningar på problem. Senare forskning visar också att elever 
uppskattar emotionella aspekter av det lärandeklimat som uppstår när fokus inte 
entydigt ligger på rätt eller fel utan på samarbete och stöd att hitta lösningar (Naude, 
van den Bergh & Kruger, 2013). Att själv få välja vem man arbetar med har också 
visat sig betydelsefullt för en positiv upplevelse (Alerby m fl, 2012).
 Hörnqvist (1999) studie tangerar min studies intresseområde och hon använder 
också begreppet lust. Ansatsen är fenomenologisk och metodiskt används intervjuer 
och brev elever skrivit om att lyckas eller misslyckas i ett skolarbete. Liksom jag har 
hon studerat elever i årskurs åtta men utifrån ett vidare ämnesperspektiv, då hon följer 
nio skolklassers tematiska skolarbete. Teoretiskt stödjer sig Hörnqvist på Mead och 
Cooley vilka placerar intersubjektiviteten som en basal del av erfarenheten. Hörnqvist 
huvudintresse är dock elevers självbild, medan min studie fokuserar elevers erfarenheter 
av lust och olust i relation till en viss ämnespraktik. Hörnqvist konstaterar att elevers 
subjektiva upplevelse av kompetens uttrycks som känslor, lust och olust, riktade mot 
olika aspekter av arbetsprocessen och att den personliga relationen mellan eleven och 
uppgiften är central för upplevelsen och framträdande i elevers berättelser. 
 Sociala och relationella aspekters betydelse för skolupplevelsen betonas av flertalet 
forskare (Alerby, 2013; Aspelin, 1999; Frelin, 2010; Hörnqvist, 1999). Skolmiljöer 
där det psykosociala klimatet upplevs positivt och präglas av öppen kommunikation, 
omsorg och uppskattning bidrar till en positiv skolupplevelse och elevers förmåga att 
lära (Bergmark, 2009). Skapandet och underhållandet av en undervisningsgemenskap 
som gynnar lärande ingår enligt Anneli Frelin (2010) i lärares professionella 
relationsarbete och är något som ständigt pågår i samspel och förhandling med 
eleverna. Alerby m fl (2012) har undersökt skolan som lärandemiljö utifrån elevers 
perspektiv. Studien är fenomenologisk och har ett liknande metodiskt upplägg som 
Hörnqvists (1999) studie. Resultatet visade att elever utifrån sina upplevelser lade 
stor vikt vid mötet med andra människor och uppnåendet av ömsesidighet, samspel 
och gemenskap. Vänskapliga och vänliga relationer mellan elever och elever och 
lärare bidrog till god stämning, välmående och stärkte grupptillhörigheten. Ylva 
Backman m fl (2012) visar i en parallell studie att elevers positiva upplevelser av 
skolan balanserade mellan två strukturellt olika lärandemiljöer, där det i den formella 
lärandemiljön framstod centralt att bli sedd av läraren i en lugn klassrumsatmosfär 
som inbjöd till delaktighet och diskussion medan den informella lärandemiljön bidrog 
med variation och brott i rutinen till elevernas positiva upplevelser. Lärandeprocesser 
utanför ordinarie klassrum, pauser och raster bidrog till etablerandet och befästandet 
av de för den positiva skolupplevelsen så viktiga vänskapsrelationerna (Backman m fl, 
2012). 
 Negativa skolerfarenheter och erfarenheter av att misslyckas har stark relationell 
koppling. Carina Henriksson (2004) beskriver i sin avhandling med fenomenologisk 
ansats, hur elevers levda erfarenheter av skolmisslyckande visar på misslyckande 
som något elever menade inte berörde kognitiv oförmåga, utan snarare kom sig av 
beteendebrist från elevens sida. Uppmärksamheten i misslyckandesituationen riktades 
inte mot elevens lärande utan mot elev-lärarrelationen. Misslyckandet inrymde negativa 
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emotioner som ensamhet, besvikelse, uttråkning och skam som hindrade känslan 
av grupptillhörighet (Henriksson, 2004). Det sociala klassrumslivets känslighet och 
bräcklighet, samt emotionernas inverkan på lärar- och elevrelationerna har studerats 
av Jonas Aspelin som i sin avhandling och i uppföljande arbeten intar ett relationellt 
perspektiv (Aspelin, 1999, 2010, 2012). Utgångspunkten är socialpsykologisk 
och genom mikroanalyser visas med stöd av Scheffs teorier om sociala band hur 
känslomässiga erfarenheter av skolsituationer i grunden är relationella och ömsesidigt 
beroende, samt hur olika lärandepraktiker skiljer sig åt när det gäller vad som 
bygger upp eller hotar mellanmänskliga relationer. Hörnqvists (1999) resultat visar 
hur relationella inslag även kan riktas mot produkt och utgå från andras personers 
respons, muntligt eller via kroppsspråk, och hur elevers ständiga tolkning av signaler 
de får, eller inte får, då blir en bekräftelse på kompetens eller inkompetens. 
 Elevers upplevelser och erfarenheter av tid har undersökts i ett flertal studier 
(Alerby, 2000; Balldin, 2006; Westlund, 1996). Den objektiva tid som skolans 
verksamhet är ordnad efter kolliderar med elevers upplevda tid. Ingrid Westlund 
(1996) beskriver hur elevers subjektiva tid är mer växlande och påverkas av handling 
och känsloupplevelse. Elever söker själva temporala tidsrum och strävar bort från 
skolans objektiva, inrutade och mekaniska tid som begränsar det impulsstyrda och 
upplevelser här och nu. Sådana gemensamma tidsupplevelser inrymmer möjlighet 
till både gemenskap och bekräftelse (Balldin, 2006). Musik i skolmiljö kan påverka 
upplevelsen av tid. Elever använder musik bland annat för att förändra och befästa 
emotionella tillstånd och kan på så sätt förändra den egna upplevelsen av en aktivitet 
(Bergman, 2009). Musik kan också fungera som stöd för koncentration och ett sätt 
att avskärma sig från socialt samspel i rummet (Bull, 2000; Knutes, 2009). 

Rummets betydelse
Den fysiska miljön som en del av skolupplevelsen är inte framträdande i den forskning 
om elevers skolupplevelser som berörts. Generellt finns också betydligt fler studier 
av yngre barns klassrumsmiljöer än sådana som gäller äldre elevers skolmiljöer. 
Lärandemiljön är dock betydelsefull och formar de som vistas i den versa (Alerby & 
Hertting, 2012; Björklid, 2005). Elisabeth Nordin-Hultman (2006) som i en diskursiv 
och jämförande studie studerat yngre barns klassrum och miljöer definierar miljön 
som ett förhållningssätt som både skapar och förmedlar relationer till material och 
föremål. Rum kan också förmedla förväntningar och hopp om utveckling, förutsatt 
att det finns rik tillgång till medierande verktyg och tecken (Strandberg, 2009).  
Av tradition är skolans klassrum sparsamt utrustade – slöjdsalen utgör ett av några 
undantag (Nordin-Hultman, 2006). Enligt elevers skolupplevelse har skolan generellt 
svårt att möta elevers kroppsliga behov av välbefinnande och trivsel (Backman m fl, 
2012). 
 Anna-Maria Hipkiss (2014) visar i en språkdidaktisk studie av undervisning 
i tre olika typer av tre ämnesklassrum på högstadiet att klassrummets design och 
möblering har betydelse för kommunikationen. I ämnen som fokuserar ämneskunskap 
är kommunikation inriktad på lärar-elevkommunikation medan ämnen som i högre 
grad fokuserar möte mellan ämneskunskap och vardagskunskap i större utsträckning 
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också lämnar öppet för möten och samspel mellan elever. Sigurdsons (2014) studie av 
trä- och metallslöjd synliggör hur hyvelbänkarnas placering i grupper i slöjdsalen utgör 
sociala mötesplatser, samt att utvecklingen i ämnet gått från individuella arbetsbänkar 
och enskilt arbete till en möblering som stödjer socialt samspel.   

Emotioner spelar en komplex roll i lärandet. Utbildningsvetenskaplig forskning om 
emotionernas roll för lärande är att beteckna som ett nytt ännu outvecklat fält. Det 
skiljer sig från forskning om emotioner som utgör ett mer väletablerat fält inom 
psykologi och tenderar inrikta sig mot forskning om enskilda emotioner. Synen 
på lärandet som situerat kräver kontextuell förståelse och hänsyn, och därmed 
också en mer integrerande utgångspunkt. Reinhard Pekrun (2006) har utifrån 
utbildningspsykologisk ståndpunkt utvecklat en sammanhållande kontrol-lvärde 
teori. Emotioner i utbildningssammanhang, achievement emotions, är beroende av 
situation och vilken kontroll eleven uppfattar sig ha över aktivitet och resultat liksom 
hur eleven värderar aktiviteten och dess utkomst. Emotionerna kan rikta sig både mot 
aktivitet och aktivitetens utkomst och därmed tidsmässigt förhålla sig till arbetet med 
en uppgift i förväg, prospektivt, eller i efterhand, retrospektivt. 
 Intresse är en central lustfylld emotion i lärandeprocesser med fokus på kognitiv 
utmaning, aktivitet och riktad energi (Ainley, 2007). Paul Silvia (2009) definierar 
intresse som en kunskapsemotion kopplad till tänkande och förståelse. Den har 
samröre med förvåning och förvirring, vilka alla är metakognitiva i bemärkelsen 
att de kommer ur bedömningar av vad en elev redan vet och vad som förväntas. 
Förvåning som följer av något oväntat i en lärandesituation har en vågmästarroll och 
följs i processen antingen av intresse eller förvirring. Medan intresse direkt leder till 
fördjupat fokus indikerar förvirring att eleven inte förstår och att handlingen behöver 
förändras, det vill säga undvikande eller fördjupad insats. 
 Generellt har positiva emotioner ett gynnsamt inflytande på elevers lärande 
medan negativa emotioners inflytande kan vara både positivt och negativt (Pekrun, 
1992). Positiva emotioner bidrar till ökat socialt deltagande. Om de kan uttryckas fritt 
leder de till minskad stress och rädsla (Naude, van den Bergh & Kruger, 2014). Medan 
positiva emotioner bidrar till fördjupning och ökat personligt engagemang i lärandet 
(Hörnqvist, 1999; Naude, van den Bergh & Kruger, 2014; Trigwell, Ellis & Han, 2012) 
leder negativa emotioner i större utsträckning till ytinlärning och begränsar lärandet 
genom att de förhindrar koncentration på meningsfulla underliggande principer och 
relationer av betydelse för lärandet (Trigwell, Ellis & Han, 2012). Leda har visat sig 
fungera deaktiverande och bidrar till undvikande eller att engagemanget riktas åt 
annat håll än mot uppgiften (Pekrun mfl, 2002; Goetz & Titz, 2002). Forskning har 
också visat på kvalitativa skillnader mellan olika negativa emotioner. Ilska och leda 
har till exempel större negativt inflytande på djuplärande än oro och skam (Trigwell, 
Ellis & Han, 2012). Ilska och avsky utgör fientliga emotioner som bidrar till handling 
karaktäriserad av aggression och genereras när en elev bedömer en händelse som 
motstående den egna intentionen (Silvia, 2009). 
 I studier som riktar sig mot utpräglat problemlösande och autentiska 
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lärandeprocesser beskrivs emotioner på ett annorlunda sätt och andra sidor av de 
negativa emotionerna betonas. Mer riskabla lärandesituationer medför alternerade 
erfarenheter och växlingar mellan olika emotioner (Jakhelln, Lemin & Tiller, 
2009; Pekrun, 2006). I en undersökning av erfarenhetsbaserade lärandeprocesser 
med problemlösande innehåll visar Riitta-Liisa Arpiainen m fl (2013) hur både 
positiva och negativa emotioner uppträder i vågor med ursprung i undervisningens 
praktiska upplägg; bägge typer var viktiga för lärandet så länge det rådde balans 
mellan dem. Peter Op ´T eynde, Erik de Corte & Lieven Verschaffel (2006) har 
i en narrativ fallstudie specifikt studerat den emotionella sidan av problemlösning. 
Ansatsen är socialkonstruktivistisk och utifrån enkäter och videofilmade sekvenser 
riktas forskningsintresset mot samband mellan elevers tilltro till sin förmåga och 
deras beteende i klassrummet. Resultatet betonar emotioner som integrerade i 
problemlösning. Negativa emotioner förekom frekvent men visade också på elevers 
vilja att lösa problemet. Låg tilltro till den egna förmågan ledde dock till ifrågasättande 
och ökad grad av negativa emotioner. Negativa emotioner stärkte därmed varandra. 
Annan forskning visar hur upplevelsen av positiva emotioner som stolthet på liknande 
sätt leder till strävan efter att förstärka känslan genom att ytterligare fördjupa 
engagemanget i en uppgift (Trigwell, Ellis & Han, 2012). 

Lust – lärandets drivkraft
Medan den internationella forskning som behandlats ovan tar utgångspunkt i 
lärandeprocesser och de emotioner som uppstår, finns också studier som specifikt 
undersöker lust som en inre drivkraft för lärande. Enligt Birgitta Kullberg (2004) 
är förutsättningarna för lust att lära basala i allt lärande och beroende av lärares 
förhållningssätt, lärandemiljöns möjligheter, elevens tro på sig själv liksom av 
distansering från negativa förhållanden. Kullbergs utgångspunkt är sociokulturell och 
i synen på lust som drivkraft hämtas teoretiskt stöd i neurovetenskap och i viss mån 
positiv psykologi. Elevers lust till lärande har betonats och eftersträvats i grundskolans 
styrdokument och uttrycktes i Lpo 94 som lust att lära, vilket kommit att bli ett 
välanvänt begrepp. Ingrid Sanderoth (2002) har i sitt avhandlingsarbete genomfört en 
fallstudie i klassrumsmiljö där hon undersöker hur lust att lära konstitueras i elevers 
levda värld. Hon identifierar tre huvudkategorier: lust att lära som bärs av eleven 
själv, lust att lära som slumrande och lust att lära som svagt förnimbar. Lusten är i 
stort konstant hos eleverna i den bemärkelsen att de, oavsett skolämne, inte rör sig 
mellan huvudkategorierna. Däremot kan uttrycken för lust växla inom en kategori. 
Särskilt kritiska aspekter för elevers lust handlar bland annat om samspel, där det 
för en elev som bär sin egen lust handlar om öppenhet och inre samspel i det egna 
lärandet. För en elev med slumrande lust utgörs de kritiska aspekterna främst av yttre 
samspel med andra elever, lärare och lärandets innehåll, medan de för en elev med 
svagt förnimbar lust är relaterade till det egna individuella framträdandet. Först när 
behov som är viktiga för individen kan uppfyllas, eller i situationer där eleven inte 
riskerar ifrågasättande, kan nyfikenhet och spontan arbetslust uppstå. Endast elever 
med intuitiv lust är oberoende av situation – de finner lust att lära av sig själva. Övriga 
elever mäter och överväger situationen som därmed får större betydelse. 
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 Medan Sanderoth uppehåller sig vid lusten som drivkraft och lärandets 
psykodynamiska processer strävar jag efter ett sociokulturellt förhållningssätt till 
emotioner.10 Jag studerar situationer där lust och olust som inslag i positiva och 
negativa emotioner kommer till uttryck i handling och relaterar lusten och olusten till 
lärande, medan Sanderoth i sin avhandling sätter lusten till lärandet i förgrunden. Hon 
visar hur lust balanserats mot motivation och hur betoningen växlat över tid i skolans 
styrdokument. Lust i form av motivation förbinder jag med en forskningsinriktning 
som inte är aktuell för min avhandling, då motivationsbegreppet till exempel 
inom utbildningspsykologi har inslag av rationalitet som inte överensstämmer 
med min avhandlingsstudies sociokulturella och i viss mån interaktionella ansats. 
Motivationsforskning utgör ett internationellt väletablerat forskningsfält men 
inriktningen har begränsningar vad gäller förståelsen av elevens själv och livsvärld och 
möjligheten att kunna situera eleven i en komplex social kontext (Giota, 2001).

Att slöjdämnet har framträdande emotionella inslag har uppmärksammats i tidigare 
studier med olika teoretisk och metodisk utgångspunkt. I någon studie ges inslagen 
betydande utrymme medan det i andra bara utgör en svag antydan. Jag avser här att 
teckna en bild av vad slöjdforskning och slöjdnära forskning hittills visat av det jag 
väljer att kalla slöjdämnets emotionella dimension. 
 Slöjdämnets kärna och det ämnesinnehåll som bestått över tid står i fokus i 
Borgs (1995) licentiatavhandling. Studien är socialkonstruktivistisk och omfattar 
analys av läroplaner under tidsperioden 1962-1994, samt enkäter och intervjuer med 
yrkesverksamma lärare. Resultatet visar slöjdämnets innehåll och förändring över tid 
och två av totalt sju resultatkategorier rör emotionella aspekter. Den första innefattar 
elevens allsidiga utveckling och utvecklande av självständighet, handlingsberedskap 
och problemlösningsförmåga medan den andra kategorin rör estetiska och sinnliga 
intryck och uttryck, vilka Borg beskriver som kommunikativa färdigheter. Ämnets 
emotionella dimension relateras därmed till den utveckling som förväntas ske via 
görande/aktiv handling och kommunikation med sinnliga förtecken. Avslutningsvis 
definierar Borg tre aspekter av slöjd som bildar ämnets innersta kärna och som hon 
metaforiskt menar utgör ämnets livgörande, vitala delar. Den första handlar om att 
göra saker med sina händer, den andra utgörs av slöjdandets process medan den tredje 
är mer diffus och rör emotionella och sinnliga upplevelser genom slöjdande. Borg 
syftar på upplevelser i form av taktila och visuella intryck av struktur, färg och form 
liksom ljud och dofter som nås genom slöjdande men vanligen förblir oartikulerade. 
Upplevelserna är av särskild karaktär och i kombination med elevens eget inflytande 
över arbetet bidrar de till att den emotionella aspekten i ämnet är framträdande: ”Det 
barnen upplever av skaparglädje, frustration, förväntan, sinnligheten i form [av] lukter, 
ljud och taktila upplevelser i kombination ger troligen en intensiv känsloupplevelse.” 

10 Sanderoth (2002) stödjer sig på LeDeoux och neurovetenskaplig syn på emotioner samt Freud och Piaget, 
vilket ger ett annat teoretiskt tillnärmande än vad som är fallet i min studie. Psykodynamiskt inriktad forskning 
är välbekant inom pedagogisk forskning, men har stått tillbaka under senare decennier (Grønbæk Hansen, 
2000).
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(Borg, 1995, s 156). Medan Borg antyder att förståelsen av slöjdämnets emotionella 
dimension kräver en vid definition av estetikbegreppet11, vill Mäkelä (2011, 2013 ) 
tänja estetikbegreppet ytterligare till att omfatta inte bara sinnesupplevelser och 
varseblivning utan också kommunikativa aspekter som omfattar dialog med elevers 
minnen, upplevelser och erfarenheter som i tid och rum är avlägsna från slöjdsalen. 
 Marléne Johansson (2002) har i sin avhandling närmat sig slöjdämnets emotionella 
dimension. I en klassrumsstudie har hon studerat elevers möte med slöjdens material 
och de sinnliga och emotionella upplevelser som uppstår i arbetet. Med etnografiska 
metoder, som videofilm och elevers dagboksanteckningar, undersöker Johansson 
slöjdaktiviteters innehåll och vad elever och lärare gör under lektioner i slöjd. Studien 
spänner över textilslöjd och trä- och metallslöjd, och slöjdlektioner från årskurs tre till 
årskurs åtta. Med sociokulturell begreppsapparat och mikroanalys, liksom analys på 
mer övergripande nivå, beskriver Johansson elevers interaktion och kommunikation, 
verbalt och icke-verbalt, liksom hur de agerar med olika arbetsredskap och hur olika 
hjälpmedel, skisser och arbetsbeskrivningar, fungerar som medierande redskap i arbetet. 
Resultatet visar att slöjdaktiviteter i hög grad är sociala och kommunikativa, samt att 
elever samordnar sina handlingar och därmed blir delaktiga i varandras arbeten. 
 Av särskilt intresse för mitt arbete är Johanssons beskrivning och analys av elevers 
möte med slöjdmaterialet som i hög grad emotionellt12, något som även noterats av 
andra forskare (Chemi, 2012; Eisner, 2002; Knutes, 2009). När arbetsredskap och 
material möttes interagerade de på olika, mer eller mindre förutsägbara, sätt. Johansson 
beskriver hur elever fick kämpa för att behärska redskap och material, och materialen 
formades i större eller mindre utsträckning efter deras intentioner. Sinnliga intryck 
och estetiska överväganden skedde kontinuerligt under processens gång. Glädje, 
rädsla, ilska och missnöje kom frekvent till uttryck. Johansson konstaterar att det är 
mötet med materialet som genererar emotionella upplevelser och att de integreras i 
upplevelsen av situationens mening. Hon beskriver det närmare som ”att upplevelser 
i tillverkningsprocessen och genom slöjdprodukten [...] får mening i det förhållande 
som skapas mellan produkter, situation och sammanhang och med de som medagerar” 
(Johansson, 2002, s 203). 
 Bent Illum (2004) bidrar med sin avhandling till fördjupad förståelse av mötet 
med materialet. Ansatsen är sociokulturell och studien baserad på intervjuer och 
videofilmade sekvenser. 13 Illum utvecklar begreppet processens dialog som beskriver 
elevers möte med materialet som en dialog med frågor och svar förmedlade genom 
handling och sinnliga intryck. När en elev exempelvis slår i en spik med en hammare 
”svarar” materialet genom ljud eller genom att slaget känns på ett visst sätt och eleven 
kan korrigera slagens kraft och riktning därefter. Arbete i slöjd tar på så sätt sin 
11 Borg stödjer sig på Sjögrens (1984) definitioner av estetisk som varseblivning och medvetandets kännande 
sida och menar att en insnävning av begreppet till att enbart innefatta stil i betydelsen det sköna blir för begrän-
sande för förståelsen av slöjdämnets emotionella aspekter. 
12 Detta formuleras i ett av studiens teman under rubriken ”Material, slöjdprodukt, estetiska och emotionella 
upplevelser” ( Johansson, 2002, s 171).
13 Illum (2004) har genomfört sin studie i dansk grundskola. Slöjdämnet i Danmark var vid studiens genom-
förande indelat i två ämnen sløjd och håndarbejde och Illum undersökte sløjd som närmast motsvarar trä- 
och metallslöjd. Sløjd och håndarbejde har därefter på försök slagits ihop till ett ämne Håndværk og design 
(Undervisningsministeriet, 2012).
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utgångspunkt i elevens sinnliga upplevelser i mötet med materialet. Processens dialog 
innefattar en rörelse från sinnligt möte, via reflektion över dialogen till utvecklande 
av en reflektion integrerad i själva handlingen. Dialogen utgör en förutsättning för 
arbetsprocessen och tar sitt ursprung i en grundläggande önskan att känna och 
förstå materialet. Fattas den kan eleven inte behärska dialogen, vilket kan komma att 
innebära många omtag och att eleven tappar modet (Illum, 2004). Chemi (2009b) 
relaterar önskan att förstå till emotionen nyfikenhet. Hennes empiriska studier av slöjd 
integrerat med bild i grundskolekontext visar att experimenterande arbetssätt väcker 
nyfikenhet, samtidigt som en liten grupp elever i studien inte alls gav uttryck för 
spontan nyfikenhet. De gav också upp arbetet. 
 I de två aktionsforskningsprojekt Chemi (2009a, 2009b, 2010, 2012) genomfört 
studeras emotioner i elevers arbetsprocesser. Positiv psykologi och neuropsykologi har 
använts som teoretiska utgångspunkter.14 Resultatet från studierna är omfattande. 
De positiva emotionerna visade sig dock i hög grad relatera till inflytandet över 
arbetsprocesserna (jfr Borg, 1995 samt Hörnqvist, 1999) och tillgången till socialt 
samspel (jfr Johansson, 2002 samt Alerby m fl, 2012; Backman m fl, 2012; Bergmark, 
2009). Sammantaget uppstod elevers lust och glädje ur fyra olika dimensioner: den 
sociala och glädjen i att få arbeta med andra, medieringen och bemästrandet av 
material och teknik, den uttrycksbaserade som innefattar att själv uttrycka sig liksom 
att uppskatta andras uttryck samt lärandet (Chemi, 2012). Chemis lustgenererande 
dimensioner visar likhet med slöjdämnets innehåll som det beskrivs i Borg (2001). 
Borg utgår från intervjuer med vuxna före detta slöjdelever och deras erfarenheter och 
minnen av skolslöjd och lärarintervjuer och utarbetar med stöd av Grounded Theory 
en modell över slöjdämnet. Modellen består av fyra olika innehållsaspekter integrerade 
i lärandeprocessen: det sociala, som avser kommunikativa aspekter av ämnet till 
exempel gemenskap och socialt samspel, det praktiska, det estetiska som inrymmer 
lusten att konstruera och kommunicera via gestaltning och uttryck samt det teoretiska 
i bemärkelsen undersökande och reflekterande. De fyra olika innehållsaspekterna 
betonas enligt Borg i olika grad i undervisning i slöjd, vilket indikerar att de emotionella 
förutsättningarna kan se olika ut i olika slöjdkontexter. De tidigare eleverna beskrev 
hur det skapande arbetet och föremålet, om de blivit nöjda med det, gett upphov till 
lustkänslor. Studien visade också att ju mer elevcentrerad slöjdundervisning de haft, 
desto mer lustfyllda minnen hade de (Borg, 2001). 
 Ytterligare två avhandlingsstudier som ägnar utrymme åt slöjdens emotionella 
dimension har genomförts av Eva Malmberg (1995) och Eva Ahlskog-Björkman 
(2007). De utgår båda från en helhetsmodell av slöjd (Lindfors, 1992) som beskriver 
slöjdverksamhetens kontext som omsluten av fyra olika världar: elevens egen värld, 
en teknologisk-estetisk värld, en medvärld och en omvärld. Malmberg har undersökt 
elevers slöjdhandlingar och vad de innebär för dem utifrån en evolutionistisk 
systemansats (bl a Checklands mjuka systemmetodologi) och pekar på några 
ämnesaspekter samt en mängd olika dimensioner relaterade till de olika världarna av 
14 Med positiv psykologi avses psykologi som fokuserar möjligheter och inriktas på strävan efter välbefinnande. 
Riktningen initierades i slutet av 1990-talet av Martin Seligman. Inf luenser hämtades bland annat från Csíks-
zentmihályis f lowteori och Golemans teori om känslans intelligens (se exempelvis Martin Seligmans (2002) 
Authentic happiness: using new psychology to realize your potential for lasting fulf illment. New York: Free Press.).
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betydelse för elevens upplevelse av slöjd. Studiens material består av två videoinspelade 
lektioner i textilslöjd i årskurs sju, observation och enkät. Empatiska sessioner, 
en form av stimulated recall, där elever tagit del av det videofilmade materialet 
ingår också. Malmberg beskriver känslor som information och som individuella. 
Resultatet visar också att det är i anslutning till elevens egenvärld som affekt och 
affektivt energiflöde blir mest framträdande. Affektens ursprung härrörs till hur det 
färdiga resultatet av slöjdarbetet blir och hur det förhåller sig till vad som var tänkt, 
men också till relationen mellan lärare och elev som orsakande trygghet men även 
känsla av pinsamhet och osäkerhet hos eleven. Studiens upplägg medför att socialt 
samspel mellan elever uppmärksammas i mindre utsträckning. Detta står i kontrast 
till Ahlskog-Björkmans (2007) studie som riktas mot textilt skapande i en kurs för 
vårdstuderande, där det textila skapandet skett i form av grupparbeten. Studien är 
sociokulturell och hermeneutisk och resultatet visar på positiva affektiva upplevelser 
av samspelsprocesserna. 

Möte med slöjdmaterialet – kroppsliga och kognitiva förhållningsätt
Upplevelsen av skapandet och övergripande mentala förhållningssätt i arbetet utgör 
fokus i Helen Knutes (2009) avhandling. Ansatsen är fenomenologisk och hon 
undersöker villkoren för skapande av konsthantverk i ett utbildningssammanhang.15 
Upplevelsen av skapandet beskrivs som ett dynamiskt förlopp med fyra olika möjliga 
sätt att vara. Hållningen hos den som skapar kan antingen vara kroppslig eller 
kognitiv. I realiteten kan hållningarna intas parallellt, det är så människan helhetligt 
möter materialet, samtidigt som någon också kan dominera. 
 Kroppsligt meditativ hållning kräver, enligt Knutes, ingen större tankeverksamhet. 
Kroppen vet vad som ska göras och det behövs inget mentalt engagemang för att 
driva arbetet mot något särskilt mål. Arbetet består av upprepning och väl införlivade 
moment. Upplevelsen kännetecknas av lugn, ro och vila. Kroppsligt bemötande 
innefattar också problemlösning och en kämpande hållning där handlingen är intuitiv 
och sker utifrån känsla hellre än den är logisk och rationell. Kämpande hållning 
är energikrävande och intas företrädelsevis i sökandet efter ett särskilt uttryck, då 
den som skapar får kämpa mot egen bristande förmåga och okunskap. Kognitivt 
bemötande innebär enligt Knutes att möta materialet som ett mentalt subjekt och 
kognitivt förhålla sig till det. I koncentrerad kognitiv hållning har tanke och kroppsligt 
görande samma fokus. Hållningen karaktäriseras av flyt, intensitet och energi, och 
kräver ostyckad tid och obehindrat samspel med materialet. Görandet upplevs som 
ett kroppsligt välbefinnande och en form av eget utrymme där kropp och psyke riktas, 
och liksom uppslukas, av något meningsfullt och lustfyllt. Problemlösande hållning 
består av ett sökande efter tekniska och rationella lösningar. Här behöver lösningar 
tänkas ut och tanken går före det kroppsliga utförandet. Arbetet kan liknas vid 
ständig problemlösning och hållningen kan, beroende av arbetets utgång, ge upphov 
till en mångfald av emotionella upplevelser (Knutes 2009). Hållningen kännetecknar 
den ovanes skapande arbete och den reflektion i handling som Illum (2004) menar 

15 Studien har genomförts vid Nyckelviksskolans konsthantverksutbildningar. Processen i hantverkande kän-
netecknas av möte med material och ständiga estetiska överväganden, vilket gäller generellt för skapande och 
gestaltande processer (Knutes, 2009). 
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kommer av att en utvecklad processdialog saknas. För en mindre erfaren är de 
emotionella pendlingarna tätare samtidigt som emotionerna också kan vara starkare 
(Knutes, 2009). 

Pirita Seitamaa-Hakkarainen m fl (2013) har intresserat sig för emotionella flöden 
i kreativa processer och har i två explorativa fallstudier undersökt hur flödena 
kan te sig i vardagligt designarbete. Särskilt centrala är emotionerna i de delar av 
processen där arbetet tar en annan väg än planerat. Metodiskt använde sig forskarna 
av sampling av händelser i realtid och ett särskilt system, CASS, utvecklat för studien 
och implementerat i smarta telefoner, i kombination med dagboksanteckningar och 
skriftliga frågeformulär.16 Formulären baserades på Csíkszentmihályis fyra mentala 
hållningar: apati, oro, avslappning och flow men täckte även in koncentration, 
kreativitet och glädje/lust (enjoyment). I en longitudinell och autoetnografisk 
fallstudie har forskarna även följt en masterstudent i arbetet med ett textilt street 
art-projekt, där arbetet hantverksmässigt bestått av traditionella textila tekniker. 
Studiens syfte var att synliggöra erfarenheter av arbetet och emotioner i relation 
till kreativa aspekter. Critical incidents och upplevelser av flow fokuserades särskilt.  
 Resultatet som redovisas i ett kurvdiagram visade på stora och snabba svängningar 
mellan positiva och negativa emotioner, exempelvis mellan förvåning och oro (jfr 
Silvia, 2009). Under projektets gång rapporterades avslappning som den vanligaste 
mentala hållningen (27 tillfällen), därefter oro (17) och flow (13) medan apati utgjorde 
den minst vanliga mentala hållningen och endast rapporterades vid ett fåtal tillfällen 
(7). Oro uppstod när arbetet inte fortlöpte enligt ursprunglig plan, var svårt eller 
när målet var oklart. Medan oro kopplades till inledande faser var flow relaterat till 
arbete som kommit igång, görande där material och intention samverkade och till 
arbetsdagens mitt. Avslappning infann sig vid mindre utmaningar där studentens 
kompetens var tillräcklig och koncentration fullt ut var möjlig. Positiva emotioner, 
avslappning och flow förekom mer frekvent i slutet av projektet. 
 Vad gäller mentala hållningar som flow är jämförelser mellan studier svåra att 
göra då kontext och undersökningssätt varierar. Lindströms m fl (2003) studie av 
generell skolerfarenhet visade på betingelser för flowupplevelser vid femton procent av 
undersökningstillfällena och att detta inte skiljde mellan skolämnen. Chemi menar 
däremot att elever kunde upprätthålla upplevelser av flow över längre tid i processer 
i det integrerade bild- och slöjdämnet hon undersökt (Chemi, 2012). Elevernas 
självskattningar av upplevelser av flow var höga, fem till sex på en sjugradig skala 
(Chemi, 2009b).

Kreativa processer och hållbarhet bärs av emotionellt engagemang 
David Spendlove (2007) har med Grounded Theory utvecklat en metateori 

16 CASS är en förkortning av Contextual Activity Sampling System och avser kombination av ett särskilt 
skriftligt frågeformulär med bland annat mp3, video och gps, vilket möjliggjorde skriftliga svar, fotografering 
och anteckningar i form av inspelat tal. Data förmedlades direkt till databas för transkribering. Studien bygger 
således bland annat på Experience Sampling Method och material samlades in med slumpvisa intervaller tre-
sex gånger per dag (Seitamaa-Hakkarainen m fl, 2013).
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över emotioners roll och funktion i de erfarenheter av kreativa lärandeprocesser 
som karaktäriserar det engelska skolämnet Design and Technology.17 Forskning 
gällande Design and Technology är i stor utsträckning inriktad mot kreativitet, 
och olika undervisningsmodeller prövas för att nå effektivitet (se Lewis, 2009; 
Nicholl & McLellan, 2008; Rutland & Barlex, 2008). Detta är ett resultat av att 
ämnets tidigare fokus på framställning av föremål tonats ned till förmån för 
problemlösning och intellektuella processer. Ämnet har starkt påverkats av politiska 
direktiv och kreativitet har getts hög prioritet på den politiska/ekonomiska agendan. 
 Med utgångspunkt i litteraturstudier och styrdokument för ämnet har Spendlove 
(2007) identifierat en triadisk indelning av ämnet i domäner, flytande och överlappande 
till sin karaktär, som relaterar emotioner till person, process och produkt. Vad gäller 
personen, den lärande individen, ställer processer i ämnet höga krav på individens 
kapacitet och förmåga att hantera de egna emotionerna. Emotionellt obehag och 
negativa emotioner utgör en del av processen och ingår i osäkerhet och risktagande 
som är karaktäriserande för en divergent och kreativ lärandemiljö. Självkänsla är 
grundläggande för att kunna lyckas och blir än viktigare i processer där utkomsten inte 
är given i förväg och på så sätt sammantvinnas självkänsla och emotioner i den kreativa 
processen (Knutes, 2009; Op ´T eynde, de Corte & Verschaffel, 2006; Senneth, 
2008). Processen kräver emotionell investering och en emotionellt stimulerande 
kontext, vilket måste uppmärksammas i utformandet av lärandesituationerna. Ett 
designperspektiv kräver att hänsyn tas till emotionella aspekter från två håll. Eleven 
måste i utförandet balansera de egna emotionerna som kommer ur det egna arbetet 
i designprocessen. Detta samtidigt som eleven i utförandet ska ta hänsyn till det 
emotionella behovet hos den tänkta målgrupp eleven designar för och riktar sin 
produkt till. Att emotionella överväganden från flera håll kan vara problematiska för 
elever framgår i en learning study i svensk slöjdkontext som Andreas Broman, Jenny 
Frohagen & Janice Wemmenhag (2013) genomfört. Elever som saknade egen lust till 
ett visst estetiskt uttryck som efterfrågades i en uppgift inom studiens ram uppvisade 
också bristande medvetenhet, uppmärksamhet och otillräcklig reflektion över själva 
uppgiftens syfte. Bristerna kunde också bottna i lust till andra uttryck än vad som 
anvisades i uppgiften. 
 Skolämnet Design and Technology är inriktat mot designprocesser och 
emotionell analys av produkter i omgivningen. Den lärandes förmåga att överbrygga 
gapet mellan mottagarens behov och den emotionella respons en produkt faktiskt ger 
är central i ämnet (Spendlove, 2007). Kay Stables (2009) indentifierar elevens relation 
till produkten som en emotionell aspekt av hållbar design, emotional durability, som 
riskerar att marginaliseras då undervisning i ämnet tenderar att förbise kvalitativa 
och värdebaserade aspekter av design. Hållbar design kräver andra verktyg än de 
rent teknologiska. Stables menar att emotionell hållbarhet är något som fortfarande 
kvarstår i den pedagogiska slöjden: ”with references to emotional durability, anti 
consumption and cherishing, one could see a case for a re-emergence of craft-skills, 

17 Design and Technology utgör ett skolämne i engelska primary och secondary school. Generellt har ämnet 
en inriktning mot innovation, design och teknologi i vid bemärkelse och involverar produkt- och systemdesign 
(Department for Education, 2014). Inslag av hem- och konsumentkunskap ingår också. Innehållsmässigt är 
ämnet därmed inte direkt jämförbart med slöjd, medan det f inns delar som uppvisar vissa likheter. 
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not as technical excercises, but in the model of sloyd education.” (Stables, 2009, s 217). 
Elevens förhållande till produkten kan utifrån Stables resonemang ses som emotionell 
och betydelsefull ur flera olika synvinklar. 

Slöjdföremålen – personliga och emotionellt laddade 
Elevers sätt att förhålla sig till slöjdprodukterna är något som uppmärksammats 
av flertalet forskare inom det svenska slöjdforskningsfältet. Slöjdföremålen är 
betydelsefulla och personliga och det emotionella engagemang och den laddning 
som kan härröras till dem återges i positiva och negativa erfarenheter av slöjdämnet 
(Borg, 2001). Mäkelä (2011) visar i sin avhandling hur slöjdämnets meningsstruktur 
är nära förbunden med eleven då slöjd är både personligt och relationellt, samt 
rymmer möjligheter att uttrycka sig och låta slöjdföremål spegla personlighet, det 
egna intresset och pragmatiskt motsvara egna behov. Anna Ekström (2008) har 
undersökt hur studenter vid kurser i textilhantverk inom ramen för lärarutbildning 
med slöjdinriktning transformerar styrda uppgifter till att passa egna syften och 
behov. Uppgifter i garnteknik som förväntades resultera i provlappar med syfte att lära 
olika tekniker svällde till produkter, stickade sjalar och mössor i vilka den personliga 
meningen accentuerades. Studenterna ansåg det viktigt att ”känna för det man gör” 
(Ekström, 2008, s 181) och redan på idéstadiet anpassades uppgifterna till en specifik, 
plats, en viss person och användning. Referenser till privatlivet kom därmed att utgöra 
en del av arbetsprocessen. Utbildningsspecifika mål kan således hamna i skymundan 
till förmån för elevers känslomässiga engagemang och vice versa (Borg, 2001).
 Ur de intervjuade informanternas upplevelseperspektiv framträder i Borg (2001) 
en variation av inställningar till det framväxande föremålet. Inställningarna är att 
betrakta som typologier och möjliga positioner elever kan anta. Utifrån resultatet och 
elevernas intentioner har Borg utarbetat fyra kategorier: den uttrycksfulla eleven som 
väljer att göra ett unikt föremål och vill att det ska vara personligt, den nyfikna eleven 
som väljer en problemlösande uppgift med syfte att få det att fungera, den lydiga 
eleven som väljer en lagom svår uppgift och arbetar mot en överenskommen produkt 
och slutligen den ointresserade eleven som inte bryr sig om slöjdföremålet utan vill 
genomföra en snabb och enkel uppgift (Borg, 2001).

Lärarens betydelse för elevers slöjdupplevelse och lärande
Tidigare forskning om skolupplevelse visar tydligt att läraren och elevers relation 
till denne är betydelsefull för upplevelsen av ett ämne (Alerby, 2013, Hugo, 2007). 
En tillitsfull och personlig relation till läraren är viktig för lärandet (Aspelin, 2012). 
Samtidigt som kravet på lärares relationer till eleverna ökat tar sociala och emotionella 
aspekter som del av lärandet allt mer av lärares tid i anspråk (Aspelin, 2010; Carlgren 
& Klette, 2008). 
 Att lärares agerande har betydelse för elevers upplevelse av slöjdundervisning är 
något Peter Hasselskog (2010) fastslår i en avhandlingsstudie. Hasselskog inriktar sig 
inte specifikt på relationella aspekter utan framför allt på hur lärares förhållningssätt 
och utformande av undervisning inverkar på elevers upplevelse av slöjdämnet och, 
som en konsekvens av detta, vilket lärande som görs möjligt. Studiens empiri består av 
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lärares och elevers dagboksanteckningar samt inspelad muntlig kommunikation från 
slöjdlektioner. Utifrån Grounded Theory och ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
har fyra olika idealtyper konstruerats: servicemannen, instruktören, handledaren och 
pedagogen. 18 

 Servicemannen fokuserar görande i materialen och färdig produkt. Läraren 
arbetar stöttande och hjälper elever genom att serva och fixa, allt från att utifrån 
eget ämneskunnande utföra vissa moment i slöjdarbetet till att underlätta genom 
att ordna, förbereda material och i viss mån lösa problem. Servicemannen vänder 
sig främst till elever som söker kontakt vilket ger stort utrymme för självständighet. 
Instruktören har ett annat förhållningssätt och visar, instruerar och hjälper till att 
tolka beskrivningar. Initiativet ligger hos läraren och instruerandet sker med fokus på 
teknik och det moment eleven för tillfället arbetar med. Alternativt anvisar läraren 
nästa steg i arbetet, allt för att smidigt föra arbetet framåt. Instruktören är den som 
tydligast styr eleverna och problemlösning tenderar att betraktas som något negativt. 
Det är mindre vanligt att elevers arbeten förändras utifrån vad som inledningsvis 
planerats. 
 Handledarens och pedagogens förhållningssätt har det gemensamt att det 
främst syftar till förståelse hos eleven – både produkt och process är därmed centrala. 
Handledaren diskuterar, förklarar och handleder eleven med det pågående arbetet i 
centrum till skillnad från pedagogen som i större utsträckning, i dialog med eleven, 
lyfter diskussionen till att gälla lärande mer generellt, genom att hänvisa till situationer 
utanför det pågående slöjdarbetet. Mötet med problem och svårigheter är något eleven 
hanterar själv genom egen planering hos lärare med handledarens förhållningssätt. 
Hos lärare med pedagogens förhållningssätt sker det i större utsträckning genom 
planering och reflektion. Pedagogens förhållningssätt är allra bredast och innefattar 
alla de övriga lärarkategorierna, men fokuserar de karaktäriserande drag som beskrivits 
(Hasselskog, 2010).
 Slöjdämnets emotionella dimension är inte framträdande i studien men resultatet 
visar skillnader i hur elever upplevde och hanterade problemlösning. Motgångar 
och problem är emotionella passager i slöjdens arbetsprocesser och lärare med 
pedagogens eller handledarens förhållningssätt var i högre utsträckning stöttande 
och uppmuntrande medan de med instruktörens förhållningssätt hellre fokuserade 
produkten. 
 Vad gäller lärande låter lärare med servicemannens förhållningssätt sina elever 
lära genom att själva pröva och erfara medan instruktörens elever lär av de erfarenheter 
som kommer av att följa instruktioner. Lärare med handledarens förhållningssätt 
låter elever lära genom att diskutera och gör val i arbetsprocessen, medan pedagogens 
elever i större utsträckning lär genom att reflektera utifrån dialog med läraren. Lars 
Lindström (2009, 2012) har utvecklat ett konceptuellt ramverk för att beskriva 
lärande i slöjd som använts av flera slöjdforskare. Lindström har sammanfört sin 
modell med Hasselskogs idealtyper. Vad som tydligt framträder är att servicemannens 
och pedagogens undervisning har ett mer divergent lärande som mål och riktas mot 
självaktivitet, ansvarstagande och kreativitet, medan instruktören och handledarens 

18 Idealtypen serviceman bestod i Hasselskogs (2010) studie enbart av män som undervisade inom material-
områdena trä och metall. Vad gäller det textila materialområdet var idealtypen instruktör vanligast.
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undervisning är mer konvergent inriktad. Lärandesätten är dock komplementära och 
en balanserad undervisning har inslag av både och (Lindström, 2012).

Lärandets utveckling och uttryck i slöjd
Illum och Johansson (2009) menar att lärande i slöjd inte uppmärksammas då det 
på en och samma gång är både självklart och otydligt. I en gemensam studie som tar 
utgångspunkt i videofilmade sekvenser från slöjdlektioner undersöker de hur lärande 
utvecklas. Elevers egna upplevelser av slöjdmaterialets motstånd, fysiska beskaffenhet 
och begränsningar visade sig utveckla materialerfarenhet och kunskap om vad som 
är möjligt, hur olika material ska kännas när de bearbetas och hur den egna kraften 
måste anpassas. Lärares verbala instruktioner understödde elevers uppmärksamhet 
mot skillnader i materials motstånd och på den känsla som eftersträvades, vilket 
medvetandegjorde kroppsliga erfarenheter samtidigt som erfarenheten utvecklades 
genom upplevelsen. Lärande i slöjd karaktäriseras på så sätt av en dubbelhet. Det 
verkar samtidigt på två olika fält, ett inre kroppsligt och ett yttre socialt, där båda 
fälten innefattar verbal likväl som icke-verbal kommunikation (Illum & Johansson, 
2009). Samarbete och social interaktion utgör en stöttande och viktig potential 
i lärprocesserna (Illum & Johansson, 2009; Johansson, 2002). Minna Oja, Barbro 
Sjöberg & Marléne Johansson (2014) som undersökt hur kommunikativa aspekter 
av slöjdämnet kan främja lärandet visar utifrån videodokumentation av en lektion i 
textilslöjd hur elever parallellt använder verbal, icke-verbal och visuell kommunikation 
som resurs för lärande. Forskarna lyfter fram elevers handlingar i vardagliga situationer 
som ypperliga tillfällen till att öva utvärdering, feedback, samarbete, och till att 
utveckla den kommunikativa förmågan. Detta sker i form av vardagligt småprat, korta 
diskussioner, förklaringar och kommentarer av eget och andras arbete. I den rikliga 
kommunikationen med sig själv, andra elever och läraren tar elever del av och gestaltar 
andras processer på ett sätt som både utvecklar och uttrycker lärande (jfr Illum & 
Johansson, 2009; Johansson, 2002). 
      Elevers samspel och sociala interaktion bidrar också till utvecklandet av arbetsglädje 
(Illum & Johansson, 2009). Chemi (2012) konstaterar att elever i hennes studier 
uttryckte en innehållsrelaterad glädje och tillfredsställelse över specifika delar av 
lärandet. Lärandet fungerade som en källa för energigivande emotioner, något som 
eleverna inte verkade medvetna om eller på något sätt tog för givet. Rörelsen mellan 
lärande-glädje och mellan glädje-lärande kallar Chemi för optimal lärandesynergi och 
den var framträdande i de lärprocesser som uppstod (Chemi, 2012). 

Inplacering av egen studie
Vad visar då den tidigare forskning med anknytning till studiens intresseområde 
som presenterats och hur förhåller sig min studie till den forskning som gjorts? I 
forskningen om estetiska ämnen och slöjdnära forskning framträder bilden av slöjd 
som ett skapande och processinriktat ämne som utgör en gynnsam mylla för att 
studera emotionell erfarenhet i situation och handling. Emotionella inslag framställs 
som karaktäristiska för ämnet och emotioner framträder särskilt hos den som är mer 
ovan. Tidigare forskning relaterar slöjdämnets emotionella dimension till individen, 
görandet och mötet med materialen, liksom till vidgade kommunikativa aspekter och 
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ämnets särskilda lärandekultur. Hittills har dock ingen studie riktad mot grundskolans 
slöjdklassrum gjorts som tagit huvudsaklig utgångspunkt i elevers emotionella 
erfarenheter av slöjd. Min studies bidrag blir därmed att synliggöra emotionella 
uttryck i slöjdpraktiken och elevers emotionella processer som implicita i slöjdens 
arbetsprocesser och att relatera emotionella erfarenheter till ämnets särskilda praktik. 
 Slöjdforskningsfältet är under formering, så det är svårt att dra allt för långtgående 
slutsatser om slöjdfältets teoretiska och perspektivmässiga sammansättning. 
Socialkonstruktivistiska/konstruktionistiska, fenomenologiska och sociokulturella 
utgångspunkter har använts, liksom semiotik och Grounded Theory. En tendens till 
sociokulturellt perspektiv kan skönjas i slöjdfältets pedagogiskt didaktiska fåra och det 
är också där min studie har sin tydligaste hemhörighet och förankring. Inspelning av 
ljud och rörliga bilder har prövats i några studier i kombination med andra metoder. 
Studierna har riktats mot kommunikation mellan elever, och mot hur slöjdaktiviteten 
konstitueras och lärandets förutsättningar. Vad gäller klassrumsforskning är lärande 
ett område där det generellt behövs mer forskning (Sahlström, 2008).
 Om blicken vidgas något och studiens intresseområde i relation till det 
utbildningsvetenskapliga fältet inkluderas blir bilden mer splittrad. Forskning inriktad 
mot elevers skolupplevelse är i huvudsak fenomenologisk och använder narrativa 
metoder, intervju, och observation medan forskning om elevers lärande hellre har 
socialkonstruktivistisk/sociokulturell eller psykologisk ansats mellan vilka det också 
råder en viss spänning. Bredden vad gäller metoder är stor. Studier riktade mot elever i 
grundskolans senare årskurser dominerar. Lärande och skolämnen utifrån emotionell 
synvinkel har, inom det fält som beskrivs, begreppsliggjorts utifrån positiva-negativa 
upplevelser/erfarenheter, flow och mentala hållningar, lust, lust att lära eller positiva-
negativa emotioner19, stolthet-skam alternativt fokuserat olika separata emotioner. En 
konsekvent användning av upplevelser av lust och olust har inte tidigare prövats i 
liknande studier, men ligger innehållsmässigt och analytiskt parallellt med flera av de 
tidigare prövade begreppen. 
 Till det utbildningsvetenskapliga fältet bidrar min avhandling med ett elev- 
och praxisnära perspektiv på ett estetiskt ämne i skolan. Studien bidrar till fortsatt 
kartläggning av ett underbeforskat område som rör kopplingen mellan elevers 
emotionella erfarenheter och lärande, hur emotionella upplevelser kan te sig i 
situationer i praxis samt hur emotionella förlopp inverkar i elevers arbete och lärande. 
Det förefaller viktigt att utifrån ett praxisnära elevperspektiv fördjupa och analysera 
förståelsen av slöjdämnets emotionella dimension och slöjd som en specifik emotionell 
praktik, inte minst för att bidra med kunskap som underlättar lärares arbete med att 
uppmärksamma, stötta och synliggöra elevers processer och lärande där så behövs. 

19 Här bör uppmärksammas att beteckningen positiva och negativa emotioner utgör en beskrivande beteck-
ning för emotionerna i sig men inte säger något om deras funktion och konsekvenser i praktiken. 
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Kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter

I studien ställer jag frågor om elevers emotionella upplevelser av textilslöjd, hur de 
uttrycks, vad som karaktäriserar dem och hur de kan förstås i relation till lärande. 
Det objekt som jag studerar är elevers aktiva handlingar inom skolämnet textilslöjd. 
Studiens kunskapsobjekt utgörs av elevers emotionella erfarenheter, hur dessa samspelar 
i lärprocesserna och tar sig uttryck i handling. Teoretiskt närmar jag mig studiens 
problemområde från tre håll utifrån tre olika kompletterande ingångar som i detta 
kapitel beskrivs i tre olika avsnitt. När jag använder teorierna för att tolka det empiriska 
materialet är teorierna förstås samverkande och länkar till varandra. Avsnitten börjar 
med mer övergripande beskrivningar av den teoretiska ansats som presenteras, för att 
allt eftersom landa i mer avgränsade teoretiska modeller och ringa in de analytiska 
verktyg jag funnit nödvändiga. Kapitlet inleds med en teoretisk inramning som visar 
hur skolämnen formas i skolans institutionella miljö och avslutas med en summering 
av teoretiska perspektiv och de mest centrala begreppen som likt ett teoretiskt skelett 
är bärande för studien.

Formandet av ett skolämne – rekontextualisering och diskursiv påverkan 
I studien tar jag utgångspunkt i elever som individer och aktiva aktörer vilka skapar sig 
själva i samspel med omgivningen. Skolan utgör en institutionell arena som uppfattas 
som ett fysiskt objekt, samtidigt som den utgör en socialt skapad verklighet som 
elever socialiseras in i. Genom aktiviteters rutiner och traditioner och de mänskliga 
vanor som uttrycks och sprids införlivas den sociala ordningen hos eleverna i ett slags 
ständigt pågående produktion, där människan så att säga producerar sig själv (Berger 
& Luckman, 1998).1 När elever lär och tar del av slöjd i institutionell form, som ett 
av många skolämnen i skolan, sker detta i en särskild makt- och kontrollstruktur 
som formar och påverkar elevernas erfarenheter, men också utgöra en del av deras 
medvetande. När olika skolämnen ska förmedlas blir legitimering alltid viktig; 
ordningen behöver på något sätt förklaras så att den framstår meningsfull för den 
enskilda (Berger & Luckman, 1998). All legitimering rör makt och sätter olika 
diskurser i rörelse, något institutioner motverkar genom att ingjuta stabilitet och 

1 Peter Berger & Thomas Luckman (1998) utgår från Meads intersubjektivitet och tanken om den sociala 
interaktionen som grunden för människans uppfattning om verkligheten. De utgår även från Marx tankar om 
mänsklig aktivitet/handling och socialt samspel som en tankemässig bas samt hans alienationsbegrepp som 
visar hur människor blir främmande för den egna verksamheten och kommer att uppfatta den som något 
utanför dem själva. 
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försöka garantera olika diskursers legitimitet (Foucault, 1993). 
 Basil Bernstein (2000) visar med vad han kallar skolans pedagogiska diskurs på 
de underliggande principer som formar en utbildning. 2 När skolämnen blir till förs 
de från ett yttre sammanhang in i skolan och transformeras – Bernstein kallar denna 
process för att skolämnena rekontextualiseras. Den pedagogiska diskursen fungerar 
som en styrande rekontextualiserande princip som bestämmer kunskaper och 
färdigheter, social ordning, vilka skolämnen som ska ingå och hur de kan utformas. 
 Makt innebär gränsdragning och ett skolämnes klassifikation visar inbördes 
relationer mellan ämnen. Ett starkt klassificerat ämne är tydligt avgränsat, kunskapen 
specialiserad och förhållandet mellan lärare och elev hierarkiskt, medan ett svagt 
klassificerat ämne lättare påverkas utifrån och innefattar en ämneskunskap som 
närmar sig elevers vardagskunskap. Ett skolämnes inramning åsyftar ett ämnes 
organisation och vem som kontrollerar tid, ordning, val av innehåll och det sociala 
samspel där lärande sker (Bernstein, 2000). Inflytande och kontroll påverkar de sociala 
relationernas form och innehåll vid lärandet, vilket naturligtvis får konsekvenser för 
elevers erfarenhet av ämnet. Försvagade gränser mellan lärare och elev frigör utrymme 
för elevers egenmakt, men betyder inte självfallet att kontroll saknas – snarare att den 
är underförstådd (Bernstein & Lundgren, 1983). I och med att elever outtalat tar till 
sig den pedagogiska diskursens principer förvärvar de också skolans bakomliggande 
kod, en bakgrund mot vilken studiens empiri och elevers erfarenheter måste förstås.  
 Skolämnen är aldrig statiska utan ständigt utsatta för förändringstryck. Bernstein 
(2000) har från Durkheim hämtat två begrepp som beskriver de motsättningar som 
kan uppstå inom ett ämne. Det heliga står för det specifika och särskiljande i ämnet 
medan det profana betecknar kontextuella krav och tvång.3 Begreppen tydliggör den 
pågående och tvingande förhandlingen om vad som kan avvaras i ett ämne och vad 
som är oersättligt.

Det sociala samspelets grundläggande betydelse 
Ett grundantagande i studien är att elevers aktivitet och handling är centrala och 
att lärande och erfarenhet likväl som emotioner uppstår mellan en elev och den 
omgivande världen. Elevers interaktion och samspel med omvärlden är därmed av 
yttersta betydelse. Ett sådant perspektiv placerar studien i sociokulturell teoribildning 
(Vygotskij, 1978, 2001; se även Bruner, 2000; Wertsch, 1998) som betonar att lärande 
sker i samspel i sociala gemenskaper och kollektiva aktiviteter. Den mänskliga 
aktiviteten är i fokus och omfattar elevens relation till det specifika sammanhanget 
likväl som till de material som på olika sätt omvandlas i olika lärandesituationer 

2 Bernsteins utbildningssociologiska teori är omfattande. I studien används endast ett fåtal begrepp som rör 
den pedagogiska diskursen. Diskursbegreppet kommer ursprungligen från Michel Foucault och kan kortfattat 
sägas handla om mening och beteckna de ständigt föränderliga villkor som styr vad människor tycker och 
tänker, och som påverkar vad de säger och hur de handlar (se t ex Foucault, 1993). Diskurser är i ständig 
rörelse och verkar konstituerande. Bernstein (2000) använder diskursbegreppet avgränsat till den pedagogis-
ka kontexten där han talar om den övergripande pedagogiska diskursen, men även om de olika skolämnena 
som separata diskurser. Den pedagogiska diskursen består av en regulativ och en instructional discourse. Den 
förstnämnda diskursen är styrande och rör social ordning, identitet och relationer medan den sistnämnda rör 
kunskaper och färdigheter.  
3 Kontextuella krav och tvång kan till exempel utgöras av ekonomiska, organisatoriska eller emotionella 
begränsningar. 
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(Rogoff, 1995). Perspektivet inkluderar på så sätt elev och omvärld, aktör och 
struktur, och sökljuset riktas mot gränsen mellan dem – mot möte, kommunikation 
och samspel – och utrymmet emellan som platsen där viktiga processer är i rörelse 
(Wertsch, 1998). 
 Det sociokulturella perspektivet utgör en epistemologisk ståndpunkt som 
tar fasta på elevers erfarenheter och lärande som grundade i interaktion i situerad 
praktik, där det kulturella4 och historiska sammanhanget har betydelse. Erfarenhet 
och lärande är därmed knutet till olika praktiker där elevers deltagande och handling 
fungerar som en inramning för vad man gör, vem man är likväl som hur det man gör 
tolkas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2000). Eleverna 
agerar som individer utifrån de egna erfarenheterna och vad de uppfattar som möjligt 
och tillåtet i den fysiska och sociala omgivningen och av olika medaktörer. Det 
sociokulturella perspektivet och studiens ansats inryms i det socialkonstruktivistiska 
teoriparadigmet som utgör studiens övergripande ontologiska utgångspunkt. 
Paradigmet är mångfasetterat – man kan med fog tala om socialkonstruktivismer5 i 
plural (Barlebo Wenneberg, 2010; Dreyer Hansen & Sehested, 2003; Kjørup, 2009). 
En gemensam grundsats är synen på förståelse och mening som centrala inslag i all 
mänsklig aktivitet, och meningsskapandet som något som sker inbäddat i social 
interaktion i specifika sammanhang och med avgörande betydelse för människors 
förståelse och olika uppfattningar (Postholm, 2005). Den socialkonstruktivism som 
jag grundar studien på kännetecknas av ontologisk realism. Mänsklig förståelse 
kommer inte ur omvärlden eller föremålen i sig själva, utan rekonstrueras i dagligt 
samspel med följd att vissa handlingar och meningar kommer att uppfattas som 
naturliga, medan andra avfärdas som socialt oacceptabla. De konstrueras därmed i 
samspel med vad som i ett sammanhang tidigare hållits för meningsfullt. Historisk 
och kulturell bundenhet spjärnar därmed emot en fullständig relativism, där allt är 
möjligt och pluralistiskt kan betyda vad som helst, vilket möjliggör delad förståelse 
bland människor i ett gemensamt sammanhang (Postholm, 2005). 
 Mellanrummet mellan elev och omvärld, som berörts ovan, överbryggas via 
olika kulturella och medierande redskap (Vygotskij, 1978). Dessa är integrerade i de 
sociala praktikerna och fungerar som ett slags tolkande och förmedlande kontakter. 
Medierande redskap i form av föremål, olika verktyg, kroppsrörelser, bilder, texter 
och det talade språket utgör fysiska och intellektuella redskap genom vilka elever 
samspelar och handlar, men också förstår och lär (Säljö, 2000).6 De medierande 
redskapen innehåller tidigare kunskaper och stödjer elevers handling, problemlösning 

4 Med kultur avses allt som inte är givet av naturen utan konstruerat och skapat av människan. Kulturen 
består av idéer, värderingar och kunskaper, resurser människan förvärvar genom social interaktion med 
omgivningen (Säljö, 2000).
5 Det råder en viss begreppsförvirring då socialkonstruktivism och socialkonstruktionism ofta används 
parallellt. Begreppen är i stort synonyma och härrör ur skilda språkbruk inom olika vetenskapstraditioner (hu-
maniora och samhällsvetenskap). Inom humaniora har man strävat efter att särskilja sig från konstruktivism, 
en teoretisk inriktning inom utvecklingspsykologi och använder därför beteckningen konstruktionism (Dreyer 
Hansen & Sehested, 2003). I min studie görs ingen betydelseskillnad.
6 Fysiska redskap avser föremål och verktyg medan intellektuella innefattar språk, idéer, mentala förmågor 
och diskursiva föreställningar (Säljö, 2000). I praktiken är redskapen inte renodlat fysiska eller intellektuella. 
De har snarare både fysiska och intellektuella sidor som förutsätter varandra (Säljö, 2000, 2005). 
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och lärande. I ett enkelt redskap som en sax finns exempelvis avancerad lagrad kunskap 
om hur man med hävstångsprincipen effektivt kan utnyttja stål med slipad egg till 
att klippa tyg. Språk och text betraktas generellt som kraftfulla medieringar och har 
traditionellt getts överordnad betydelse för lärandet och fungerat normerande i skolans 
kontext. En sådan hierarkisk indelning grundas i cartesiansk dualism och åtskillnad 
mellan tanke och kropp, och har fått till följd att kroppslig handling underordnats 
(Petersen, 2007). Mänsklig handling medieras dock av en mängd olika modaliteter 
allt från “bodily movement and gestures to pictures, sounds, tools, and all kind of 
signs. Written text is but one of the mediational modalities.” (Engeström, 2009, s 
308). Studien utgår från ett horisontellt medieringsbegrepp (Marner, 2005), som 
placerar de kulturella redskapen jämsides och motverkar att ickespråkliga medierande 
redskap åsidosätts Att omfatta det lärande som sker i textilslöjd kräver hänsyn till 
bredden av olika medierande redskap som används, liksom till de olika redskapens 
egna villkor och specifika potential att skapa och förmedla mening. 

Det sociokulturella perspektivet kompletteras i studien med aktivitetsteori som 
fungerar som ett ramverk och en deskriptiv handlingsteori som ringar in pågående 
handling, aktivitet och förändring. Heuristiskt utgör teorin ett sätt att orientera 
sig mot omvärlden samtidigt som den visar på vad man behöver ha i åtanke (Roth, 
Radford & LaCroix, 2012). 
 Ett viktigt analytiskt verktyg i studien är Yrjö Engeströms (1987) visuella 
modell av aktivitetssystemet som gestaltar en aktivitet som helhetlig och dess olika 
inslag i dialektisk interaktion med varandra. Att på så sätt visualisera individen i 
interaktion med omgivningen gör det möjligt att studera samband mellan vardagliga, 
till synes tillfälliga, händelser som stör samspelet och en aktivitets grundstruktur och 
organisation, liksom handlingars sociala och materiella konsekvenser (Engeström, 
1987, 2008). Innan jag fördjupar beskrivningen av aktivitetssystemet och hur det 
används i studien ges en kort förklaring till hur aktivitetsteori och sociokulturell teori 
förhåller sig till varandra.
 Aktivitetsteori och sociokulturell teori har båda sina rötter hos Vygotskij – 
de är så att säga samma andas barn.7 De två riktningarna har utvecklats på skilda 
håll, men på senare tid förts samman då de är komplementära och utgör en enad 
begreppsapparat (Edwards & Daniels, 2004). Medan sociokulturell teori utvecklats 
i väst och influerats av amerikansk pragmatism och interaktionism är aktivitetsteori 
påverkad av europeisk filosofisk tanketradition och rysk kulturpsykologi (Martin & 
Peim, 2009). Aktivitetsteorin bygger på Aleksei N. Leont évs (1978) vidareutveckling 
av Vygotskijs tankar som senare togs upp i den engelskspråklig vetenskapstradition 
i form av Engeströms (1987, 2001) bearbetning av teorin. Teorin har växt fram i 
flera steg. Leont évs (1978) bidrag var att integrera Vygotskijs medierande triangel (se 
aktivitetssystemets topp i Figur 1 ) med sociala relationer och gemensam aktivitet, och 
utöka teorin till att även hantera relationer mellan individen och den yttre världen.
7 Aktivitetsteori står som beteckning för Cultural-Historical Activity Theory, CHAT, medan sociokulturell 
teori betecknar Socio-Cultural Activity Theory, SCAT. Aktivitet betecknar aktivitet i vid bemärkelse i form 
av verksamhet. Aktivitetsteorin kallas även verksamhetsteori. Jag har dock valt att använda begreppet 
aktivitetsteori främst för att det språkligt är smidigare i text, och visuellt och fonologiskt ligger närmre den 
engelskspråkiga beteckningen. 
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Ett verktyg för förståelse av individuell subjektivitet
Det mänskliga medvetandet förstås ur aktivitetsteoretiskt perspektiv genom aktivitet 
och handling riktad mot olika objekt. Jag tänker mig eleverna som individer och 
handlande subjekt i en gemensam och kollektiv aktivitet. Då få aktivitetsteoretiska 
studier utvecklat teorin mot en förståelse av individuell subjektivitet och medvetenhet 
blir Wolff-Michael Roths (2009, 2011, 2013) arbeten, som bland annat rör emotioner, 
viktiga teoretiska hållpunkter för studien. Wolff-Michael Roth, Lois Radford & 
Lionel LaCroix (2012) beskriver det mänskliga psyket som något som ”arises out of the 
contradictions, the transformations, all the elements that come into play in activity” 
(Roth, Radford & LaCroix, s 5). Subjektiviteten utgör därmed något som framträder 
i aktiviteten. Det går därför inte att skilja medvetenhet från materiell realitet, och det 
ena går inte att förstå utan det andra. Roth tar teoretiskt stöd i Holzkamp som betonar 
subjektivitetens betydelse i aktiviteten och beskriver det subjektiva medvetandet som 
en konkretion av möjliga medvetanden som finns tillgängliga, och subjektiviteten 
som något som länkar individen till kultur, historia och en aktivitets sociala kontext 
(Roth, Radford & LaCroix, 2012). 
 Teorin används inom klassrumsforskning och det är inte ovanligt att man 
studerar individer, egna ”själv”, i stället för grupper (Nussbaumer, 2011), eller att 
teorin inom utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning används för att 

Figur 1. Aktivitetssystemet (fritt efter Engström, 2001, s 135).
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med utgångspunkt i elevers, eller för den delen även lärares erfarenheter, förstå en 
utbildande verksamhets olika inslag och organisation (se t ex Coterall, 2013; Hansson, 
2014; Paulsen Dagsland, 2013). Generellt är användningen av aktivitetsteorin spridd 
inom en rad olika discipliner och kanske mest känd inom områden som intresserar sig 
för förändringar inom arbetsliv och organisationer.  
 
Aktivitetssystemets ingående delar
Bottendelen av triangeln visar aktivitetens, det vill säga den textila slöjdens samhälleliga 
sammanhang som inte omedelbart är observerbart i aktivitet och handling. All 
aktivitet sker i någon form av gemenskap och samspel som påverkas av deltagande. 
I studiens textilsalar består gemenskapen av mindre grupper av elever och en lärare. 
Gemenskapen förkroppsligas i relationerna mellan eleverna och läraren, medan 
aktiviteten i sig med sina rutiner och undantag utgör gemenskapens struktur. Hur en 
gemenskap organiseras får betydelse för den enskilda elevens, subjektets, relation till 
aktivitetens objekt och vad som aktiviteten resulterar i, det vill säga själva utkomsten. 
Elever för med sig kropp och medvetande in i textilslöjdsaktiviteten, de känner, erfar 
och agerar, vilket sammantaget bidrar till förändring. Olika regler verkar styrande för 
vilket samspel som blir möjligt och i slöjdsalen utgörs de bland annat av reglerande 
styrdokument, uttalade och outtalade regler liksom uppgifters utformning. Diskursiva 
föreställningar kan också, direkt eller indirekt, påverka aktiviteten och verka för en 
typ av handling medan andra handlingar åsidosätts. Arbetsdelningen definierar 
hur en aktivitet distribueras bland dem som ingår i en gemenskap och vilka roller 
de kommer att få. Utifrån elevers individuella historia intar elever olika positioner, 
samtidigt som aktivitetssystemet också bär sin egen historiska utveckling lagrad i 
regler, konventioner och föremål (Engeström, 2001). 
 Aktivitetssnivån återfinns i triangelns mitt och inrymmer subjektet, de enskilda 
slöjdeleverna, och objektet, resultatet av de lärandeprocesser slöjdaktiviteten resulterar 
i. Objektet har med hjälp av de medierande redskapen i triangelns topp på olika 
sätt transformerats till en utkomst av elevers handlingar och slöjdföremålen utgör en 
fysiskt och materiell del av aktivitetens utkomst. 

Tre analytiska nivåer: aktivitet, handling och operation
Analytiskt har textilslöjdsaktiviteterna indelats i tre olika nivåer: aktivitet, handling 
och operation (jfr Leont év, 1978). Aktivitetsnivån är central och avser verksamheter 
som liksom skolan och textilslöjden kontinuerligt återskapas8 och därmed utgör ett 
överordnat sammanhang för mänsklig handling (Engeström, 2008). 
 Genom att delta i arbetet inom en aktivitet bidrar individen till ökad kollektiv 
kontroll och transformation av livssituationen, samtidigt som han eller hon har 
möjlighet att själv utöka kontrollen över det egna livet (Roth, 2011). En aktivitet 
kan på så sätt liknas vid ett mynt med två sidor – en kollektiv och en individuell. En 
8 Aktivitetsteorins syn på aktivitet kräver en förklaring. Vygotskij utvecklade sina teorier bland annat med 
stöd i Marx f ilosofi och Leont´evs vidareutveckling av teorin bygger därför på tyskans två ord för aktivitet: 
tätigkeit som en kollektivt motiverad sociomateriell form av aktivitet som syftar till reproduktion och trans-
formation av mänskliga livsförhållanden och aktivität som innebär att vara upptagen, sysselsatt med något som 
inte behöver ha kollektiva syften (Roth, 2011, s 49). Med aktivitet avses alltid det förstnämnda, det vill säga en 
kollektiv verksamhet som kontinuerligt återskapas och inte en tillfällig, individuell sysselsättning.
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elev lär slöjd i skolan i en praktik som utformats utifrån tolkningar av styrdokument 
med yttersta syfte att kunna fungera i samhället, samtidigt lär eleven för sig själv 
och strävar efter kontroll över olika inslag i den aktuella situationen och i det egna 
livet. Aktivitetsnivån blottlägger på så vis en för studien viktig dubbelhet. Hur en 
elev upplever och erfar textilslöjd är beroende av hur elevens personliga mening i en 
aktivitet förhåller sig till den övergripande kollektiva aktivitetens mening, och i hur 
stor utsträckning eleven gör den till sin eller är beroende av hur andra ser på de egna 
handlingarna. 
 Handlingar utförs av en enskild individ eller en grupp för att uppfylla mål. De 
styrs av kunskap och föreställningar om objektet och av problem som uppstår, men 
också av aktiviteten i sig. Handlingarna får aktiviteten att realiseras, framträda och 
förkroppsligas och är ömsesidigt konstituerande: 

Förståelse av en enskild elevs handling kräver därmed hänsyn till textilslöjdsaktiviteten 
som helhet. Konkret realiseras handlingar av en mängd omedvetna och automatiserade 
operationer beroende av handlingen då tillståndet i handlingen fungerar som 
utgångspunkt för den operation som följer. 
 Att studera elevers handlingar och samspel i textilslöjdens sociala praktik är att 
ställa sig i en komplex och lavinartad ström av handlingar, skeenden och situationer. 
Aktivitetssystemet fungerar som ett stödjande verktyg som gör det möjligt att hantera 
komplexiteten, men också att förstå förändringar i handlingarna. Jag tänker mig 
textilslöjdens praktik som en tät kontextuell väv (jfr Lindgren, 2013) där alla olika 
inslag praktiken har att erbjuda är tätt sammanvävda, så tätt att väven blir opak och 
svårgenomtränglig. Den tvådimensionella bilden av aktivitetssystemet som Engeström 
vidareutvecklat är en schematisk aningen stel bild av kontexten (Engeström, 1987, 
2001). Ungefär som att någon fört ihop den kontextuella vävens trådar i större 
grupper och ökat vävens transparens genom olika håligheter. Jag kan då hålla upp 
aktivitetssystemet och lägga det över strömmen av handlingar som ett raster. Får det 
dessutom följa handlingsströmmens rörelse vrids det när rörelsen fortplantas och 
aktivitetens olika inslag hamnar ömsom i förgrund, ömsom i bakgrund samtidigt 
som dialektiken behålls. 
 Aktiviteter är öppna och dialektiska. Dynamiken, den ständiga förändringen och 
rörelsen, kommer ur aktiviteters inre motsättningar. Elevers handlingar innehåller 
alltid en mångfald av synvinklar, intressen och traditioner. Handling riktad mot 
objekt är därför ”always, explicitly or implicitly, characterized by ambiguity, surprise, 
interpretation, sense making and potential for change” (Engeström, 2001, s 134). 
Motsättningarna finns alltid där på olika nivåer i aktiviteten, vissa primära och 
historiskt framväxta mellan gammalt och nytt, andra sekundära och uppstår mellan 
objekt och aktivitetens olika delar. Medan vissa är lösliga är andra olösliga. Oavsett 
vilket så måste elever och lärare hantera dem. Förhållandet mellan redskap och 
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materials nuvarande tillstånd kontra det ideala tillståndet i form av ett tänkt föremål 
är en motsättning (Roth, 2011) som är framträdande i textilslöjd och exemplifierar 
en till viss del lösbar motsättning elever ständigt brottas med. Motsättningar utgör 
förutsättning för utveckling och lärande. Aktivitetsteorin möjliggör att analytiskt visa 
på motsättningar mellan elever och den formella lärandeaktiviteten som i textilslöjdens 
praktik kan ta sig påtagliga emotionella uttryck i handling och samspel. 

Aktivitetsteorin beskriver inte hur något ska beforskas utan måste kompletteras 
med teorier och teoretiska verktyg som kan hantera forskningsfrågorna. En viktig 
sådan uppfattar jag är George Herbert Meads (1934/1995) teori om mänsklig 
intersubjektivitet9 och två olika typer av socialitet som möjliggör textilslöjdens elever 
som aktivt handlande i ömsesidigt samspel med omgivningen. Mead förbinder 
förmåga till självreflexivitet (social interaktion), perspektivbyte10 och att se sig själv 
med andras ögon med aktörsskap medan en aktivitets struktur däremot bärs upp av 
förmåga till icke reflexiv handling (funktionell identifikation). Jaget (’I’) och miget 
(’me’) utgör två interagerande sidor av självet. Medan jaget består av självets reaktion 
på andras attityder, utgör miget den uppsättning attityder som självet lägger sig till 
med (Mead, 1934/1995). En elevs bild av sig själv och de egna handlingarna skapas på 
så sätt genom en syntes av omgivningens förhållningssätt. Meads beskrivning av jaget 
som aktören och miget som strukturen inom självet fogar ihop aktör och struktur, 
och visar att all handling i grunden är social (Lundin, 2004).
 För att kunna förstå och tolka elevers samspel och emotionella uttryck i olika 
situationer i slöjdpraktiken har jag använt mig av Meads (1934/1995) gestbegrepp 
som ett teoretiskt verktyg. Gesten är den inledande öppna fasen av en social handling. 
En gest kan vara kroppslig  och bestå av kroppsliga uttryck som mimik, rörelse och 
kroppshållning eller vokal och innefatta vokala uttryck som skrik, ord eller mer 
avancerade språkliga yttranden (Mead, 1934/1995). Gester kallas signifikanta när de 
blir meningsfulla för andra och betyder samma sak för de som kommunicerar. De har 
då samma inverkan på den som utför gesten och den som gesten riktar sig mot. 
   Moira von Wright (2000) beskriver gesten som social, alltid riktad till någon 
eller något, och metaforiskt som nyckeln till en relationell förståelse av Meads 
intersubjektivitet. 

Vad von Wright beskriver ovan illustrerar det särskilda förhållandet i socialt samspel 
Mead (1934/1995) kallar meningens fält, ett slags triadisk relation mellan en gest, 

9 Istället för intersubjektivitet använde Mead själv begrepp som co-operative activity eller co-operation genom 
communication (Lundin, 2004). 
10 Mead använder f lertalet olika begrepp för att beskriva perspektivbyte och att kunna se ur andras perspek-
tiv: ”taking the attitude of another”, ”taking the role the other” och ”taking the perspective of the other” 
(Vaage, 2003, s 126).
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resultatet av den handling en gest inleder och någon annans respons på gesten. Det 
är där gesten ges mening och mening formuleras. Att det inte är själva gesten som 
besvaras utan vad den betyder har riktat min uppmärksamhet mot hur mening i olika 
situationer kan tolkas och tänkas framstå för eleverna liksom mot meningsskapandets 
rörlighet. Mening skapas ständigt mellan de som ingår i socialt samspel och utgör 
inget medvetandetillstånd, eller någon form av samband, som ligger fast.
 Meningen behöver inte vara medveten utan utvecklas ur social handling oavsett 
om den uppmärksammas eller inte. Så länge handlingar inte hindras eller avbryts 
förblir en handlande elev omedveten om meningen och handlingarna förblir icke 
reflexiva. Först i motstånd eller konflikt tvingas eleven till perspektivbyte, reflektion 
och social interaktion. Meningen återfinns då i olika ”tendenser till handling” och 
medvetenhet om meningen nås när man föreställer sig den respons en gest kan väcka 
hos andra eller riktar uppmärksamhet mot de egna attityderna (von Wright, 2000, 
s 94). Kan inte motståndet övervinnas med befintlig mening måste eleven söka ny 
mening i olika tendenser till handling. 

Sociala relationer omfattar fysiska föremål 
Hans Joas (1985) framhåller Meads intersubjektivitet som i huvudsak praktisk. 
Det är genom egna konkreta erfarenheter av handling i relation till andra som en 
individ lär sig om andra, och också förstår sig själv. Meads vidgade syn på social 
handling inkluderar interaktivt samspel och perspektivbyte i relation till fysiska 
föremål likväl som till människor (Joas, 1985; McCarthy, 1992; Vaage, 2003).11 Han 
tänker sig de fysiska objektens socialitet och perspektivtagning med fysiska objekt 
som ursprunget till individens medvetande och utvecklandet av ett själv. I det lilla 
barnets möte med omvärlden upptäcks självet genom föremåls och ytors tryck mot 
kroppen. Det är så medvetandet om, och känslan för, den egna kroppens gränser 
uppstår. Även i den fortsatta utvecklingen är interaktionen med föremål av betydelse 
för självmedvetenheten. Om en handling av någon anledning misslyckas hotar den 
utvecklingen av självet och individens möjlighet till fria handlingar i samspel med 
omgivningen (Joas, 1985).

Att ha en social relation till omgivningens fysiska föremål och material är unikt 
mänskligt (Mead, 1938) och relationen för med sig empati för föremålet men även 
varseblivning av vad Mead kallar föremålets gester (Joas, 1985). Genom att greppa 
ett glas och känna motståndet av det i handen erfars glasets respons och handling 
i relation till självet – en respons som kan karaktäriseras som frågor och svar i det 
mänskliga medvetandet (McCarthy, 1992). Att vara i relation med ett föremål innebär 
medvetenhet om föremålet och om vilken respons de egna gesterna får. 
 Meningens fält och den triadiska relationen mellan gest, handlingens resultat 
och den andres respons gäller för socialt samspel med andra människor så väl som för 
samspel med fysiska ting. Mikkel B. Tin (2013) beskriver hur mening uppkommer 
med utgångspunkt i skapande handlingar, och liknar relationen mellan subjekt och 

11   Mead (1934/1995) använder uttrycket pantomisk gest medan t ex Moira von Wright (2000) i stället kallar 
gesten fysisk. Även om jag anser att fysisk gest är ett bra begrepp som tydligt kan illustrera fysiska föremåls 
respons på en människas inledande gest, har jag valt att använda mig av kroppslig gest i stället, detta för att 
begreppet bättre stämmer överens med emotioners kroppsliga uttryck som kan inrymmas i gesten och den 
inledande handlingen. 
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objekt i skapandet som en process där mening tar form av en pågående dialog mellan 
subjekt och objekt. 

En förutsättning är dock att handlingen är intentionell och karaktäriseras av 
medvetenhet, riktning och vilja. Förmåga till perspektivbyte gör det möjligt för elever 
att medvetet rikta och förbereda handling utifrån vad som förväntas i mötet. Det kan 
liknas vid att man innan man sätter sig på en stol bedömer den egna kroppen ur stolens 
perspektiv. Håller stolen för kroppstyngden? Saknas något ben? Med erfarenhet och 
uppövad skicklighet fördjupas dialog och samspel mellan elev, material och redskap, 
och eleven kan rikta uppmärksamheten från sig själv och den egna kroppen till mötet 
med materialet (Illum, 2004). 

Den icke reflexiva handlingen möjliggör för elever att utveckla vanor i slöjdarbetet. 
Vanor innefattar rutiner, kroppslig samordning i rörelse och gester liksom att 
textilslöjdens sociala sammanhang förkroppsligas av individen. Att studera vanor 
och perspektivbyte, det vill säga när den icke reflexiva handlingen, den funktionella 
identifikationen, övergår i social interaktion, är betydelsefullt för att i studien kunna 
tolka och förstå elevers handling liksom även deras erfarenhet och uttryck för 
emotioner och lärande. 
 Mead (1934/1995) beskriver vanorna men det är John Dewey (1916/2009, 
1922/2005) som utvecklat begrepp för deras funktion.12 13 Handlingsvanor är 
överförda, inte personliga, och kan i den bemärkelsen inte enbart härröras till den 
elev som utför en handling. Vanorna rör inte bara praktisk handling utan formar även 
elevers emotionella och intellektuella inställning (Dewey, 1916/2009). Med begreppet 
disposition14 avser Dewey (1922/2005) de vanor som vid ett visst tillfälle inte framträder 
öppet i handling. Dispositioner utgör något latent och potentiellt hos eleven som kan 
sättas igång. De är under tryck av den vana som för tillfället är aktiv i handling, 
men kan, när trycket lättar, avlösa den vana som varit verksam. Dispositionerna är 
varaktiga handlingstendenser som träder fram när förutsättningarna är de rätta. 
Vanor handlar alltså inte om repetition av handling, utan om både känslighet ”för 
inrotade sympatier eller antipatier” och vilja (Dewey, 1922/2005, s 53). Elever tar del 

12 ”[Vi] behöver ett ord för att beteckna det slag av mänskligt handlande som påverkas av föregående 
handlande och i denna mening är förvärvat; som inom sig rymmer en viss ordning eller systematisering av 
de mindre elementen i handlingslivet; som sträcker sig mot framtiden, är dynamiskt till sin beskaffenhet och 
redo att öppet framträda men också i en eller annan latent form, även då det inte öppet framträder såsom 
reglerande element i handlingarna.” (Dewey, 1922/2005, s 52).
13 Vanor och vilka handlingar de leder till är centrala i pragmatiskt perspektiv. Pragmatismen är en rörelse 
och en f ilosofi som uppstod i början av 1900-talet och fokuserar praktisk nytta och handlingars praktiska och 
konkreta konsekvenser (Thayer, 1982). Pragmatismen företräds förutom av Mead och Dewey även av Charles 
Sanders Peirce och William James.
14 Dewey använder inställning parallellt med disposition eller predisposition. ”Inställning eller, som man oftare 
säger, disposition ger intryck av något latent, potentiellt, något som behöver en positiv impuls utanför sig 
självt för att omsättas i handling ” (Dewey, 1922/2005, s 52). 
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av olika sammanhang och omgivningens mångfald och motsättningar förkroppsligas 
i dispositionerna, som även de är mångfaldiga och motsatta. Livet utgör i mångt och 
mycket ”ett rike söndrat inom sig själv och mot sig själv” (Dewey, 1922/2005, s 61). 
Elever kan både vilja och inte vilja på samma gång, och deras handlingar kan framstå 
som motstridiga. 

Grunden för barn och ungas socialisation och förmåga att via andras reaktioner 
få syn på sig själva är enligt Mead (1934/1995) kreativa handlingar som lek och 
spel. Leken är spontan medan spelet är mer komplicerat. Lek förutsätter trygghet 
och tillit och utspelas enligt Donald W. Winnicott (2003) i lekens potentiella 
rum. Där ger tryggheten avslappning och vila, vilket i sin tur stödjer kreativiteten. 
Winnicott beskriver leken som ett slags kreativt sökande efter självet. Lekens särskilda 
förutsättningar stödjer på så sätt ett kreativt omskapande av självet som bidrar till 
känsla av mening. Leken stärker också de sociala relationerna liksom känslan av att 
kunna klara olika utmaningar (Lillemyr, 2013; Winnicott, 2003). Lekens potentiella 
rum beskrivs av Gregory Bateson (1973) som en play frame som utgör en pykologisk 
ram inom vilken människor ser på de aktiviteter som uppstår som icke-seriösa och 
därför kan förhålla sig mer öppna och lekfulla.15 
 Dewey (1916/2009) motsätter sig lek och arbete som varandras motsatser och 
argumenterar för synen på dem som ett kontinuum där både lek och arbete är oumbärliga 
för lärandet. Arbete har, menar Dewey, också missvisande sammankopplats med 
rutinarbete och handling som utförs av tvång och därmed saknar skäl sammanlänkade 
med handlingen.  Det ligger en betydelsefull skillnad i om handling endast utgör 
medel för att nå ett mål, det vill säga handling som en transportsträcka, eller om 
målet i sig innefattar de handlingar som arbetet för med sig. 

Det är enligt Dewey (1916/2009) fullt möjligt att utforma skolans aktiviteter så att 
målet integreras i handling och samtidigt kan vara både lek och arbete genom att 
leklust och utforskande förmåga tas tillvara. En skillnad mellan lek och arbete är 
tiden. Medan leken är fri med mål möjliga att omdefiniera kräver arbete att målet i 
form av en viss förändring av omvärlden hålls fast, att handlingar anpassas samt att 
uppmärksamhet och fortsatt orientering mot målet sker kontinuerligt. Dewey betonar 
vikten av ett ”mål i sikte”, det vill säga ett öppet mål där handlingar kontinuerligt kan 
förändra målet (Dewey, 1916/2009, s 146).
 En skillnad mellan den lek som är fri och vad Mead (1934/1995) betecknar 
som ett spel är att spelet har en logik och regler som kan existera i förväg men även 
uppfinnas i spelet för att hjälpa individen att ta sig ur olika svårigheter. Spelet styrs 
15 Bateson (1973) utgår från att människor alltid inramar aktiviteter som antingen seriösa eller icke-seriösa.
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av regler och kräver hänsyn till samtliga inblandades perspektiv genom att spelande 
individer tillåter vad de tänker sig utgör andras attityder kontrollera och bestämma de 
egna handlingarna. Spelet har drag av att bearbeta sådant som bestämmer, kontrollerar 
och formar de egna livsvillkoren (Mead, 1934/1995). För individen innebär att kunna 
koordinera sina handlingar i ett spel att självkontrollen ökar, vilket bidrar till ökad 
kännedom om självet och om det större sociala sammanhanget. 
 Hans-Georg Gadamer (1997) använder spelet för att utveckla förståelsen av ett 
skapat16 föremåls sätt att vara, vilket han menar närmast utgörs av ”den erfarenhet som 
förvandlar den som erfar” (Gadamer, 1997, s 80). Skapande erfarenhet utgör ett spel 
som aldrig kan ske på lek utan präglas av närmast heligt allvar. Spelets väsen består 
av en upprättad ordning och en pendlande rörelse som upprepas. Kreativa personer 
har förmågan att inrama sitt eget arbete och medvetet öka de positiva momenten 
(Csikszentmihalyi, 2006). En inramning som kan ske i spelets form. Precis som leken 
bidrar spelet till ett uppgående i aktiviteten som förändrar uppfattningen av tid och 
rum (Gadamer, 1997; Winnicott, 2003), något som också kännetecknar upplevelser 
av flow (Csikszentmihalyi, 2007). Sammantaget karaktäriseras spelet av lätthet, 
ickeansträngning och som något där spelaren via skapandet når fram till sin egen 
självframställan (Gadamer, 1997). 

Skratt och humor – en sida av leken
Med begreppet conversational humour beskriver Jennifer Coates (2007) en humoristisk 
konversation där det mesta kan vara roligt. Den försiggår inom ramen för lek och är 
därmed inte seriös (jfr Bateson, 1973). Conversational humour handlar inte om skämt 
och vitsande utan om en humor med leken i centrum: 

Det handlar om att retas, raljera och att lyfta fram en detalj och kreativt leka med den. 
Ur språksociologisk synvinkel fungerar skratt som en inbjudan att dela perspektiv. 
Är skrattet dessutom gemensamt signalerar det kontakt, gemenskap och att man 
som ett gemensamt vi ser på en situation på samma sätt (Adelswärd, 1991). Coates 
(2007) betraktar skratt som en signal för att kommunikation tar ny vändning. Det 
kan introducera en ram för lek och fungera som ett tillkännagivande om att man 
deltar på en gemensam lekarena. Den gemensamma konstruktionen av ramen kräver 
dock att de som deltar redan är lyhörda och fint avstämda gentemot varandra. Själva 
konstruerandet av ramen utvecklar intimitet och solidaritet mellan dem som ingår. 
Positiv humor med en mer välvillig framtoning har dessutom förmåga att reglera 
emotioner genom att stärka positiva emotioner och motverka negativa (Samson & 
Gross, 2012). 

16 Gadamer (1997) utgår från konst. Dewey närmar arbete som kännetecknas av lekens attityd till konst, åt-
minstone vad gäller arbetets karaktär (Dewey, 1916/2009). Jag har med stöd i Dewey ersatt Gadamers konst 
med skapande och avser då arbete i slöjd, detta för att kunna närma teorin till slöjdpraktiken. 
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Lärande – gradvis förändring och omformad relation till omvärlden
Synen på lärande har utvecklats och förändrats över tid. Traditionellt har lärande 
förknippats med inlärning och psykologiskt grundad förståelse med individen i 
förgrunden, något som generellt fått ge vika för en syn på lärande som socialt och 
situationellt förankrat. Lärande engagerar en rad olika vetenskapliga discipliner. 
Begreppets komplexitet kräver tvärvetenskapliga angreppssätt och olika discipliner 
har något viktigt att bidra med (Illeris, 2012; Wertsch, 1998). Detta säger något om 
lärandets bredd. Frågan är om det ens är möjligt eller eftersträvansvärt att ge lärande 
en heltäckande definition (Alerby, 2000). Det finns dessutom ett avstånd mellan 
teoretiska insikter om lärande och empiriska studier av hur det görs i praktiken – det 
är helt enkelt svårt att studera lärandet i sig när det inträffar (Sahlström, 2008). I 
likhet med klassrumsforskning i stort gör jag inte anspråk på att specifikt avgränsa 
elevers lärande, utan studerar processer och samspel i textilslöjdens praktik för att 
förstå lärandets uttryck i relation till elevers emotionella erfarenheter. För att kunna 
göra detta behöver jag dock ytterligare teoretiska verktyg för att förstå lärande.
   I studien tar jag fasta på att lärande handlar om gradvis förändring och en 
omformad relation mellan individ och omvärld (Carlgren 2010; Hedegaard, 2001; 
Rogoff, 1995; van Oers, 2008) och utgör något som ger utökade handlingsmöjligheter 
(Dewey, 1938; Rogoff, 1995). Med stöd i Vygotskij kan lärande beskrivas som i 
huvudsak tredelat. Det handlar om att någon lär, och åsyftar då det lärande subjektet 
och vad som sker med den som lär. Lärande kan också syfta på process och hur 
lärande görs och slutligen också på själva lärandeinnehållet, det vill säga lärandets 
objekt och att något specifikt lärs (Carlgren, 2010). 

Knud Illeris (2012) gör utifrån befintliga lärandeteorier en översiktlig indelning 
av lärande i tre olika dimensioner: en känslomässig17, en innehållsmässig och en 
dimension som rör samspel. Trots att emotionella aspekter finns ständigt närvarande 
i lärande, har de inte någon självklar teoretisk plats. Gränser och definitioner är oklara 
och gemensam terminologi saknas (Illeris, 2012). Att närma sig elevers erfarenheter 
av textilslöjd och uttryck för lärande med fokus på den emotionella dimensionen 
har visat sig vara som att beträda minerad mark. Psykologins inflytande samt det 
faktum att känslomässiga aspekter av lärandet inte fullt ut integrerats i traditionell 
lärandeforskning, gör mina försök att integrera perspektiv med olika teoretiska 
utgångspunkter till en delvis besvärlig balansgång. Det finns inte några säkra spår 
eller någon i förväg snitslad bana att följa. Med en sammanhängande, väl grundad 
och överordnad teoretisk ram är det dock möjligt att öka förståelsen genom att låta 
varierade teoretiska bidrag ”komma innanför horisonten” (Illeris, 21), något jag i 
studiens upplägg tagit fasta på vad gäller studiens teoretiska uppbyggnad och förståelse 
av lärandets emotionella dimension.18 
17 Illeris (2012) beskriver hur han alternerat mellan att använda beteckningen den känslomässiga dimensionen 
kontra drivkraftsdimensionen. Jag stödjer mig på den förstnämnda beteckningen, då den bättre representerar 
denna studies intresse. Dessutom undviks direkta associationer till motivation och psykoanalys, inriktningar 
som inte ligger i linje med denna studie. Själv väljer jag att kalla dimensionen för emotionell.
18 La Tefy Schoen (2011) beskriver spänningar inom det sociokulturella fältet vad gäller synen på hur teorier 
och litteratur från olika traditioner är kompatibla eller inte som en ständigt aktuell fråga, detta trots att 
f lertalet forskare som använder perspektivet hävdar att forskning som sträcker sig över paradigmgränser 
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Helhetssyn på lärande – Deweys transaktionella handlingsteori
Även om olika delar av lärande åtskiljs teoretisk är de integrerade i praxis och teorier 
om lärande måste, på något sätt, förstå och hantera helheten (Carlgren, 2010). Studien 
tar stöd i Dewey (1925, 1938) som med sitt transaktionella synsätt och sin teori om 
erfarenhet är den som tydligast omfattar lärandets bredd. Erfarenhet är oskiljbart från 
lärande och är att betrakta som ett lärandebegrepp som närmast går på tvären och 
omfattar helheten (Illeris, 2012). 
 Erfarenhet är ett mångtydigt filosofiskt begrepp som ofta placeras i motsättning 
till teoretisk och språkligt bestämd kunskap. Dewey invänder mot detta och hävdar 
istället att erfarenhet, an experience, utgör grunden för allt lärande även om alla 
erfarenheter inte automatiskt är utbildande (Dewey, 1938). I vardaglig betydelse 
innefattar det svenska ordet erfarenhet den process där kunskap eller färdighet erhålls 
likväl som själva resultatet av processen (Nationalencyklopedin, 2014). Engelskans 
experience har dock en vidare betydelse och motsvaras i svenskan av två ord: upplevelse 
som betyder att vara med om något, en omedelbar icke analyserad helhetskänsla, 
och erfarenhet som i jämförelse avser en mer reflekterad upplevelse och kunskap om 
något. 
 Dewey (1938) beskriver erfarenheter som något elever gör och något bestående 
de har kvar från en situation de genomlevt. Han formulerar också två huvudprinciper 
gällande erfarenhet som teoretiskt bidrar till min förståelse av elevers uttryckta 
erfarenheter liksom till hur emotioner är integrerade i den lärande erfarenheten. 
Den första huvudprincipen, principen om erfarenhetens kontinuitet, förknippas 
med lust eller olust som en betydelsefull kvalitet hos erfarenheten: ”[T]here is an 
immediate aspect of agreeableness or disagreeableness, and there is its influence upon 
later experiences.” (Dewey, 1938, s 27). Erfarenhet handlar enligt Dewey om växande 
och utveckling och kontinuiteten innebär att varje ny erfarenhet bygger på tidigare 
erfarenheter som också inverkar på kvaliteten på den erfarenhet som följer. Kunskaper 
och färdigheter en elev tillägnat sig blir redskap för att förstå och bemästra kommande 
situationer och en elevs värld kommer antingen att krympa eller utvidgas när eleven 
går från en situation till en annan. Dewey beskriver erfarenheten som en ”moving 
force” som, om den förmår väcka nyfikenhet och initiativförmåga hos eleven, också 
kan bära över ”dead places” i framtiden” (Dewey, 1938, s 38). Erfarenheten är öppen 
och därmed också oförutsägbar. Jag tänker mig den som en kedja. Erfarenhet läggs till 
erfarenhet på samma sätt som länkar länkas ihop i en kedja. Inledningsvis är länkarna 
öppna och det är inte möjligt att veta, bara ana, åt vilket håll erfarenhetskedjan tar 
vägen. För att förstå, och i någon mån förutse erfarenheten, krävs ständig reflektion 

och traditioner underlättar förståelsen. ”One´s stance on the compability/incompability issue is of primary 
interest to socioculturalist who, of necessity f inds themselves dealing with multiple view points and theories 
explaining various aspects of the phenomena.” (Schoen, 2011, s 17). Om forskningen inte rör sig utanför upp-
dragna och definierat fält, f inns risk att hjulet uppfinns igen och igen. ”The sociocultural researcher must be 
to somewhat of a generalist in order to see the big picture of the socially situated context. Due to multiple 
domains of factors implicit in the sociocultural perspective, it is incumbent upon the sociocultural researcher 
to survey multiple literatures to obtain an overwiew of the key factors involved, from a variety of perspecti-
ves.” (Schoen, 2011, s 19). Med hänvisning till Kuhn menar Schoen att bara för att olika teoretiska perspektiv 
inte är kompatibla och delar ett gemensamt språk, så innebär det inte att de inte kan jämföras. 
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över de förändringar som kontinuerligt omformar förutsättningarna (von Wright, 
2007). 
 Erfarenhetens andra huvudprincip rör interaktion. Erfarenheten är relationell 
och äger rum mellan människan och världen i vad Dewey kallar situationer av 
möte och samspel (Dewey, 1934, 1938). Meads praktiska intersubjektivitet utgör 
mötesplatser där erfarenhetsutbyte kan ske (Vaage, 2003). Transformationen av 
tidigare erfarenheter i mötet med nya sker primärt inte i enskilda individers inre 
medvetande utan i processer riktade utifrån och in.
 Erfarenhetens enhet, unity of experience, innefattar olika aspekter av människans 
förhållande till världen som självet etablerar och utvecklar (Dewey, 1925). De tre 
mest grundläggande är enligt Hansjörg Hohrs (2009) tolkning av Dewey: handling19, 
emotion och kognition. I processuella handlingsförlopp länkas emotioner samman 
med handling. Emotioner, liksom tänkande, utvecklas främst i problematiska 
situationer när elevens handling möter motstånd och det uppstår brott i interaktionen: 

Avbrotten i den vanemässiga interaktionen inbjuder till reflektion och lärande En 
situations motstånd och de handlingsimpulser som uppstår är i sig en konsekvens 
av människans behov av livsuttryck och motståndet får en igångsättande roll för 
erfarenheten (Dewey, 1925). 
 Fokus på transformation, rörelse, förändring och vad som är i blivande är 
framträdande i Deweys teori och det erfarenhetsbaserade lärande han förespråkar. I 
möte och ömsesidig social handling skapas mening i olika situationer i en intersubjektiv 
ständigt pågående process. Handlingars meningsfullhet och vardagens erfarenheter 
har därmed en central roll hos Dewey, likväl som inom aktivitetsteorin som bygger 
vidare på hans teorier (Postholm, 2008; Valsiner & van deer Veer, 2000). Deweys 
lärandeteori kan liknas vid autentiskt lärande som utgår från verkliga problem utan 
bestämd lösning och involverar elever emotionellt, då lärandet bottnar i de egna 
referensramarna (jfr Renzulli, Gentry & Reis, 2004; Sagar, 2013). Dewey ser lärande 
som växande och utveckling, där sociala händelser är viktiga faktorer som vävs in i 
processen. Utifrån lärandets meningsfullhet framträder enligt Bert Van Oers (2008) 
olika mål för lärandet: ”learning to perform”, ”learning to make meaning”, ”learning 
to participate” och ”learning to be”. Medan lärande för att delta fokuserar handling 
i lärandets sociala sammanhang rör lärande för att vara elevens egen identitet, behov 
och ambitioner. ”The actions to be performed here start out from the learner ś personal 
sense and are constantly evaluated with the help of personal values and norms.” (van 
Oers, 2008, s 11). I erfarenheten relateras tillägnelsen av ett lärandeinnehåll till något 

19 Hohr (2009) använder begreppet aktivitet. Jag har dock ersatt det med handling för att det inte ska förväx-
las med aktivitetsteorins aktivitetsbegrepp som innefattar en verksamhet.
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av betydelse för eleven själv, en koppling som är emotionell och betydelsefull för 
engagemang och lärande.

 
Här följer en närmare beskrivning av olika lärandebegrepp eller modeller över 
lärande som jag betraktar som relevanta för studien. Begreppen visar på nivåer 
i lärande eller delar av lärandeförlopp.20 De har översiktligt sammanställts i en 
gemensam tabell, att likna vid en analytisk verktygslåda. 

Single- och double loop learning 
En modell över lärandets förlopp som kommit att bli brett använd är Chris Argyris 
(1976, 2000) single- and double-loop learning. Lärande sker i handling när en lösning 
träder i kraft. Handlingen kan leda till förväntat resultat, men resultatet kan också 
misstämma med förväntningarna. Den lärande kan då prova en lösning i form av en 
ny handling men utifrån samma förståelse – single-loop learning. Om den lärande 
istället rör sig utanför situationens förståelsemässiga ram uppstår double-loop learning. 
”Double-loop learning finder sted når et mismatch korrigeres ved først at undersøge 
og forandre de styrende variabler og derefter handlingerne.” (Argyris, 2000, s 248). 
Double-loop learning är komplext, svårare och kräver omprövning samt att grunden 
för handlingen ifrågasätts, men gör det möjligt att nå bortom det redan kända. Single-
loop learning är däremot lättare, innefattar felsökande och korrigerande handlingar 
inom ramen för vad som tas för givet. Elever socialiseras in i begränsande teorier för 
handling med betydelse för hur de löser problem (Argyris, 2000). 

Reproduktivt, produktivt och expansivt lärande – motsättningar i fokus 
Engeström (1987, 2001, 2009) bidrar från aktivitetsteoretiskt håll med tre 
lärandebegrepp som motsvarar olika nivåer i lärandet.21 Reproduktivt lärandet avser 
handlingar som är korrekta i en viss kontext, som att svara rätt på lärarens fråga. 
Parallellt existerar också det produktiva lärandet då eleven förvärvar olika regler 
och handlingsmönster som utmärker kontexten. Engeström hänvisar till den dolda 
läroplanen och beskriver hur en elev lär vad det innebär att vara just elev, hur man 
löser uppgifter och hur man blir en del av gruppen. Med produktivt lärandet följer 
därmed en viss press som kan leda till expansivt lärande. Utifrån motsättningar 
ifrågasätts då kontextens mening och innebörd, med syfte att vidga och utöka den. 
Expansivt lärande leder till utveckling och kulturellt nya aktivitetsmönster och rör sig 
därmed bortom det i förväg definierade lärandet (Engeström, 2001). Det är att lära 
nytt där det inte existerar någon lärare som vet. 
 När elever deltar i flertalet aktiviteter och förflyttar sig mellan skola, kamratkrets 
och hem överskrids olika aktiviteters uppdragna gränser, ett gränsöverskridande som 
gynnar expansivt lärande (Engeström, 2009). Att bryta mot det förväntade kräver 
också expansiv agens som möjliggörs genom påverkan från två håll och att kunna 
utnyttja externa kulturella artefakter, kraftfullt medierande och laddade med mening, 
20 I tabellen anges i parantes efter uppgift om referens den ursprungliga källan till lärandebegreppet, om 
sådan f inns.
21 Nivåindelningen har Engeström hämtat från Bateson (1973).
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Tabell 1 Översikt över olika lärandebegrepp.

som stöd att styra handlingen utifrån. I handling karaktäriserad av agens blir det 
möjligt att nå personlig auktoritet och bli styrande i det egna livet (Engeström, 2009). 
 
Expansivt och defensivt lärande
Utifrån aktivitetsteoretisk förståelse har Roth (2011) med stöd i Holzkamp22 

22 Klaus Holzkamp grundade den tyska kritiska psykologin. Trots att hans tankar spritts internationellt är hans 

Argyris
1976

Engeström
(1987; 2001)
Lärande i ett
verksamhets-
system

Wertsch (1998)
Lärande som 
handling med 
medierande
redskap

Ellström (2003)
Lärande på
individ- och
organisationsnivå
i verksamheter

Vaage (2003)
(Dewey, 1910/ 
1997)
Lärande som 
problemlösning

Vaage (2003)
Mead  (1934/
1995)
Gester och 
perspektiv-
tagandets funktion 
i läroprocesser

Roth (2011)  
(Holzkampf, 2013)
Elevens enga-
gemang i relation
till aktivitetens 
mening 

Single-loop
learning
”mismatch”
(handling bryter
mot förväntat
resultat) 

Reproduktivt lärande
Handlingar som ses som korrekta för 
den specifika kontexten
Produktivt lärande
tillägnande av de regler som är specifika
för kontexten

Bemästras
Att inte klara att
använda ett 
redskap

Bemästra
Att hantera ett
medierande 
redskap på 
redskapets villkor

Single-loop
learning
”match”
(handling mot- 
svarar förväntat
resultat) 

Reproduktivt lärande
Lärande under givna förutsättningar,
att bemästra en uppgift (hur)

Lärande som att
försöka och 
misslyckas

Antecipatorisk funktion
Handla enligt förväntningar, reglera 
egna handlingar därefter

Expansivt lärande
Elevens objekt sammanfaller med den kollektiva aktivitetens

Defensivt lärande 
Elevens objekt skiljer sig från den kollektiva aktivitetens

Double-loop learning
Ompröva, ifrågasätta handlingens grund, 
gå utanför befintlig förståelse

Expansivt lärande
Lära nya former för handling utanför
etablerade ramar

Appropriera
Att göra medierande redskap till sitt,
uttrycka sig med unika uttryck

Utvecklingsinriktat lärande
Kreativt förhållningssätt till uppgiften,
möjlig handlingoch det egna förhållningssättet
(Vad? Varför?)

Reflextivt lärande
Målinriktat systematiskt och experimentellt undersökande,
fördjupad kvalitet

Appropriativ funktion
Inlemma aspekter av
andras handlande i de
egna handlingarna och 
handlingsdispositionerna

Reflektiv funktion
Förmåga till reorganisation,
att kunna hantera det
oförutsedda
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beskrivit två lärandebegrepp som undersöker hur elevens subjektiva engagemang 
riktas i relation till en verksamhets objekt och gemensamma mening. Alla 
verksamheter har i sig en kollektiv och en individuell sida, om elevens objekt 
sammanfaller med det gemensamma inträffar expansivt lärande. Är förhållandena 
de motsatta och eleven inte kan, eller vill, göra den särskilda aktivitetens objekt 
till sitt utvecklas defensivt lärande. Genom att i handling ändå utgå från det egna 
objektet och den egna meningen, kan eleven fortsätta vara framgångsrik utifrån eget 
behov och synsätt utan att för den skull nödvändigtvis lära vad som inledningsvis 
förväntades av läraren och vad aktiviteten syftade till ”Defensive learning may 
actually not lead to the acquisition of the knowledge outlined in the curriculum but 
of something else altogether.” (Roth, 2011, s 53). I expansivt lärande är eleven inte 
beroende av yttre krav utan lärandet uppstår ur processen och försök att förstå och 
komma tillrätta med ett visst lärandeproblem och varje steg framåt leder till nya 
svårigheter – lärandet är på så sätt aldrig linjärt. Det defensiva lärandet är motsatt 
och handlar mer om att göra vad som krävs: 

defensive learning

de ns ra ng learning res l s

Holzkamp definierar inte defensivt lärande som ett misslyckande utan snarare som ett 
sätt för individen att i en aktivitet som delas med andra hantera, och klara av att utöka 
handlingsmöjligheterna med bibehållen kontroll (Holzkamp i Roth, 2011). 

Bemästrande och appropriering – lärande med medierande redskap
Sociokulturellt perspektiv fokuserar den medierande handlingen. Lärande är att 
tillägna sig nya intellektuella och fysiska redskap och öka handlingsförmågan (Rogoff, 
1995). James Wertsch (1998) använder begreppen bemästrande och appropriering23 
för att beskriva internaliseringen. Bemästrande innebär att kunna använda ett redskap 
utifrån redskapets egna premisser medan appropriering innebär något mer, och att 
användandet sker på användarens premisser. När man approprierat ett medierande 
redskap kan man använda det utifrån de egna intentioner och med sin egen touch, 
man har så att säga tämjt det och gjort det till sitt. Att bemästras av ett redskap innebär 
att eleven inte klarar av att använda ett redskap och därmed misslyckas. Upplevelsen 
blir då att bemästras av redskapet. De kulturella redskapen är dock alltid kraftlösa i 
sig själva (Wertsch, 1998).
 Bemästrande karaktäriseras av lätthet medan appropriering alltid medför någon 
form av motstånd: ”there is often resistance, and there is minimally something called 
’friction’ between mediational means and unique use in mediated action” (Bakhtin i 
Wertsch, 1998, s 54). Wertsch (1998) uppmärksammar en form av medierad handling 
som kännetecknas av att en elev bemästrar ett specifikt medierande redskap men 
att användandet karaktäriseras av motstånd och att eleven betraktar det kulturella 
egna arbeten och texter endast delvis tillgängliga på engelska (Schraube & Osterkamp, 2013). 
23 Appropriering är ett begrepp med ursprung hos Bakhtin som kommer ur ryskans prosvoenie med ungefärlig 
betydelse ”processen då man gör något till sitt eget” (egen översättning) (Wertsch, 1998, s 53).
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redskapet som att det inte tillhör henne eller honom. Tvång att använda redskapet 
kan då leda till vägran och konflikt (Wertsch, 1998). 

Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande
Per-Erik Ellström (2003) skiljer mellan reproduktivt (bemästringslärande) och 
utvecklingsinriktat lärande. Medan det förstnämnda kännetecknas av lärande under 
givna förutsättningar och att klara av det givna, karaktäriseras det sistnämnda av ett 
kreativt och problematiserande förhållningssätt till såväl uppgift, möjliga handlingssätt 
som den egna inställningen. Att helt enkelt inte nöja sig med utgångspunkt i frågan 
hur något ska göras utan att även involvera vad och varför. Vilken kapacitet en 
uppgift har att utveckla lärande hänger ihop med dess komplexitet och utrymmet för 
självstyre. Medan reproduktivt lärande underlättas av begränsad autonomi gynnas 
utvecklingsinriktat lärande av svängrum att både formulera uppgiften och vara 
självstyrande. 
 Skriftliga anvisningar och instruktioner bidrar till att minska variation i utförandet 
av en uppgift. De kan därmed stödja reproduktivt lärande och tillvarata och föra 
vidare redan gjorda erfarenheter, samtidigt som de missgynnar utvecklingsinriktat 
lärande. Strävar man efter ett reproduktivt lärande bör man skapa en miljö som i 
flera aspekter, materiellt, socialt och kulturellt, ”främjar homogenitet i tanke- och 
handlingsmönster”, medan man i det omvända fallet bör eftersträva heterogenitet 
och variation (Ellström, 2003, s 9). Med de två begreppen formulerar Ellström två 
olika lärandelogiker: å ena sidan en effektiv och linjär produktionslogik som främjar 
minskad variation i tänkande och handlande, fokuserar bemästrande, flyt och att 
undanröja fel i arbetet och å andra sidan en utvecklingslogik som stödjer en prövande 
och reflekterande inställning, bredd i tänkande och handlande. Utvecklingslogiken 
kräver självstyre, ifrågasättande och utrymme för risktagning och misslyckande. 
Logikerna är beroende av varandra för att inte bli ineffektiva. 

Med utgångspunkt i Meads perspektivtagande och Deweys erfarenhetsteori beskriver 
Vaage (2003) lärandet utifrån socialt samspel och problemlösning. Att bli en duktig 
skidåkare kräver att en person bemästrar både material och redskap och har förmåga 
att ta materialets och det särskilda redskapets perspektiv. Flertalet perspektiv 
interagerar och perspektivtagandet innefattar två olika lärandeformer: att försöka och 
inte klara och ett mer reflexivt lärande som syftar till fördjupad kvalitet. Att gång 
på gång falla i en brant nedförsbacke är ett viktigt led i att bygga upp förmågan, för 
att så småningom bemästra skidåkandet. Reflexivt lärandet innebär att förhålla sig 
reflexivt, systematiskt och experimentellt till en uppgift. 
 Med fokus på möte med motstånd utvecklade Dewey en experimentell 
problemlösningsmetod, som inkluderar självkorrigering genom att en elev i olika steg 
kan pröva och utvärdera olika möjligheter (Dewey, 1910/1997). Det reflexiva lärandet 
utgör ett målinriktat lärande som karaktäriseras av att mål kan förändras under 
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lärandeprocessens gång. Deweys (1916/2009) begrepp mål-i-sikte förtydligar hur 
målet, i strävan att förverkliga något man föresatt sig, justeras och tar ny skepnad efter 
hand. Ett mål i sikte är förändringsbart i relation till vad som sker i lärandeprocessen 
och det finns en ömsesidighet mellan målet och den pågående handlingen (jfr Joas 
1994). Målet utgör något för elever att navigera mot i val mellan olika handlingar. 
Det influeras av hur den enskilda eleven varseblir olika möjligheter i processen liksom 
det egna deltagandet i aktiviteten.

Gesters olika funktion i lärandet
Vaage (2003) visar med Meads olika gestbegrepp på hur elevers gester och 
perspektivtagande har olika funktion i lärandeprocesser. Skillnaden i funktion beror 
inte på om gesterna är fysiska eller vokala. I stället är funktionen beroende av elevers 
olika förmågor. Gester med antecipatorisk funktion som utförs av en elev innebär att 
eleven kan och har benägenhet att handla utifrån andras förväntningar. Detta medan 
gester med appropriativ funktion innebär att en elev har förmåga att kunna tillägna 
sig aspekter av andras handlingar och använda sig av dem i egna handlingar och 
handlingsdispositioner. Gesters reflexiva funktion avser förmågan att i egna gester 
med stöd av den egna reflektionen kunna byta perspektiv och inlemma innebörder av 
andras handlingar i fortsatt handling. Eleven har då förmåga att klara det oförutsedda 
och förståelse som inte var förväntad i lärandeprocessens inledningsfas uppstår. 
Gesternas funktioner representerar perspektivtagande som det kan framstå i olika 
faser och på olika nivåer i lärandeprocesser (Vaage, 2003). 

De svårfångade emotionerna

Inom det aktivitetsteoretiska och sociokulturella24 fältet är förekomsten av studier 
som fokuserar emotioner jämförelsevis sparsam, vilket medför att mer utvecklade 
emotionsteorier ännu saknas (Abu Lughod & Lutz, 2008; Holodynski, 2013). Detta 
medan emotionsforskning utifrån andra teoretiska ansatser är väl etablerad och 
utvecklingen av olika teorier kommit längre (Holodynski, 2013). Spänningen mellan 
olika teoretiska förhållningssätt är stark och inte helt oproblematisk. Psykologins, den 
expanderande neurovetenskapens och i viss mån även filosofins syn på emotioner som 
individuella inre psykologiska eller biologiska processer förbiser sociala och kulturella 
aspekter (Abu-Lughod & Lutz, 2008; Boler, 1999). Trots de olika perspektivens 
svårförenlighet råder det inte helt vattentäta skott dem emellan; forskare influeras av 
varandra och integrerar olika aspekter i de egna teorierna (Elam, 2001; Holodynski, 
2013).
 Utifrån studiens sociokulturella och aktivitetsteoretiska ansats betraktar 
jag emotioner som huvudsakligen socialt konstruerade. Det innebär inte att en 
24 Vygotskij skrev fram känslornas betydelse för lärandet. Hans teorier har dock kommit att inriktas mot 
samspel och lärandets innehåll och känslorna har inte kommit att inta någon framskjuten plats (Illeris, 2012). 
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individuell psykologisk dimension inte finns, utan handlar om att jag tänker mig dem 
som ”moments of action” i stället för i separata inre processer (Wertsch, 1998, s 23). 
Emotioner betraktas därmed som något som delas och växlas mellan människor i en 
social och kulturell kontext, en växling som sker i gränssnittet mellan individen och 
den sociala omgivningen. Emotionerna är flyktiga, flytande och allt annat än stabila 
till sin karaktär och kan liknas vid bärare eller medium för utbyte av sociala och 
kulturella värden (Leu, 2011; McNaughton, 2013). I studien riktas intresset inte mot 
emotioner i sig, utan mot vilka effekter emotioner får för fortsatt handling. Analys av 
handling tillsammans med handlingens sociala och materiella konsekvenser utgör ett 
fruktbart sätt att empiriskt närma sig de sinnliga och rörliga emotionerna (Engeström, 
2009).

En utgångspunkt i studien är att emotioner utgör praktiker som fungerar 
konstituerande för elevers handling (Abu-Lughod & Lutz, 2008; McNaughton, 
2013). Nancy McNaughton (2013) skriver: 

A

Individer lever och deltar i emotionella praktiker. Deras emotionella erfarenheter är 
därför formade dels av den individuella historien och dels av sociala normer, eftersom 
samhälleliga värdesystem inverkar på en individs emotionella repertoar (Nussbaum, 
2001). Att tänka sig emotioner som praktiker betyder att förstå dem som att de uppstår 
ur olika dispositioner beroende av den sociala kontexten. I varje emotionellt tillfälle 
finns en emotionell potential samtidigt som den emotionella praktiken fungerar 
konstituerande. I detta återfinns en cirkelrörelse, samtidigt som emotioner påverkas av 
sammanhanget och den omgivande kulturen, påverkas sammanhanget av emotionen 
(Elam, 2001). Elever är dock inte statiska i praktikerna utan aktiva och föränderliga. 
Emotionerna är också rörliga och ändras ständigt beroende på elevers förståelse och 
bedömning av olika händelser och situationer. 

Grundläggande för emotionella aspekter av mänsklig aktivitet är värderingar om något 
är positivt eller negativt (Roth, 2011). Ur aktivitetsteoretisk synvinkel utgör emotioner 
ett slags kommunikativa signaler och värderande bedömningar av vad en handling 
resulterar i och vad som i den specifika situationen utgör elevens eget behov (Leont év, 
1978).25 Emotionerna relaterar också till hur elever bedömer möjligheten att kunna 
25 Inom neurovetenskaplig forskning har de senaste årtiondena inneburit ett genombrott i och med att man 
kunnat visa på emotionernas fundamentala roll vid beslutsfattande och användande av tidigare erfarenhet, 
samt att kognitionen inte är överordnad utan inordnad i beslutsprocessen (Damasio, 1999; Immordino-Yang 
& Damasion, 2007). ”[E]motions are not just messy toddlers in a china shop, running around breaking and 
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lyckas med handlingar som rimmar med de egna behoven. Värderingen utgår alltid 
från elevens relation till omgivningen och reflekterar förståelsen av sammanhanget 
och hur det kan tänkas inverka på den egna livssituationen (Leont év, 1978). Fokus 
riktas därmed i stor utsträckning mot elevens kontroll i olika situationer. 26  

Eftersom emotionella värderingar utgör grunden för handlingar, har emotionerna 
en reglerande effekt på aktiviteten. Emotionerna kommer till uttryck i elevers vilja 
och behov att handla eller att förhindra handling (Holodynski & Friedlmeier, 2006; 
Roth, 2011). Den aktivitetsteoretiska förståelsen av emotionerna stannar emellertid 
inte vid eleven, utan ser emotioner som en reflektion av gemensam kollektiv aktivitet 
i eleven. För att kunna skilja elevers behov och personliga mening från aktivitetens 
samhällsmässiga betydelse krävs dock att verksamhetens olika nivåer synliggörs i 
analys (Engeström, 2009; Roth, 2009, van Oers; 2008). 
 Gerald L. Clore & Caren Gasper (2002) ger exempel på emotioners värderande 
funktioner och visar hur beroende de är av vilket objekt det riktas mot och vilket mål 
som för tillfället är aktuellt för en individ. Om en elev till exempel är inriktad på ett 
objekt i form av ett föremål med sikte att värdera det upplevs positiva eller negativa 
emotioner som gillande eller ogillande. Är eleven i stället inriktad på ett problem med 
sikte att lösa det upplevs emotionerna i stället som en återkoppling om hur arbetet 
går.  Clore & Gasper beskriver problemlösning i termer av ett samspel mellan aktuella 
föreställningar och ny information som framträder ur omgivningen. 

Den emotionella processen
För en fördjupad förståelse av lusten och olustens funktion och hur emotioner inverkar 
på handling tar jag även stöd i kognitiv emotionsteori.27 Alla emotioner för med sig 
någon form av förändring i vad Nico Frijda (1986, 1998, 2007) kallar en individs 
handlingsberedskap, action readiness. Emotionell erfarenhet består därmed i stor 
utsträckning av erfarenheter av olika handlingstendenser och beredskaper att handla 
(Frijda, 2004). 
 Förenklat kan emotioner beskrivas som tillstånd innehållande känslor, expressiva 
uttryck, kroppsliga reaktioner och handlingsberedskaper (Frijda, Manstead & Bem, 
(2002). Frijda (1998, 2007) definierar i likhet med Leont év (1978) emotioner28 som 
obscuring delicate cognitive glassware. Instead, they are more like the shelves underlying the glassware; 
without them cognition has less support.” (Immordino-Yang & Damasio, 2007, s 5). 
26 Emotionen registrerar den osäkerhet och sårbarhet som följer av att inte kunna kontrollera vad man möter 
i olika livssituationer (Nussbaum, 2001). 
27 Jag utgår specif ikt appraisal theory, en kognitiv approach till emotioner som vuxit fram under de senaste 
decennierna och har sitt ursprung hos Magda Arnold (1960) och Richard Lazarus (1991).
28 Det saknas en entydig, gemensam definition av emotioner (Frijda, 1998). I ett försök att överblicka hur 
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kommunikativa responser på vad som är av vikt och betydelse för individen utifrån 
de egna motiven. Mer preciserat utgör emotionerna responser på olika situationers 
meningsstruktur. Emotionerna är beroende av individens bedömning29 av en situations 
mening. Det handlar om snabba, omedvetna bedömningar i relation till individens 
egna föreställningar, nuvarande ståndpunkt och målsättningar. ”It is meanings and 
the subject ś appraisals that count – that is, the relationship between events and the 
subject ś concerns, and not event as such.” (Frijda, 1998, s 349). Förändras meningen 
förändras också emotionen. 
 Något förenklat inleds en emotionell process hos en elev med en angelägen 
händelse, bedömning av situation, aktivering av handlingsrepertoar och action 
readiness som följs av någon form av möjlig handling (Frijda, 2007). I observation 
i slöjdsalen blir emotionen synlig i ett slags brott i den sociala interaktionen 
som då ändrar karaktär. Emotioner tar sig kroppsliga uttryck i rörelse, gester, 
röst och ansiktsuttryck hos eleverna, men uttrycken säger inget om vad olika 
emotioner grundas i – endast att en emotion har uppstått (Ekman, 2004).  

Lusten och olusten – funktion och förlopp
Ordet lust har varierad betydelse och kan syfta på tillfredsställelse, känsla av glädje 
liksom lust i betydelsen håg att göra eller skaffa sig något (SAOB, 2014). Lust kan 
också åsyfta en lättsam lust i tillfälliga sinnestillstånd av förlustelse eller nöje. På 
ordnivå är lust och olust antonymer; olust betyder motvilja, avsaknad av lust och 
innebär känslomässig otillfredsställelse, obehag eller leda men kan även innefatta oro 
(SAOB, 2014). I psykologisk bemärkelse är de dock inte det utan verkar i separata 
dimensioner (Schimmack, 2001). 
 Lust och olust30 utgör kärnan i den subjektiva erfarenheten och fungerar som 
centrala utvärderande processer i emotionerna (Frijda i Kringelbach, 2010). De 
bäddas in i medvetenheten och individens bedömning av en specifik situations 
meningsstruktur och utvidgas i relation till den mening som uppstår i handling och 
interaktion (Frijda, 2010). Som psykologiskt begrepp indikerar lust att något, ett 
objekt, en händelse etcetera, bedömts som positiv och helt enkelt känns bra, och 
åsyftas i vardagliga epitet som trevlig, rolig, nice och cool (Frijda, 2010).

emotioner beskrivs och definieras har f ilosofen Ronald de Suosa (2011) sammanställt bredden i hela tjugonio 
olika svar på vad en emotion är. Han ordnar dem i fem huvudgrupper: emotioner som ett kroppsligt feno-
men, emotioner som kopplade till vilja, emotioner som en typ av erfarenhet och emotioner som kognitiva 
och kopplade till bedömning. Den appraisal theory som Frijda (1986, 1998) företräder hör huvudsakligen till 
den sistnämnda huvudgruppen men tangerar även andra grupper.  
29 Frijda använder uteslutande begreppet appraisal som jag översatt till bedömning. Appraisal kommer ur-
sprungligen av latinets pretium som betyder pris och betyder följaktligen bedömning av någots värde (Egidius, 
2014). 
30 Frijda (2007, 2010 ) använder begreppen pleasure och omväxlande displeasure, unpleasantness och pain. 
Jag använder konsekvent lust och olust.  
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Lust karaktäriseras av acceptans, stabilitet i tid och rum och förstärkande av det 
personliga framträdandet – att en elev kan agera på bästa möjliga sätt (Frijda, 
2010). Lustens processuella förlopp inleds i öppen inställning, att en elev tillåter sig 
påverkas av ett objekt och att intresse förlänger uppmärksamheten. Karaktäristiskt 
är också vad Frijda benämner som acceptance wriggles, en form av accepterande 
rörelser som förstärker varseblivningen och bidrar till ökad och fortsatt kontakt med 
objektet i fråga. All lust involverar “objects, events, or actions that one is inclined to 
remain with, seek, or return to. They all involve acceptance wriggles that are specific 
for the kind of objects at hand” (Frijda, 2010, s 103). Att i mötet med en vän le 
och dunka denne på axeln utgör en sådan accepterande handling som i textilslöjd 
kan motsvaras av att en elev flera gånger stryker över ett tygs yta med handen 
eller drar det mot kinden. Lusten kommer ur och påverkar den situationsbundna 
kontext där den uppstår. De accepterande handlingarna är specifika för situationen 
och beroende av de ramar som skapas för samspel och aktivitet. ”Each sort of 
pleasure generates its own acceptance wriggles that can form extensive repertoires.” 
(Frijda, 2010, s 101). De accepterande handlingarna kan ta sig uttryck i iver att 
påbörja, eller ovilja att avsluta, en aktivitet precis som vid optimala erfarenheter 
(Csíkszentmihályi, 2006). Lusten smörjer och understödjer på så sätt de aktiviteter 
den framkallar – förloppet går liksom av sig självt. Genom att vända ”encountered 
difficulties to welcomed challenges” kan lusten också verka utanför sig självt (Frijda, 
2010, s 101). Lust handlar i hög grad om att göra en optimal insats och utföra något 
som inte är rutinmässigt med framgång, medan olust på motsatt vis kommer ur 
frustration eller att framgången och fullföljandet hindras eller på något sätt störs 
(Frijda 2010). 

Positiva och negativa emotioners skilda funktioner
Positiva och negativa emotioner fungerar inte identiskt.31 Forskningen kring negativa 
emotioner har dominerat och man har länge försökt förstå emotionella processer 
med dem som mall. Barbara L. Fredicksons (1998, 2000, 2001) broaden-and-build 
theory visar dock på stora skillnader; positiva emotioner är mer diffusa och vaga. De 
har exempelvis inga specifika kroppsliga uttryck eller ansiktsuttryck förutom leendet 
(Ekman, 1992). De riktas inte heller i samma utsträckning mot handling och ett 
specifikt agerande, utan leder till kognitiv, snarare än fysisk, aktivitet. Fredrickson 
använder begreppet thought-action tendencies för att beskriva de positiva emotionernas 
förmåga att vidga en individs uppmärksamhet, varseblivning, intellektuella förmåga 
samt möjligheter till tanke och efterföljande handling. Medan de positiva emotionerna 
fungerar vidgande, krymper de negativa på motsvarande sätt uppmärksamhetens 
fokus (Fredrickson & Branigan, 2005). Negativa emotioner begränsar tänkandet och 
kan bidra till att en elev i en problematisk slöjdsituation inte provar sig fram i samma 
utsträckning. 

31 Vid distinktion mellan positiva och negativa emotioner avses här uteslutande emotionen i sig och hur den 
förhåller sig till aspekter av lust och olust. Lust ger positiva emotioner och olust negativa. I de arbetspro-
cesser som sker i slöjdsalen uppstår både positiva och negativa emotioner. I förhållande till slöjdandet och 
arbetsprocessen är det inte möjligt att avgöra om en emotion inledningsvis är positiv eller negativ för själva 
arbetet och utkomsten av det. Negativa emotioner är nödvändiga steg i processer där man utvecklas och lär 
och en negativ emotion kan i slutänden visa sig ha mycket positiva effekter. 
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 En vidgad tanke- och handlingsrepertoar ökar individens resurser på ett sätt som 
är bestående över tid.32 ”Positive emotions not only counteract negative emotions, 
but also broaden individualś  habitual modes of thinking and build their personal 
resources” (Fredrickson, 2000, s 1). Med resurser avses intellektuell, social liksom 
fysisk förmåga. Positiva emotioner ökar elevers vilja till lek och lekfulla handlingar 
och bidrar till skapandet av hållbara sociala relationer och att vilja hjälpa varandra 
(Fredrickson, 2000; Isen, 2004). Lek är därmed en viktig del av vidgandet av tanke- 
och handlingsrepertoaren. Positiva emotioner gör inte, som man kanske först kan tro, 
eleven ofokuserad och splittrad, utan stärker snarare uppmärksamhetens fokus mot 
det område som är relevant för emotionen. 

Flow och olika upplevelsers kvalitet
Mihály Csíkszentmihályi (2006) betraktar känslor som inre medvetandetillstånd. 
Negativa känslor, som oro och leda, bidrar till att människan inte effektivt kan rikta 
uppmärksamheten utan i stället försöker komma tillrätta med sitt inre tillstånd. Positiva 
känslor däremot bidrar till att uppmärksamheten vänds från självet till den uppgift, 
eller tanke, den riktas mot. Den psykiska energin flödar då fritt. Csíkszentmihályi 

32 Fredrickson (1998, 2001) beskriver de personliga resurser som byggs upp som reserver möjliga att åter-
vända till. Dewey uppehåller sig inte i någon större utsträckning vid positiva emotioner men berör lustens an-
norlunda funktion och betydelse för erfarenheten: ”[I]f an experience arouses curiosity, strenghtens intiative, 
and sets up desires and purposes that are suff iciently intense to carry a person over dead places in the future, 
continuity [of the experience] works in a very different way.” (Dewey, 1938, s 38).
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Figur 2. Mentala hållningar i förhållande till utmaning och krav samt förmåga
           (fritt efter Csíkszentmihályi, 2006, s 53).
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(2006, 2007) beskriver tillstånd av fördjupad uppmärksamhet och koncentrerad 
handling som flowtillstånd, vilka utmärks av att handlingar blir spontana och ser 
ut att sakna tecken på ansträngning. Upplevelser av flow kan uppstå när en persons 
uppmärksamhet och intentioner riktas mot mål som ligger i linje med vad en individ 
klarar av och bidrar till att självet utvecklas (Csíkszentmihályi, 2007). Upplevelsers 
kvalitet är beroende av förhållandet mellan en uppgifts utmaningar och krav och en 
individens förmåga. Hög grad av förmåga i kombination med stora utmaningar bildar 
förutsättningar för flow, medan små utmaningar i stället kan resultera i avslappning 
eller leda (Csíkszentmihályi, 2006). 

 
Studiens empiri har under processen visat sig kräva även teoretiska verktyg som 
specifikt kan hantera emotioners relationella funktion mellan elever. Jag använder 
därmed begrepp från socialpsykologin som är interaktionistisk och placerar 
handlingar mellan människor i social praktik och växelverkan mellan individ och 
omvärld i fokus. Med utgångspunkt i de basala emotionerna stolthet och skam har 
Thomas Scheff (1990, 1997) utvecklat en teori om den socioemotionella världen och 
social kontroll, där stolthet förbinds med lust och skam med olust. Teoretiskt grundar 
Scheff sig på Cooleys spegelglasmetafor som förklarar hur människor ständigt finns i 
varandras medvetande. När detta medvetandegörs kommer föreställningar om, eller 
konkret insikt i, andras bedömning liksom reaktioner i form av stolthet eller skam 
som i sin tur formar individens självkänsla. 
 Skapandet av sammanhållande sociala band är enligt Scheff (1990, 1997) 
ett grundläggande mänskligt behov. Banden byggs av verbal och ickeverbal 
kommunikation, framstår stabila eller instabila men är i själva verket inte statiska, 
utan prövas och förändras i varje kommunikativ situation. Ett uttalande eller en 
kommunikativ gest innebär därmed alltid en risk; gesten kan stärka eller försvaga 
banden, som förstås inte är synliga utan måste tolkas genom handling, tankar, känslor 
och intentioner. Johan Asplund (Asplund i Molander, 2000) beskriver riskerna och 
allvaret i att handla och hur beroende människan är av bekräftelse och av erkännande 
av sina handlingar. Om en handling av någon anledning avvisas är det detsamma som 
att individen som står bakom handlingen inte tas emot och blir avvisad. En handling 
blir till först när den tagits emot. ”Den icke mottagna handlingen är en dödfödd 
handling.” (Asplund i Molander, 2000, s 124) Mänsklig identitet är beroende av de 
sociala banden – bryts de kan det få förödande mänskliga konsekvenser. Bandens 
karaktär förmedlas emotionellt och kommunikation där säkra band byggs följs av 
stolthet medan bräckliga band ger skam. Karaktäristiskt för stabila band är hög 
grad av vad Aspelin (1999) kallar samklang. Den är att betrakta som kognitiv och 
emotionell och skapas när individer rätt förmår tolka varandras intentioner och har 
förmåga att inta varandras perspektiv. Samklang handlar i stor utsträckning om att 
bemöta den andres emotionella upplevelse (Aspelin, 1999). 
 Emotioner påverkas av graden av ömsesidighet i en relation, dels av i hur hög 
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grad man är ömsesidigt beroende av varandra och dels av i hur stor utsträckning man 
tror att den andra har omsorg och känner ansvar för de egna emotionerna (Clark 
& Brisette, 2002, 2003; Clark, Fitness & Brisette, 2001). En följd av detta är att 
emotioner uttrycks mer frekvent i ömsesidiga relationer.  
 I lärandesituationer uppstår enligt Aspelin (1999) två olika kontexter för stolthet: 
stolthet för prestation och ömsesidig stolthet. Den förstnämnda är en självklar kontext 
i skolsammanhang, där insatser ständigt värderas och bedöms. Stolthet handlar i detta 
fall om att klara av, vara kompetent och uppnå mål, och grundas i att bli positivt 
värderad och uppskattad för den egna förmågan. Den andra kontexten är inte på samma 
sätt bunden till prestation och individ utan uppstår ur ett möte mellan människor. 
Den ömsesidiga stoltheten innebär att människor visar varandra uppskattning inte för 
vad de presterar utan för vilka de är, menar Aspelin (1999). Det handlar således om 
en grundläggande stolthet och en form av ömsesidig bekräftelse som uppstår som en 
snabb respons i en pågående kommunikation. Den ömsesidiga stoltheten kräver andra 
förutsättningar. Värdering och bedömning av handlingen måste vara nedtonad och 
situationen öppen, för att lämna plats åt direkthet och handlingar som inte framstår 
beräknande. De inblandade måste vara uppriktigt intresserade och koncentrerade på 
kommunikation präglad av respekt. Lärandesituationer som i hög grad är formaliserade 
ger, enligt Aspelin, inte rika förutsättningar för ömsesidig stolthet som behöver stort 
utrymme för tillfälliga brott mot vanlig ordning och vad som förväntas. Ömsesidig 
stolthet handlar om lek och bekräftelse i oförutsedd, spontan handling, vilket kräver 
svängrum för positiva emotioner (Aspelin, 2010). 

Sammanfattande om studiens teoretiska perspektiv och analysverktyg 
Studiens teoretiska perspektiv och hur de förhåller sig till studiens empiri kan visualiseras 
som ett tvärsnitt av en uppskuren lök med flera lager. De yttersta lagren symboliserar 
teoretiska utgångspunkter som epistemologiskt och ontologiskt genomsyrar studien, 
medan de inre lagren utgörs av teorier och analytiska verktyg som konkret förhåller 
sig till det empiriska materialet. Ytterst finns socialkonstruktivism och sociokulturellt 
perspektiv. Därefter följer ett lager med aktivitetsteori och aktivitetssystemet som 
analytiskt verktyg för att undersöka det sociala och materiella sammanhang där 
eleverna befinner sig och gör sina erfarenheter. Nästa lager innehåller Deweys teori 
om erfarenhetens enhet och kontinuitet där lust och olust och positiva och negativa 
emotioner är centrala och inverkar i handling. Det visar också de tre analysnivåerna, 
aktivitet, handling och operation. Det innersta lagret innehåller Meads (1934/1995) 
praktiska intersubjektivitet med sina två typer av socialitet, gester och perspektivbyte, 
vilket omramar lökens inre som utgörs av studiens resultat.
 De analytiska verktyg som valts för att förstå emotioner i relation till elevers 
handling och uttryck för lärande består kortfattat av några kompletterande teorier. 
Deweys (1938) beskrivning av lusten och olustens funktion i subjektiv erfarenhet 
kompletteras med Frijdas (2010) beskrivning av den emotionella processens förlopp samt 
begreppet acceptance wriggles och bidrar till synliggörandet av lust/positiva emotioner 
som i jämförelse med olust/negativa emotioner framträder mindre tydligt i studiens 
visuella datamaterial. Den aktivitetsteoretiska utgångspunkten i Leont évs (1978) teori 
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om emotionernas roll i aktivitet och handling riktar sig i huvudsak mot emotioner 
som värdering och bedömning av utkomst av en handling i relation till individens 
behov. Teorin förbiser därmed emotionernas processuella och aktivitetsreglerande 
funktion och kompletteras därför med Frijdas (1986) action readiness och emotioner 
som förändringar i individens handlingsberedskap (jfr Holodynski, 2013). Då varken 
sociokulturellt eller aktivitetsteoretiskt perspektiv tar någon större hänsyn till positiva 
och negativa emotioners olikheter kompletterar Fredricksons (1998) broaden-and-build 
theory förståelsen av de positiva emotionerna och deras kognitiva funktioner. Begreppet 
thought-action-tendency placeras därmed parallellt med Frijdas action readiness. 
Slutligen bidrar Scheff (1990, 1997) och Aspelin (1999) med begrepp som specifikt 
uppmärksammar relationella aspekter av emotioner. En rad olika lärandebegrepp med 
ursprung i teorier aktuella för studien används också för att stödja förståelsen och 
analys av lärandets uttryck som det framträder i det empiriska materialet.
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Kapitel 5 Metod och genomförande

I kapitlet behandlas studiens metoder liksom metodologiska och forskningsetiska 
överväganden under arbetets gång. En överblick över insamlat datamaterial ges liksom 
en generell beskrivning av analys och analysprocess. Kapitlet avslutas med reflektion 
över studiens resultat vad gäller validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

För att undersöka elevers emotionella erfarenheter av textilslöjd har jag valt ett 
metodiskt tillvägagångssätt inspirerat av etnografi, en väletablerad inriktning inom 
svensk utbildningsforskning (Larsson, 2006; Sahlström, 2008). Metodologiskt 
är etnografi lämplig när förståelse av elevers erfarenheter av lärande eftersträvas, 
eftersom etnografisk forskningsprocess uppvisar parallellitet med de lärandeprocesser 
som studeras (Walford, 2008). Etnografiska observationsmetoder har prövats i 
slöjdforskning (Johansson, 2002) och förekommer, ofta som metodisk influens, inom 
pedagogiskt arbete med inriktning mot estetiska ämnen (Scheid, 2009; Wikberg, 
2014), likväl som mot andra aspekter av skola och undervisning (Hjelmér, 2012; 
Kärnebro, 2013). Etnografiska metoder och det förhållningssätt som följer riktar in 
sig på mänsklig aktivitet. Med utgångspunkt i autentiska sammanhang tillvaratas 
människors handlingar i sociala situationer, liksom deras förståelse och tolkning av 
erfarenheter och olika situationers mening (Hammersley & Atkinson, 2007; Wilson 
& Chadda, 2009). Data som genereras är i hög grad beskrivande.
 Metoden är induktiv, vilket medför att tolkning kontinuerligt följer ur den 
undersökande och reflexiva forskningsprocessen. Tid är därmed en viktig aspekt. I 
regel genomförs etnografiska studier genom att forskaren vistas på fältet över längre 
tid (Kostera, 2007). Det krävs även en förtroendefull relation till fält och informanter 
som tar tid att etablera (Edmond, 2006). Det längre tidsförloppet rimmar väl med 
slöjdämnet som består av arbetsprocesser och uppgifter som sträcker sig över längre 
perioder, ibland hela terminer. Studien koncentrerades till åtta veckor under vårterminen 
2012 och kom på ett tillfredsställande sätt att inrymma observationer av centrala delar 
av elevernas arbetsprocesser. Åtta veckor kan däremot inte sägas motsvara en längre 
tid i etnografisk mening, detta trots att veckorna på grund av lov och schemabrytande 
aktiviteter kom att fördelas något utspritt. Den faktiska kontakten med fältet varade 
dock betydligt längre än åtta veckor och inrymde dessutom såväl förarbete som 
efterarbete. Intervjuer och olika former av uppföljning tog tid och fältarbetet kom 
därmed att avslutas först vid höstterminens mitt. 
 Etnografi är multimetodisk och olika observationsformer i kombination med 
intervju möjliggör insyn både i vad elever säger och hur de handlar (Arvastson & 
Ehn, 2009). Med en kombination av olika metoder bedömde jag det möjligt att ur ett 
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antal slöjdlektioner generera ett rikt material, i vilket jag på nära håll skulle kunna 
följa emotionella förlopp, handling och interaktion. Genom att inkludera inspelning 
av rörliga bilder och ljudupptagning möjliggjordes observation av kroppsrörelser och 
socialt samspel på ett sätt som varit omöjligt med enbart observationer (Ekström, 
2012; Johansson, 2002). 

Studiens utformning
Metoder är aldrig neutrala. De inrymmer såväl en ansats som perspektiv; en studies 
resultat utgör därmed något av en återspegling av procedur och tillvägagångssätt 
(Aull Davies, 2009; Bruner, 1990; Larsson, 2005). Forskningsprocessen och använda 
datainsamlings- och analysmetoder är därför viktiga att klargöra. I kvalitativ och 
etnografisk forskning består insamlingen i egentlig mening av en gemensam 
konstruktion av data och sker i samspel mellan mig som forskare och fältet. Att 
jag själv är väl förtrogen med fältet och den pedagogiska slöjden har betydelse och 
skulle kunna medföra svårigheter vad gäller ett öppet förhållningssätt (Bell, 2009; 
Hammersley & Atkinson, 2007). Samtidigt utgör mina insikter i slöjdämnet en 
viktig och nödvändig förutsättning för att kunna studera elevers uttryck för lärande 
(Marton, 2010). 
 För att utmana egna föreställningar om elevers lust och olust i slöjdämnet har ett 
forskningsupplägg som genererar bredd och variation eftersträvats. Med bredd följer 
varierande perspektiv på det fenomen som studeras och därmed också en bredare bas 
för tolkning. Då textillärare ofta är ensamma om sitt undervisningsområde vid en 
skola bygger undervisningen i stor utsträckning på den egna beprövade erfarenheten 
(Hasselskog, 2010). Att anpassade läromedel i stort sett saknas i ämnet bidrar även det 
till den enskilda lärarens inflytande. Studien innefattar därför slöjdgrupper med olika 
lärare vid olika skolor likväl som flertalet olika insamlingsmetoder för att tillvarata 
de olika perspektiv som kan finnas inom en elevgrupp. Variationer finns inte bara i 
grupper utan även hos individer. Människor är inkonsekventa och föränderliga och 
varierar sina tolkningar och förklaringar (Aull Davies, 2009). 
 Datainsamlingen kan schematiskt indelas i tre faser: en observerande fas, en 
intervjufas och en fas av gruppsamtal. I den inledande fasen observerade jag lektioner, 
förde anteckningar, dokumenterade miljön och samlade in eller bekantade mig 
med olika dokument (terminsplaneringar, uppgifter, slöjdloggböcker, planerings- 
och utvärderingsblanketter mm). Inledningsvis befäste jag också kontakten med 
eleverna och lärde mig namnen för att kunna interagera och skilja dem åt vid 
lektionsobservationerna, som skedde fortlöpande under hela datainsamlingsperioden. 
Observationerna utvidgades till att även innefatta inspelning av rörliga bilder och 
ljudupptagning under avgränsade delar av lektionerna (när begreppet rörlig bild 
framgent används innefattas även ljudupptagning). 
 Därefter följde intervjufasen då jag vid sidan av observationerna intervjuade 
elever enskilt. Observationerna hade då gett inblick i de olika slöjdgruppernas arbete 
och jag och eleverna hade en delvis gemensam grund att utgå från vid intervjuerna. 
 Den tredje och sista fasen bestod av fördjupande fokusgruppsamtal där de rörliga 
bilderna användes som stimulated recall och fungerade som utgångspunkt för samtalen, 
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vilket gav möjlighet att pröva min förståelse. Denna typ av metodtriangulering ger 
visst överskott på data, men breddar tolkningsbasen på ett sätt som är värdefullt 
för förståelse och mer nyanserad tolkning (Franz, 2011; Kostera, 2007). Att låta 
elever reagera på och diskutera rörliga bilder är särskilt tidskrävande, men bidrar 
samtidigt till validitet och tillför kvalitativt djup (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Trianguleringen gav tillgång till individuella perspektiv på emotionella erfarenheter 
men också gemensam konstruktion av erfarenhet i samtalen. 
 Samtliga datainsamlingsmetoder har prövats i en förstudie under fem veckor. 
Förtrogenhet tar dock längre tid än så att uppbåda. Metoderna har därför finslipats 
under studiens gång. Resultatet av förstudien ingår inte i avhandlingen.

De grundläggande etiska riktlinjer som avser att skydda individer som ingår i en 
forskningsstudie har beaktats i studien. Konkret innebär det att krav ställs på mig som 
forskare gällande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande gentemot de 
elever, lärare och rektorer som berörs av studien (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 
har informerats muntligt och skriftligt om studien, hur deras eventuella deltagande 
kommer att se ut och att de har möjlighet att närhelst avbryta sitt deltagande utan att 
förklara sig. Vad gäller samtycke har elever över 15 år rätt att själva fatta beslut om 
deltagande. Skriftlig information har dock sänts ut till samtliga vårdnadshavare och 
alla elever har uppmanats att prata med vuxna hemmavid innan de bestämmer sig. 
Jag har eftersträvat att samtycke inte ska lämnas direkt utan efter betänketid, och inte 
heller ske i en klassrumssituation där grupptryck kan påverka. Lyhördhet inför eleverna 
har iakttagits när de tillfrågats om intervju eller gruppsamtal samt vid inspelning. 
Vid något tillfälle har inspelningen av rörliga bilder avbrutits då en elev reagerat 
negativt, vilket jag ser som ett naturligt sätt att ta hänsyn och inte i onödan pressa 
en elev. Flexibilitet kring tidpunkt för intervjuer har iakttagits. I stort har studiens 
intervjuer och gruppsamtal legat utanför schemalagd skoltid. Konfidentialitetskravet 
har beaktats och medför att eleverna inte ska kunna identifieras vid presentation av 
resultatet, samt att materialet förvaras så att obehöriga inte har tillgång till det. Det 
är dock inte detsamma som anonymitet, då elevens identitet är känd av mig och 
även andra som ingår i studien (Bell, 2009). Samtliga elever och lärare som ingår har 
försetts med fiktiva namn. 

Etikprövning
Studien rör vardagliga skolsituationer och de fenomen den riktar sig mot är inte av 
känslig art. Därmed föreligger ingen större risk för de elever och lärare som valt att ingå i 
studien. Studien har trots det etikprövats vid en regional etikprövningsnämnd, främst 
på grund av inspelning av rörliga bilder som observationsmetod och hanteringen av 
de elever som eventuellt avstår från att delta. Stimulated recall i form av rörliga bilder 
kräver särskild hänsyn. Enligt etikprövningsnämndens yttrande och bedömning 
fanns dock ingen etisk problematik i studiens upplägg. Samtliga elever valde också att 
delta i studien, vilket underlättade arbetet. 
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Urval och tillträde till fältet
Studien genomfördes i fyra textilslöjdsgrupper i årskurs åtta vid fyra olika skolor. Att 
valet föll på årskurs åtta berodde på att jag ville genomföra studien med något äldre 
elever med flera års erfarenhet av slöjd. Om det dessutom skulle visa sig nödvändigt 
med fortsatt eller uppföljande datainsamling efter den avsatta terminen var det viktigt 
att eleverna skulle finnas kvar på högstadiet. Detta visade sig nödvändigt i två av 
grupperna. Kontakt med ett flertal olika textillärare togs via telefon och följdes upp med 
ett skriftligt utskick med information om studien och etiska riktlinjer till de lärare som 
var positivt inställda till att delta (Bilaga 2). Även deras rektorer kontaktades (Bilaga 
3). Mitt krav var att lärarna skulle vara behöriga slöjdlärare samt att elevgrupperna 
skulle bestå av elever av bägge kön. Detta för att nå den bredd i olika perspektiv jag 
tidigare nämnt. Några intresserade lärare föll bort på grund av de uppsatta kraven. 
Att jag i första hand vände mig till lärarna berodde på att jag ville försäkra mig om 
att de lärare som ingick i studien, som jag ser som de viktigaste ”grindvakterna” med 
inflytande över hur en datainsamling förlöper, verkligen själva ville delta. Lärarna står 
inte i fokus i studien men berörs av den då de ingår i sammanhanget som undersöks. 
En forskningsstudie kräver en del kringarrangemang, även om jag eftersträvat att i 
minsta möjliga utsträckning belasta lärarna utöver lektionstid. 
 Då jag i arbetet som lärarutbildare på olika sätt har kommit i kontakt med 
flertalet av de verksamma slöjdlärarna i regionen valde jag att i första hand rikta 
mig till lärare som för mig var okända och i andra hand kända, men för den skull 
inte personliga vänner. I slutänden blev det schematekniska aspekter som i stort 
styrde vilka lärare och slöjdgrupper som kom att ingå i studien. Datainsamlingen 
genomfördes parallellt i de fyra grupperna och behövde därför synkroniseras och 
schemaläggas på olika veckodagar. Tillträde till ett fält som skolan innehåller många 
barriärer och tillträdesprocessen består av flera led. Förutom lärare och rektor som 
ytterst ansvarig för skolan och undervisningen tillkommer eleverna och, för de under 
15 år, även föräldrarna. 

Elevernas samtycke
Mitt inledande möte med eleverna skedde vid slöjdlektioner i början av vårterminen 
2012. Jag berättade att jag var slöjdforskare och intresserad av deras upplevelser och 
erfarenheter av slöjdundervisning, särskilt vad de upplever som roligt eller tråkigt 
och av lärande i slöjd. Jag förklarade att jag för att kunna studera detta behövde 
vara med vid ett antal slöjdlektioner. Kortfattat beskrev jag också mina olika 
datainsamlingsmetoder och de regler som gäller när man deltar i en forskningsstudie. 
Jag betonade att insamlat material är konfidentiellt och att de i den färdiga 
avhandlingen inte skulle finnas med under sina riktiga namn eller på bild, så att de av 
den anledningen skulle kunna identifieras. Jag berättade också om samtyckeskravet 
och att man alltid har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande om det av någon 
anledning inte känns rätt eller bra. Elevernas frågor riktade sig främst till varför jag 
gjorde studien. De var också intresserade av inspelningen av de rörliga bilderna och 
hur den skulle gå till. Huvudsakligen handlade frågorna om andra elever i gruppen, 
eller i andra slöjdgrupper, skulle kunna se dem själva i bild eller inte, en oro som kan 
vara problematisk i användningen av rörliga bilder som stimulated recall (Calderhead, 
1981). Eleverna ville absolut inte att de rörliga bilderna skulle visas inför hela den egna 
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slöjdgruppen eller inför någon annan grupp. 
 Diskussionen kring bildinspelningen ledde fram till en överenskommelse om 
att fokusgruppsamtalen skulle ske i mindre grupper och bestå av de som i huvudsak 
agerade i bild. I övrigt skulle inspelningarna bara ses av mig och eventuellt mina 
handledare. Det framstod betydelsefullt för eleverna att de hade kontroll över hur 
bilderna visades. Vid information om en forskningsstudie är det viktigt att man som 
forskare inte lovar mer än man kan hålla (Bell, 2009). Det löfte jag gav eleverna 
kom att bli styrande för hur jag sedan kunde klippa ihop och använda de rörliga 
bilderna och visar betydelsen av att i förväg tänka igenom vad som kan tänkas 
vara känsligt och hur långt man är beredd, och rent metodiskt, kan kompromissa. 
Efter informationstillfället skickades information, kontaktuppgifter och skriftliga 
samtyckesblanketter hem till eleverna och deras vårdnadshavare (Bilaga 4 och 5). De 
fick två veckors betänketid innan underskrivna blanketter samlades in. 
 
Samtliga 49 elever i de fyra grupperna samtyckte till att delta i studien. Några av 
eleverna dröjde med att lämna in sina blanketter och fick påminnas. I ett fall hade 
jag elevens muntliga godkännande likväl som vårdnadshavarens. Trots flera utskick 
och flertalet påminnelser kom ingen påskrift förrän sent i studien. Rektor vid skolan 
hade uttryckligen krävt skriftligt samtycke av samtliga för att tillåta inspelning av 
rörliga bilder i slöjdsalen. Av den anledningen är bildmaterialet från en av grupperna 
sparsamt. Inspelning har bara kunna genomföras när eleven varit borta samt i slutet 
av studien.

Observation är en vanlig komplementär metod i etnografisk forskning och observatören 
kan inta olika roller från deltagande till icke deltagande (Hammersley & Atkinson, 
2007; Kostera, 2007). Jag hade inledningsvis tänkt mig en mer observerande roll 
för att undvika att hamna i en roll förknippad med lärarens. Min erfarenhet av 
slöjdundervisning är att läraren ensam har svårt att hinna med att stötta och instruera 
alla elever och jag ville, utan att undanhålla att jag själv är slöjdlärare, undvika att som 
fullt deltagande bli indragen i elevernas överväganden eller akuta praktiska problem. 

SKOLOR ELEVANTAL ANTAL flickor ANTAL pojkar KOMMENTAR

Kustskolan

Stora Stadsskolan

Lilla Stadsskolan

Skogsskolan

Totalt antal elever

15 14 1

11

13

10

49

9

9

8

40

2

4

1+1

9

En pojke deltog
under två veckor

En pojke tillkom
under studiens gång

Tabell 2. Förteckning över deltagande elever i studien.
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Redan i förstudien visade mig eleverna dock det omöjliga i förhållningssättet. En 
elev som hade stora svårigheter vid strykbrädan utropade frustrerat: ”Men stå inte 
bara där! Du vet väl också något om det här!”. Det är fullt möjligt att ha ett nedtonat 
deltagande men man kan inte undlåta att interagera socialt under lektionstid och 
samtidigt förvänta sig att eleverna frikostigt, vid andra tillfällen, ska dela med sig av 
känslor, erfarenheter, misslyckanden och framgångar till mig. Informanter är ofta 
inte villiga att ge särskilt mycket till en outsider, först som deltagare man kommer åt 
mer känslig information (Kostera, 2007). Jag hittade efterhand en fungerande roll 
som mer liknade observatören-som-deltar eller direkt observation där jag emellanåt 
kunde ställa frågor till eleverna och i viss mån delta i gemensam interaktion. I stort 
respekterade eleverna ganska väl att jag under lektionstid var sysselsatt med att iaktta, 
anteckna eller annat som rörde forskningsuppdraget men att jag däremellan var 
intresserad av socialt samspel och att jag, utan att vara lärare, utgjorde en av flera 
vuxna de stötte på under sin skoldag. 
 Under de veckor studien pågick förde jag observationsanteckningar. Jag 
placerade mig på olika platser i slöjdsalen och följde ibland med när elever rörde sig i 
rummet. Lektionerna var 60 eller 90 minuter långa. Hade jag möjlighet inledde jag 
observerandet redan innan lektionen när elever väntade utanför salen eller intog den 
i väntan på läraren. Det informella småpratet mellan eleverna visade sig intressant då 
det emellanåt rörde tankar och känslor inför arbetet och den kommande lektionen. 
Jag skrev för hand i en anteckningsbok. Efter ett tillfälle då en elev med en snabb blick 
i mina anteckningar högt konstaterade att ”Neej, så där var det inte!” (Observation 
2, Lilla stadsskolan) och samtliga plötsligt blev väldigt medvetna om mig och mitt 
antecknande blev jag noggrannare med vart jag placerade mig och eftersträvade en 
slarvigare handstil. Svårlästa anteckningar med förkortningar kan vara ett sätt att få 
ha observationsanteckningar i fred då deras funktion inte är publik utan syftar till att 
vara ett minnesstöd för forskaren (Delamont, 2008). 
 Att observera innebär att välja att låta sig fyllas av något och att välja bort annat 
(Ehn, 2009). Observationer måste därför planeras och man bör i stora drag vara klar 
över vad som ska observeras och varför (Arvastson & Ehn, 2009; Bell, 2009). Flödet av 
händelser och intryck blir annars lätt överväldigande. Jag inriktade mig inledningsvis 
på att iaktta elevers emotionella reaktioner och uttryck, hur de agerade och handlade i 
olika situationerna. Jag sökte efter kritiska händelser i handling och samspel och olika 
emotionella uttryck där lust och olust spelade in och kunde observeras. Eftersom det 
oftast inte är möjligt att i förväg veta när sådant sker blev min väg att försöka beskriva 
handling, skeenden och den mer övergripande stämningen i salen och liksom invänta 
elevernas emotioner. Lite som att lurpassa på gäddan i vassen. 
 Då observationsscheman inte visat sig fungera särskilt väl för känslor och mer 
underliggande skeenden (Bell, 2009) använde jag inte något i förväg utarbetat schema 
utan antecknade mina iakttagelser i löpande text. Strävan att få med så mycket som 
möjligt av vad som sades medförde att jag i början missade kroppsliga aspekter och 
handling. Att verkligen observera och inte per automatik förlita sig på verbala aspekter 
är en del av hantverket i att observera klassrumssituationer (Wragg, 1994) och behöver 
övas. I takt med att min insikt om emotionernas flödande karaktär växte kom jag att 
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alltmer inrikta mig på socialt samspel och handling mellan elever, elev-lärare eller 
elev-slöjdföremål, eftersom jag då visste att de emotionella svängningarna hela tiden 
fanns där. Jag behövde inte jaga dem. 
 Observationerna krävde ett förberett lugn hos mig själv för att kunna behålla 
fokus. Att vara koncentrerad och inriktad på att beskriva händelser och skeenden och 
stanna där för en stund kan vara svårt (Kostera, 2007). Särskilt svårt är att beskriva 
utan att bedöma en händelse när man som utbildningsforskare befinner sig i en miljö 
som på generell nivå är bekant (Delamont, 2008). I situationer i slöjdsalen, eller vid 
genomläsning av anteckningar, fick jag emellanåt anledning att analytiskt vrida och 
vända på skeenden för att förstå egna emotionella reaktioner. Bedömningar kopplade 
till lärarerfarenhet och lärarroll kunde ställa sig i vägen genom att vara normerande 
och låsta till lärarperspektivet, och därmed försvåra mina försök att se ur elevers 
perspektiv. Samtidigt utgjorde erfarenheten en tillgång i förståelsen av elevernas 
situation och hantering av vad som förväntades av dem. I observationer ingår alltid 
ett visst mått av förgivettagande. De kan därför aldrig vara objektiva representationer 
av skeenden i slöjdsalen utan är alltid en produkt av forskaren, sammanhanget och 
valda teoretiska perspektiv. För den skull utgör de dock inte en mindre giltig eller 
viktig representation än någon annan (Hammersley & Atkinsson, 2007). 

 
Genomgående i studiens olika observationer riktades mitt fokus mot kritiska 
händelser i de pågående aktiviteterna i slöjdsalen. Kritiska händelser behöver inte vara 
spektakulära utan avser små, icke rutinmässiga, händelser i vardagliga händelseförlopp 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). I flödet av händelser framstår de därmed, 
med utgångspunkt i det fenomen som studeras, som mer intressanta för forskaren. 
Gemensamt för kritiska händelser är att de berättar något specifikt om en individ och 
en situation och därmed relaterar till något större, och att de möjliggör för forskaren 
att fånga essensen av vad som sker i ett klassrum (Wragg, 1994). 
     Metoden att utgå från kritiska händelser är besläktad med, Critical Incident 
Technique (CIT), som jag använt mig av i de enskilda intervjuerna och även tangerat 
i samtalen i fokusgrupp. En avgörande skillnad är dock från vems perspektiv något 
framstår som kritiskt. CIT har sitt ursprung i studier av hur olika positiva och negativa 
incidenter konkret bidrar till en aktivitet (Flanagan, 1954). Tekniken har därefter 
utvecklats till en kvalitativ intervjuprocedur, där forskaren genom ostrukturerad 
intervju söker fånga en individs tankeprocesser, referensramar och känslor kring en 
händelse (Chell, 1998, 2007). Fokus riktas mot handling och händelsers mening för 
individen, samtidigt som forskaren söker upprepande mönster. I intervjuerna utgick jag 
därmed i stor utsträckning från elevernas positiva och negativa erfarenheter. Critical 
incidents i utbildningssammanhang har i hög grad visat sig ha ett emotionellt innehåll 
och laddning, vilket får inflytande över elevers självmedvetenhet och lärande (Cope 
& Watts, 2000). En fördel med CIT, förutom att den ger emotionella perspektiv på 
handling, är att tekniken smalnar av och begränsar antalet incidenter utifrån elevens 
perspektiv, samtidigt som händelserna omges med rik och ofta detaljerad data (Chell 
& Pittaway, 1998).
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Efter det första observationstillfället kompletterades observationerna med inspelning 
av rörliga bilder. Det skedde under ungefär tjugo minuter i lektionernas mitt, då 
eleverna kommit igång med sitt arbete. Sammanlagt finns drygt 16 timmar inspelad 
rörlig bild från två olika kameror. Bilderna var ämnade att användas som stimulated 
recall men kom att få ett dubbelt syfte. Att se slöjdaktivitet genom en kameralins 
är ett särskilt sätt att betrakta den; min blick avgränsades med hjälp av linsen och 
zoomningsfunktionen förflyttade mig nära elevernas arbete. Kameran blev en del av 
mig, ett sätt att observera, och när jag närmade mig något via den gjordes också en 
inledande tolkning och ett urval (jfr Jernström, 2000). 
 Användningen av rörlig bild har ökat inom utbildningsvetenskaplig forskning 
(Heath, Hindermarsh & Luff, 2011). Undervisning i slöjd skiljer sig från traditionell 
klassrumsundervisning då elever rör sig i rummet och hanterar många olika redskap 
och material. Det lärande som sker har kroppslig karaktär. Visuella metoder har 
prövats i slöjdforskning och visat sig väl lämpade för att undersöka kroppsliga 
aspekter av slöjdande och rörliga bilder har utgjort grund för analys i flertalet studier 
(Cederblad, 2007; Ekström, 2012; Illum, 2004; Jernström, 2000; Johansson, 2002). 
Det datamaterial som genereras är enormt rikt. Fördelar med metoden är möjligheten 
att fånga kroppsrörelser, gester, ansiktsuttryck och blickar som annars är svåra att 
observera (Jernström, 2000; Silfver, Sjöberg & Bagger, 2013). Komplexa aspekter 
av social interaktion som annars lätt tas för givna blir därmed synliga (Heath, 
Hindermarsch & Luff, 2011) och det är också möjligt att röra sig fram och tillbaka 
över tid och ta del av det inspelade materialet upprepade gånger (Jernström, 2000; 
Johansson, 2002). Särskilt visuella metoder behöver prövas för att man ska bli varse 
och kunna korrigera olika metodiska problem (Pink, 2007). Att bli förtrogen tar dock 
tid och en reflexiv hållning har bidragit till mindre metodjusteringar under studiens 
gång.

Med kamera i slöjdsalen – vem är i fokus?
Att studera samspel mellan elever kräver en utvecklad inspelningsteknik (Sahlström, 
2008). De två digitala kameror jag använde vid inspelningen hade olika fokus. En 
stationär kamera, utrustad med vidvinkelobjektiv, gav tekniska möjligheter att täcka 
in hela klassrummet (de rörliga bilderna från den stationära kameran kallar jag för 
Film när jag refererar till dem i resultatkapitlen). Den visuella överblicken var god. 
Ljudet i form av röster från en hel grupp elever som interagerade, ibland med maskiner, 
var dock problematiskt. Emellanåt framstod det mest som en ljudkaskad. Jag använde 
också en rörlig handkamera med vilken jag kunde rikta in mig på enskilda elever och 
på närmare håll spela in handling och interaktion (vid referat kallar jag de rörliga 
bilderna från handkameran för Fokusfilm). 
 I inledningsskedet tvivlade jag på användbarheten av inspelningen från den 
fasta kameran men kom dock att ändra uppfattning. Ju mer bekant jag blev med de 
inspelade händelserna och elevers uttalanden, desto lättare blev det att sortera ljuden. 
Den fasta kameran kom därmed att bli ett viktigt komplement. Till särskilt god hjälp 
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var den när jag behövde jämföra inspelningar från olika kameravinkel och för att hitta 
kontext som fattades, till exempel kroppsuttryck hos någon elev som enbart hördes, 
inte syntes, på inspelningen från handkameran. Att med en kamera fånga uttryck hos 
samtliga som är inbegripna i kommunikation är förvånansvärt svårt men samtidigt 
viktigt för tolkningen, eftersom även de som inte syns i bild påverkar vad som sägs 
(Heikkilä & Sahlström, 2003). Av den anledningen blev den fasta kameran särskilt 
användbar när den placerades nära de elever som stod i fokus för inspelningen med 
handkameran.
Vid inspelningstillfällena valde jag ut en grupp av tre till fyra elever och inriktade 
inspelningen i huvudsak mot dem. Vilka elever som fokuserades med handkameran 
styrde elevkonstellationerna i kommande gruppsamtal.  Gruppsammansättningen 
var något jag därmed fick överväga tidigt, egentligen för tidigt för att kunna ana 
hur det skulle falla ut. Mitt löfte till eleverna kom att medföra låsningar och 
jag tvingades balansera mellan omsorg om eleverna och deras bekvämlighet i 
fokusgruppensamtalen och vilka inspelade situationer jag önskade ventilera vid 
samtalen. Jag valde dock att se det som ett villkor för genomförandet av studien. 

Med kamera i slöjdsalen – vad är i fokus?
I takt med växande insikt i rörliga bilder som verktyg och fördjupad teoretisk förståelse 
av vad jag studerade förändrades min användning av kamerorna. Behovet att korrigera 
inspelningsmetoden blev påtagligt när jag började klippa, redigera och använda 
bildmaterialet i samtalen. Inledningsvis spelade jag ofta in stående framför eleverna 
med fokus på händer som arbetade i materialet och zoomade in för att uppfatta 
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Tabell 3. Översikt över hur olika observationsmetoder använts vid de olika skolorna.

Skolor

Lilla stadsskolan

Skogsskolan

Stora stadsskolan

Totalt antal
Total inspelad tid

Kustskolan

Observation och
observationsanteckningar

8 observationstillfällen

8 observationstillfällen

8 observationstillfällen

8 observationstillfällen

32 observations-
tillfällen

Film inspelad 
från stationär
filmkamera
(20 min)

Fokusfilm
inspelad från
handkamera
ca 20 
minuter

 7 tillfällen

 7 tillfällen

  7 tillfällen

23 tillfällen
(7tim 40 min)

 7 tillfällen

 7 tillfällen

 5 tillfällen

  7 tillfällen

26 tillfällen
(ca 8tim 
40 min)

 2 tillfällen



detaljer och ut för att fånga dialog och ansiktsuttryck. Delar av inspelningarna blev 
därför fragmenterade. Då samspelet mellan eleverna blev allt mer centralt i studien 
förändrade jag kameravinkeln och utnyttjade i större utsträckning en vinkel där 
jag placerade mig snett bakom en elevs axel. Vid filmning framifrån är det svårt 
att kunna fånga interaktion och en elevs arbete med händerna i slöjdmaterialet; en 
sidovinkel kan därför vara att föredra (Ekström, 2012). Placering snett bakom eleven 
gav dessutom en bild närmare den eleven med egna ögon såg av sitt arbete (Cederblad, 
2007) och visade sig senare underlätta samtal om vad som skedde i samspel med 
materialet. Att fokusera en individuell situation ger den enskildas perspektiv vilket 
bäddar för större engagemang i det efterföljande samtalet (Silfver, Sjöberg & Bagger, 
2013). I arbetet med kameran kom jag att växla mer rytmiskt mellan inzoomning 
och att röra mig bakåt och sakta zooma ut. Genom att samordna kamerorna så 
den elevgrupp jag fokuserade med handkameran befann sig väl synliga i den fasta 
kameran kunde jag fånga interaktionella aspekter utan att pendla för mycket med 
handkameran. När elever inte zoomades in framifrån i samma utsträckning minskade 
också kommentarerna om det egna utseendet i samtalen, kommentarer som annars 
lätt leder samtalet från forskningsfokus och därför måste hanteras av den som leder 
intervjun (Wibeck, 2000). 
 Under arbetet förändrades även min förståelse av vad en inspelad situation kan 
vara. Min första inspelning med handkameran består av femton separata situationer 
där jag stoppat kameran mellan situationerna. De sista består av en enda lång 
inspelning utan stopp. Det tog tid att frigöra mig från ett privat inspelningstänkande 
(börja när tomten ger Anna en present, sluta när Anna ger tomten en kram) och 
förstå vad som är lämpligast för forskningssyftet. Jag lärde mig att varje situation har 
sina rötter i andra, tidigare situationer och att handlingar närmast är att likna vid en 
flytande ström. I sökandet efter lust eller olust är det omöjligt att veta var en situation 
börjar eller slutar, något jag inte fullt ut var metodiskt medveten om inledningsvis. 

Undersökningseffekt
Då data som används i studien har genererats i samspel med eleverna har metod 
och urval, likväl som hur intervjufrågor ställts påverkat resultatet. Vilken effekt en 
digitalkamera med ljudinspelning kan ha är något forskare diskuterar. I linje med 
Johansson (2002) menar flertalet som prövat metoden att de som spelas in vänjer 
sig och inte gör något större väsen av kameran. Effekten ska inte överdrivas (Heath, 
Hindermarsch & Luff, 2011), men kameran utgör en ofrånkomlig del av samspelet 
mellan mig och eleverna (Pink, 2007). Min erfarenhet är att elevernas uppmärksamhet 
gentemot kameran varierade. Det var inte så att de helt glömde eller vande sig utan 
uppmärksamheten riktades på olika sätt i olika situationer – den kom och gick. När 
elever var koncentrerade på annat tonades den ned och de tog ingen synbar notis, 
men jag upplevde även situationer långt in i studien då elever plötsligt blev mycket 
medvetna och hur jag med kameran faktiskt påverkade handlingens riktning. Det är 
därför betydelsefullt att identifiera när påverkan sker och hur olika elever orienterar 
sig mot kameran (Heath, Hindermarsch & Luff, 2011). Vid analysen av kritiska 
händelser i observationerna och det rörliga bildmaterialet blev det tydligt  uttryck 
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vilket kan tyda på att kameran kan haft en dämpande effekt och att min närvaro för 
vissa elever i vissa situationer fungerat reglerande.
 
Transkription och gestaltning i text
Det rörliga bildmaterialet har gåtts igenom vid ett flertal tillfällen. För fördjupad 
förståelse har kritiska situationer även studerats med ljudet avstängt, vilket underlättade 
koncentration på handling, en fungerande strategi för att möta det övertag jag upplevde 
att språkliga inslag lätt fick. I transkriptionsarbetet fördjupades också förståelsen av 
de olika händelserna. Transkribering är i sig ställningstaganden som visar den egna 
förståelse av det fenomen jag studerar, de konventioner som råder inom disciplinen 
och är beroende av den teori som styr datainsamling och analys. Transkriptionen 
utgör därmed både tolkning och representation och är på så sätt alltid något annat än 
händelsen i sig (Green, Franquiz & Dixon, 1997).
 Rörliga bilder är allra mest tidskrävande att transkribera och hur de ska återges i 
skriftlig form är inte på något sätt självklart. Jag valde att inledningsvis göra en relativt 
grov och deskriptiv transkription som bearbetades eftersom. Influerad av Rostvall 
& Vest (2003) och Johansson (2002) använde jag mig av kolumner där jag beskrev 
vad eleverna gjorde, handling och kroppsliga gester, samt vad som sades. Jag noterade 
även riktning (kropp/blick), ansikts-uttryck, emfas i verbala utsagor samt min egen 
inledande tolkning av situationens emotionella laddning (lust/olust). Då jag arbetade 
med kolumnerna i liggande A4-format som fästes ihop, kom inspelningarna att bilda 
horisontella förlopp jag kunde följa med de emotionella svängningarna väl synliga. 
Detta är att betrakta som en relativt grov transkribering, vanligt när forskningsintresset 
är multimodalt (Sahlström, 2008). I studiens resultatkapitel har jag dock valt att 
gestalta situationer ur rörligt bildmaterial och observationer i berättande, narrativ 
form, istället för att behålla strukturen med kolumner. För att förstå emotioner räcker 
det inte att beskriva dem. Först i narrativ form, i kortare berättelser över tid, träder de 
fram (Elam, 2001). Detta samtidigt som det kan vara problematiskt att återge rörliga 
bilder i text eftersom observationer och insikter kan vara svåra att enkelt formulera så 
att de framstår klart (Heath, Hindermarsch & Luff, 2011). Beskrivning av handling 
och gester blir lätt komplicerade i löpande text och texterna omfångsrika. Jag prövade 
därför förståelsen av texterna genom att vid några tillfällen låta lärarstuderande, 
kollegor och människor som inte själva arbetar med textilslöjd ta del av de beskrivna 
händelseförloppen. Samtliga verbala uttalanden från de inspelade situationerna och 
observationerna är ordagrant återgivna i skriftspråklig form. 

För att förstå textilslöjd som emotionell praktik har jag eftersträvat att låta eleverna 
berätta och beskriva utifrån relativt öppna intervjuteman och intervjufrågor (se 
Bilaga 6), och critical incidents har utgjort ett framträdande inslag i intervjuerna. 
Intervjuformen är att betrakta som halvstrukturerad och reflexiv, och syftade till 
att utveckla förståelse för vardagliga upplevelser och elevernas tankar och känslor 
(Thomsson, 2010). Intervjutemana behandlade skolsituationen i stort (jag-skola-
liv), arbetssättet i textilslöjd, textilsalen som fysisk och social miljö, elevens egen 
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Tabell 4. Förteckning över antal individuella intervjuer och fokusgruppsamtal.

arbetsprocess och slöjdföremålet. Temana exponerades väl synligt under intervjun. 
Totalt genomfördes 31 intervjuer vars längd varierade mellan 20 och 40 minuter. De 
spelades in med mp3-spelare. Vissa elever delade frikostigt med sig av sina upplevelser 
genom att berätta om sig själva, sina tankar och erfarenheter av slöjd och kunde 
bjuda på situationer av positiva likväl som negativa känslor. Andra elever var mer 
återhållsamma. För att de skulle berätta krävdes en rad uppföljande frågor. 
 En intervjus kvalitet beror enligt Kvale & Brinkman (2009) delvis på graden 
av spontanitet, svarens längd och innehållsrikedom. Några intervjuer som bitvis 
mer liknade en ping-pong match med frågor och korta svar kom därför att kännas 
misslyckade. Helen Thomson (2010) menar dock att det i slutänden inte behöver vara 
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SKOLOR
Individuella
intervjuver

Kustskolan

Stora Stadsskolan

Lilla Stadsskolan

Skogsskolan

Totalt antal elever

Antal flickor
respektive

pojkar

Fokus-
gruppsamtal

Antal flickor
respektive

pojkar

Antal elever
i grupperna

5

6

10

31stycken
26 flickor
5 pojkar 7 stycken 25 elever

22 flickor
3 pojkar

10 flickor
0 pojkar 2

2

1

2

3 flickor
2 pojkar

5 flickor
1 pojkar

8 flickor
2 pojkar

8 flickor
0 pojkar

5 flickor
2 pojkar

3 flickor
0 pojkar

6 flickor
1 pojkar

4+4

4+3

5+2

3



så, utan att det svårfångade och vad som inte berättas och varför, istället är angeläget 
att reflektera över. Tid och tillit är också särskilt viktigt för att unga ska slappna av 
och öppet beskriva tankar och känslor (Green & Hill, 2006). En intervju utgör alltid 
en maktsituation som medför att elever, omedvetet eller inte, försöker berätta vad de 
tror forskaren vill höra (Kvale & Brinkman, 2009). Jag slogs i flera intervjuer av att 
eleverna inte var beredda att prata om så vardagliga händelser, tankar och känslor som 
vi gjorde. Det var som att de tog händelserna för självklara och inte trodde att de skulle 
intressera mig. Flera elever framstod också ovana att sätta ord på emotionella 
erfarenheter. Kanske reflekterade de sällan över sina känslor i vanliga fall. En elev 
uttryckte i slutet av intervjun att hon sällan tänkte så här långt och djupt. Vissa 
intervjuer krävde kringprat om vad elever gjort i slöjd för att den vägen nysta i olika 
händelser och hur de upplevts. 
 Samtliga intervjuer har transkriberats. För läsbarheten har skriftspråksformer 
använts. Kraftig emfas har markerats liksom längre pauser. I resultatkapitlen hänvisas 
till intervjuutsagor med elevens och skolans namn till exempel (Judith, Skogsskolan). 
När intervjuutsagor satts samman för presentation i resultatkapitlet har flera ord eller 
meningar ibland uteslutits, vilket markerats med […]. 

Sju fokusgruppsamtal genomfördes och ihopklippta sekvenser ur det rörliga 
bildmaterialet användes som stimulated recall. Bilderna fungerade som gemensam 
utgångspunkt och stöd för minnet. Metoden benämns också video-stimulated 
recall (Morgan, 2007) eller video stimulated recall dialogues (Silfver, Sjöberg & 
Bagger, 2013). I likhet med fokusgruppsamtal har metoden blivit allt vanligare 
inom utbildningsvetenskap (Theobald, 2008). Vad gäller slöjdforskning är dock 
fokusgruppsamtal fortfarande ovanliga (Gulliksen & Hjardemaal, 2011). Stimulated 
recall i olika former förekommer i slöjdforskning. Borg (2001) har använt slöjdföremål 
som minnesstöd, cues, i intervjuer och Sigurdsson (2014) har låtit elever valla honom 
runt i slöjdssalar samtidigt som de berättat om rummet. Förutom Malmberg (1995) 
som använt videofilm som stimulated recall med ett fåtal enskilda elever är stimulated 
recall i form av rörlig bild i kombination med fokusgruppintervju relativt oprövat i 
slöjdforskning.  
 Fokusgruppsamtal som intervjuform skiljer sig på flera sätt från andra 
intervjutyper. Samtidigt som de kan ge en trygg inramning och stärka blyga elever 
är intervjuformen beroende av de ömsesidiga relationerna i gruppen och lämnar 
därmed öppet för maktspel inom gruppen. Makten är också, i jämförelse med enskilda 
intervjuer, jämnare fördelad mellan forskaren och de som intervjuas (Hennessy & 
Heary, 2006). Detta gör samtalen svårare att kontrollera – forskarens roll blir stöttande 
och uppmuntrande snarare än ledande, och handlar främst om att se till att samtalet 
behåller rätt fokus. Balansgången är dock grannlaga, då det ur friare samtal och 
interaktion kan uppstå betydelsefulla insikter (Franz, 2011). Metodens förtjänster är 
just gruppinteraktionen kring ett ämne och att associationer utifrån vad andra säger 
ger samtalet en rikedom som kan saknas i enskilda intervjuer. 
 Samtalen varade mellan 40 och 60 minuter, genomfördes i grupprum, och spelades 
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in på mp3. Bilderna exponerades via kanon på en vägg eller på min bärbara dator som 
gav bättre bildkvalitet. Samtalens fokus var upplevelser eller iakttagelser av att något 
är lustfyllt eller olustfyllt i de kritiska händelser jag klippt ihop och jag efterfrågade 
elevernas tankar och emotionella erfarenheter av olika situationer. Liknande upplägg 
har prövats och visat sig fungera för att nå erfarenhet, tankar, känslor och ökad 
reflektion kring inspelade situationer (Muir, 2008; Theobald, 2008). Jag förvånades 
emellanåt av att eleverna hade så pass detaljerade minnen av vad de gjort, tänkt och 
känt trots att vissa händelser kunde ligga veckor tillbaka i tid. 
 Grupperna var väldigt olika till sin karaktär – det spontana flödet i samtalet 
likaså. Jag hade föreställt mig samtalen som friare än de i slutänden blev. Min roll 
blev följaktligen mer aktiv än jag förutsett. Min inblandning handlade om frågor som 
riktade innehållet i samtalen, uppföljande frågor när de avstannat eller fördelning av 
ordet till mer tystlåtna elever, samtidigt som samspelet i gruppen inbjöd till en större 
följsamhet till olika associationer. Utifrån elevernas oro inför vem som skulle få se 
dem agera i bild frågade jag inför samtalet var och en om gruppen kändes okej. Vid 
något tillfälle bad en elev mig att avbryta och att vi i stället skulle se på någon annan. 
Att se sig själv i rörlig bild innebär en transformation där den egna inre upplevelsen 
kvarstår i minnet samtidigt som man blir varse hur andra ser på en. Det obehag som 
kan följa gör att metoden bör begränsas till små grupper i trygga kontexter (Rowe, 
2009). Gruppstorlekarna kom därför att variera mellan två och fem elever, den 
minsta väl liten för att utgöra en fokusgrupp. Samtalet flöt dock väldigt väl och min 
sammanlagda erfarenhet är att gruppstorleken inte är avgörande för samtalet utan att 
elevkonstellationerna har större betydelse. Samtalen har transkriberats på samma sätt 
som intervjuerna. Ett problem var att det ibland var svårt att urskilja och identifiera 
rösterna då ivrigt och samtidigt tal var vanligt förekommande. Oidentifierbara 
repliker har markerats med frågetecken (?).
   Två elever ville inte bli intervjuade, en av dem samtyckte dock senare till att ingå 
i ett fokusgruppsamtal. I den avslutande fasen tackade också två elever nej till att 
delta i samtalen. Det hade då hunnit bli ny termin och de befann sig inte längre i 
textilgruppen. Två elever föll också bort på grund av sjukdom. 

 
Mot bakgrund av studiens etnografiskt influerade metoder och hermeneutiska ansats 
utgör analysen ingen särskild fas i processen utan inleddes redan när jag närmade 
mig fältet. Arbetet intensifierades dock i en avslutande koncentrerad analysfas då 
materialet även gestaltades och förbereddes för presentation. Jag har tagit fasta på 
Kvale och Brinkmans (2009) påpekande om att transkriptioner inte är en fast samling 
innebörder utan ett ”levande samtal” om mening som forskaren går i dialog med 
för att utveckla och klargöra (Kvale & Brinkman, 2009, s 208). Samspelet bygger 
på lyhördhet för vilka frågor som blir tydliga i materialet liksom känslighet inför 
återkommande inslag och vad som engagerar den intervjuade eleven. För att nå dit 
har jag tagit del av datamaterialet otaliga gånger och noterat olika iakttagelser. 

Hermeneutisk tolkningsprocess
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Den hermeneutiska tolkningsprocessen är lämplig då syftet är att med utgångspunkt 
i elevers egna erfarenheter nå förståelse av ett visst fenomen (Westlund, 2009). 
Processen är induktiv och inleds med frågor som ännu inte preciserats och en vag 
föreställning om helheten. I takt med att enskilda delar blir tydligare och jag som 
forskare når förståelse av vad de kan betyda i sammanhanget framstår också helheten 
och tolkat objekt allt klarare. Som i allt sökande efter förståelse av mänsklig mening 
måste jag söka efter rimliga tolkningar, då mening saknar entydig orsaksförklaring 
och därför alltid måste tolkas, samtidigt som en rimlig tolkning inte omöjliggör andra 
tolkningar (Bruner, 2000). Tolkningsprocessen karaktäriseras av en rörelse mellan 
del och helhet, en spiralformad rörelse som bidrar till att förståelse och tolkning 
fördjupas (Ödman, 2007). Så har min förförståelse, datamaterial av olika karaktär 
och vald teori närmat sig varandra i takt med att ny förståelse växt fram. Med hjälp av 
Gadamer (1997) är förståelsen möjlig att betrakta som bestående av tre olika nivåer: 
den första är erfarenhetsgrundad och baseras på sökandet efter det regelbundna och 
förutsägbara, den andra karaktäriseras av reflexiv förståelse medan den tredje innebär 
öppenhet för omprövning och direkthet. Förförståelse, intentionalitet och förståelse 
är nära förbundna och när omtolkning sker förändras och vidgas horisonten och olika 
förståelsehorisonter smälter då samman (Gadamer, 1997). 

Olika faser i analys och tolkning
Kodningen av materialet har skett genom identifikation av partier där lust eller olust 
är framträdande. Därefter har kategorisering samt fördjupad analys och tolkning 
skett i fyra faser I första fasen bearbetades observationer och det rörliga bildmaterialet 
utifrån urval av ett nittiotal kritiska händelser. Utgångspunkt var första och andra 
forskningsfrågan, det vill säga elevers uttryck för upplevelser av lust och olust samt 
vad som karaktäriserar lust- och olustfyllda handlingar och processer. I analysen 
väcktes frågor bland annat om lustens undflyende och i högre grad verbala karaktär 
i observationerna, liksom lustfyllda situationers koppling till lekfullhet, humor och 
social samvaro. Sammantaget ledde detta till komplettering av studiens teori utifrån 
nya aspekter. 
 I andra fasen har samma forskningsfrågor behandlats men nu utifrån enskilda 
intervjuer och elevernas beskrivning av critical incidents. Fyra till sex utsagor från varje 
elev, sammanlagt ett hundrafemtiotal, valdes ut. Urvalet har grundats på verbal emfas, 
engagemang i beskrivandet av emotionella erfarenheter, och utvecklade resonemang 
har prioriterats före mer kortfattade. Meningskondensering inspirerad av Kvale & 
Brinkman (2009) har genomförts liksom analytisk nivåindelning (Leont év, 1978) 
och materialet har sammanförts i mindre underkategorier inom de olika analytiska 
nivåerna. 
 I en tredje fas samordnades kategorierna från de två inledande faserna. De var 
inte fullt ut kompatibla men gav en god översikt över vad som innehållsmässigt skiljde 
olika data åt, liksom vad som är observerbart men som elever inte gärna talar om vid 
en intervju och vice versa. Även här kom studiens teori att kompletteras bland annat 
vad gäller autonomi i handling och olika lärandebegrepp, vilket ytterligare fördjupade 
min förståelse.  Passager i de transkriberade fokusgruppsamtalen av intresse noterades 
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och kopplades till kritiska händelser eller critical incidents i det övriga datamaterialet. 
Därefter tematiserades resultatet, vilket kan ses som en undersökning om vart 
tyngdpunkten i en studie ligger (Dalen, 2007). Tematiseringen utgick från materialets 
meningsstruktur och vilka situationer som visat sig emotionella och generera utbyte 
av emotioner. Tre tydliga teman utkristalliserades samtidigt som intervjuutsagor 
rörande aktivitetsnivån och elevers föreställningar om textilslöjd i skolan skiljdes ut 
från temana och placerades i beskrivningen av textilslöjdens kontext. 
 Analysens fjärde och sista fas behandlar tredje forskningsfrågan om hur elevers 
uttrycka erfarenheter av lust och olust kan relateras till lärande. Med utgångspunkt 
i analys av elevers emotionella uttryck, sociala samspel och handling gjordes en 
kategorisering efter hur elever kan positionerar sig i fyra olika emotionella praktiker. 
Därefter övergick analysen i mer reflekterande och avslutande efterbearbetning.

Kvalitativ forskning som grundas på förståelse och tolkning rör sig med vad Mats 
Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) kallar ett signifikativt sanningsbegrepp där vad 
som tas för sant grundas på tolkning av vad något betyder och själva meningsinnehållet. 
Kunskapen som följer av en studie är följaktligen kontextberoende och unik. Att då i 
strikt mening tala om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet vad gäller en studies 
kvalitet blir problematiskt eftersom begreppen hör hemma i positivistisk förståelse. I 
en tolkande kontext bör de i stället förses med delvis annan innebörd. I polemik med 
positivistisk syn på sanning som en korrespondens mellan utsaga och verklighet föreslår 
Alvesson och Sköldberg i stället ett trilateralt sanningsbegrepp som problematiserar vad 
sanning är i komplexa sammanhang och, förutom mening, inkluderar även praktisk 
användning och korrespondens (Alvesson & Sköldberg, 2008).1 Med validitet avses 
därmed en studies trovärdighet och giltighet medan reliabilitet rör tillförlitligheten. 
Detta hänger i en kvalitativ studie intimt samman med den hantverksskicklighet 
jag som forskare uppvisar genom att kontinuerligt under hela forskningsprocessen, 
ärligt och reflexivt, kontrollera och ifrågasätta insamlad data och olika tolkningars 
trovärdighet och giltighet (Kvale & Brinkman, 2009). Det handlar om att med 
noggrannhet visa på giltighet och att tolkningarna under de förhållanden som råder i 
studien är rimliga och tillförlitliga.
 Trovärdighet utgör allmänt en styrka i etnografiska metoder (Aull Davies, 2009).2 
Jag som forskare har över tid successivt fått möjlighet att ingå i ett slöjdsammanhang, 
utveckla en relation till eleverna och inifrån verksamheten fått ta del av och bli 
förtrogen med deras slöjdvardag. Förankring i empirin borgar för överensstämmelse 
mellan verklighet och tolkning och fungerar som ett kriterium för trovärdighet 
(Larsson, 2005). 
 Den metodtriangulering som föreligger i studien, bland annat respondent 
validation, utgör sätt att stärka trovärdigheten genom att fenomenet studeras utifrån 
olika data. Även trianguleringens resultat behöver dock ifrågasättas då triangulering i 

1 Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det trilaterala sanningsbegreppet snarast kan beskrivas som bestå-
ende av tre sidor och att de alla, i olika utsträckning, ingår i forskningsprocessen. 
2 Kritik mot metodens validitet rör snarare epistemologiska aspekter och frågan om vad forskaren kan veta 
bortom sin egen erfarenhet (Aull Davies, 2009).
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sig inte är problemfritt (Larsson, 2005). Det är möjligt för elever att förkasta tolkningar 
på andra grunder än giltighet och överensstämmelse med den egna tolkningen. 
Kanske är de inte nöjda med hur de framstår i en situation. Kanske vill de inte kännas 
vid de egna handlingarna eller den sociala position de intar i en inspelad situation 
inför de andra eleverna i gruppen. Det kan vara viktigare att framstå som en god 
och lojal kamrat, än att öppet spekulera kring vad egna retsamma gester eller uttryck 
för skadeglädje verkligen betyder. Sådana aspekter kräver lyhördhet och reflektion av 
mig som forskare och hänsyn även till vad som inte sägs (Wibeck, 2000). Rent etiskt 
existerar också en balansgång kring hur långt man kan driva ett samtal kring inträffade 
situationer innan samtalet riskerar att bli obehagligt för någon av de inblandade.
 Den bredd som eftersträvats i det empiriska materialet utgör en styrka som kan 
bidra till att ge resultatet ökad precision. Jag har eftersträvat variation genom att 
till exempel urval av kritiska händelser skett utifrån spridning i urvalet av lust och 
olustfyllda situationer. Variationen måste dock ständigt balanseras mot hanterbarheten 
av materialet. Särskilt det rörliga bildmaterialet är närmast oändligt i sin rikedom. Ju 
vidare tidsmässiga cirklar jag gjorde i analysen och ju mer detaljrikedom och teoretisk 
förståelse som tillfördes, desto mer bredd tillkom i situationerna. Mättnad var på ett 
sätt svår att uppnå – det var snarast tiden som satte stopp. 
 I kvalitativa studier är perspektivmedvetenheten central. Redan i mitt första 
möte med fältet och olika händelser fanns föreställningar om betydelse och de 
utgångspunkterna måste komma i dagern då de ofrånkomligen utgör en del av resultatet. 
Både beskrivning av tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och personliga 
erfarenheter av betydelse som rör studiens fenomen ingår i en sådan förförståelse 
(Larsson, 2005). Teori och tidigare genomförda studier som tangerar studiens område 
har därför ägnats relativt stort utrymme i avhandlingen. Urval jag gjort och aspekter 
jag lyft är förstås på olika sätt relaterade till min personliga erfarenhet av emotionella 
aspekter av lärande i slöjd. Jag har också strävat efter att i metodkapitel och avslutande 
reflektion över metod och ansats infoga den typ av förförståelse som i etnografisk 
tradition benämns som reflexivitet över forskarroll och varför resultaten ser ut 
som de gör.
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Kapitel 6 Textilslöjdens arena ringas 
in – beskrivning av ämnets kontext 

I avhandlingen undersöks hur elevers lust och olust och emotionella erfarenheter 
av textilslöjd kommer till uttryck i olika lärandesituationer. Emotioner uppstår 
inte uppstår ur tomma intet. De uppstår inte heller ur de enskilda eleverna, utan är 
interaktiva processer beroende av det sammanhang där erfarenheterna görs. Vilka 
förutsättningar råder för slöjdaktiviteterna där eleverna gör sina erfarenheter? Vad 
blir synligt när textilslöjdens kulturella och kommunikativa förutsättningar studeras 
närmare? Sammanhang och förutsättningar innefattas i begreppet kontext. Att 
tänka sig eleverna, sammanhanget där de befinner sig och rådande förutsättningar 
som delar i en och samma väv ger förståelse för hur en kontext hänger ihop. Drar 
man i en tråd så händer ofrånkomligen något längre bort i väven. Kontexten som en 
situationell och social inramning inverkar på vilka handlingar som är möjliga och har 
en medskapande inverkan på vilka emotioner som uppkommer och kan uttryckas. 
För den lärande erfarenheten är kontexten därför väsentlig och grundläggande.
 En skolkontext är mångfacetterad. Dels omfattas den yttre fysiska miljön, 
byggnader och rum, som förmedlar och verkar formande för verksamhetens innehåll 
och dels klassrummets inre materiella förutsättningar i form av möbler, material och 
olika redskap. Dessutom ingår också kognitiva aspekter, människors föreställningar 
och tänkande i och om en verksamhet. Vad som tas för givet har betydelse och genom 
olika traditioner gör sig historien påmind. En skolkontext har i sig inget givet slut. 
Den kan tyckas stanna vid skolan men i den väv som en enskild elev ingår i finns 
trådar som sträcker sig långt utanför skolans väggar och som samspelar med vad som 
sker innanför. I vid bemärkelse ingår elevernas hela livsvärld med en mängd andra 
sammanhang som rör familj, kompisar och fritidsaktiviteter. 
 I föreliggande kapitel beskrivs textilslöjdens arena, det vill säga förutsättningarna 
för textilslöjd som de framträdde i den lokala skolkontexten vid de fyra skolorna. 
Beskrivningen är ett resultat av klassrumsobservationerna, och koncentreras kring 
aspekter som ger uttryck för elevernas emotionella erfarenheter men innehåller 
också allmän bakgrundsinformation. Beskrivningen görs i syfte att teckna en 
sammanhängande och begriplig bild av arenan och de förutsättningar som rådde där 
just dessa elever gjorde sina erfarenheter. 

Textilslöjdens rum
extilsalen är den rumsliga arena där textilslöjdsaktiviteterna konkretiseras och 

praktiskt tar form. Rummets disposition berättar om vilka handlingar som är möjliga, 
helt enkelt vad elever kan göra i rummet, och i samma andetag i vilka handlingar 
de läroprocesser som förväntas ske är grundade (Nordin-Hultman, 2006). Hur rum 
för lärande utformas och disponeras följer olika traditioner som ofta tas för givna 
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(Almqvist, 1994). Många klassrum, framförallt för elever i de högre årskurserna 
tenderar att vara rätt tomma och torftigt utformade. Detta gäller dock inte slöjdsalarna 
som utgör mer föremålstäta miljöer.
 Studiens textilsalar är luftigare möblerade än ordinära klassrum. Elevernas 
arbetsbord är hopskjutna i grupper eller ordnade i långbord. Bordens placering 
signalerar att här behövs svängrum och gemensamma ytor för att kunna hantera större 
arbeten. Arbetsborden är också bredare än vanliga bänkar och i ståhöjd. Eleverna 
förväntas både sitta och stå vid bänkarbete. Längs salarnas väggar och i angränsande 
materialrum finns ett stort antal skåp, hyllor och lådor som används till förvaring av 
material och redskap. Möbleringen gör det möjligt för elever att röra sig i rummet, 
från det egna arbetsbordet och till olika platser i rummet för att hämta material. I 
textilsalarna vistas elever i något mindre grupper om mellan tio till sexton elever 
åt gången. Trots detta är det ofta fullt på borden när alla elever är igång med sina 
arbeten och det förekommer att elever arbetar med mönsterritning på golvet för att 
få plats. Det totala antalet elever som vistas i en textilsal under en vecka kan uppgå 
till flera hundra. Av den anledningen finns i salarna, eller i anslutning till dem, även 
flertalet elevskåp där elever förvarar sina arbeten mellan slöjdtillfällena.
 De redskap som återfinns i salarna erbjuder en mångfald av möjligheter till 
arbete med allt ifrån framställning av textil i form av vävning, tovning och olika 
garntekniker liksom sammanfogning av textil i form av sömnad, maskinellt eller 
för hand. Redskap för olika dekorativa tekniker som applikation, broderi, tryck och 
färgning finns också att tillgå. Mängden redskap möjliggör bearbetning av textil på 
olika sätt och att eleverna därigenom kan genomföra hela arbetsprocesser. Redskap 
för vissa typer av arbeten finns vid varje elevs enskilda arbetsplats, till exempel 
maskinsömnad, nålning, viss tillklippning medan andra är ordnande i stationer för 
exempelvis större tygutlägg, strykning, pressning, vävning, tryck och maskinbroderi. 
Visst arbete kräver också tillgång till diskbänk, vatten och avlopp. Salarna rymmer 
också möjlighet till idébearbetning, manuellt med penna och papper och ibland 
även digitalt med stöd av dator och bildbehandlingsprogram. Mer avancerat arbete 
med broderisymaskin kräver också datoranslutning och utskriftsmöjligheter. Olika 
typer av material som stödjer slöjdarbetet som helhet, till exempel föremål som 
inspiration eller förlaga, olika mönster, böcker med instruktioner och datorstödda 
instruktionsprogram finns också att tillgå. Redskapens rumsliga placering medger en 
naturlig förflyttning och rörelse i rummet.

Textilsalarnas utformning uppvisar likheter men även stora skillnader i förhållande 
till mer traditionella klassrum. I ordinära klassrum är skrivtavlan i kombination med 
projektor eller smartboard centrala. I anslutning till dem finns viktig information, 
lärarens bord, eller mer traditionella kateder, och det är huvudsakligen hit elevers 
stolar och bänkar är vända. Klassrum har generellt en riktning framåt och bakåt 
(Björklid, 2005) och det traditionella klassrummet präglas av en gemensam 
riktning fram mot den plats läraren intar och där gemensam information exponeras. 
Textilsalarna har också skrivtavla, och några även projektor i anslutning till den, 
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men salarna karaktäriseras inte på samma sätt av någon entydig riktning vad gäller 
elevers uppmärksamhet. Textillärarna saknar ett eget arbetsbord med tillhörande 
sittplats i salen. I stället använder de elevers bord eller något av de större gemensamma 
arbetsborden. Information är inte centrerad framtill i salen utan finns på samtliga 
väggar och lediga ytor. Det kan röra sig om dokument (t ex terminsöversikter och 
schematiska bilder av slöjdprocessen), bilder, affischer, tidningsurklipp och föremål. 
Sådant material utgör tillsammans med de höga materialskåpen, när de öppnas, en 
färgrik fond som inramar borden. 
 Arbetsborden arrangeras i långbord eller mindre grupper och det är mot de 
gemensamma bordsytorna som uppmärksamheten i salen riktas. Härifrån utgår 
elevernas arbete och de rör sig i rummet från sitt bord bort för att hämta eller utföra 
något och sedan tillbaka igen. Generellt utnyttjar elever inte det rörelseutrymme 
som finns och de rör sig överlag mindre i rummet än vad jag förväntade mig. De 
förflyttningar de gör utgår från det specifika arbete de utför. Rörelsen i rummet kan 
beskrivas som centripetal (Chemi, 2009a) och riktad mot arbete och samspel runt 
borden. Lärarens rörelse kännetecknas av några minuters inledning vid änden av ett av 
långborden, alternativt vid skrivtavlan, för att därefter cirkla runt eleverna vid borden 
i genomförandet av undervisningen. Elevernas bordsplacering är förhållandevis 
statisk. De sitter i stort sett på samma plats vecka efter vecka. Om någon är borta 
händer det att elever placerade vid långbord byter plats och makar ihop för att få sitta 
tillsammans. Alla elever deltar dock inte i sådana förflyttningar.

Av alla skolans rum tillhör textilsalen ett av de rum som inrymmer det största antalet 
föremål och olika material som ska förvaras och organiseras, allt ifrån små nålar och 
pärlor till stora tygbalar och skrymmande säckar med stoppmaterial. Hur material 
men också idéer till slöjdarbeten görs tillgängliga för eleverna varierar mellan olika 
salar och intrycket av salarna kan därför beskrivas som avskalat eller förtätat. 
 I den mer avskalade slöjdsalen stuvas material undan för att plockas fram vid 
olika arbetsområden. Det förekommer att skåp och materialrum hålls låsta och att 
läraren kontrollerar vilka material som är tillgängliga i arbetet med olika uppgifter. I 
den mer förtätade slöjdsalen är materialen i större utsträckning synliga och ständigt 
tillgängliga. Det förekommer att textilt material exponeras genom att arrangeras på 
olika sätt. I en sal har tygrullar placerats stående i en stor korg på golvet och bredvid 
hänger tygprover i rader ned från taket. I en annan sal ligger sytråd färgsorterad i olika 
fack i öppna lådor och på väggen hänger stålringar med broderigarn i alla tänkbara 
färger. Viss exponering är närmast att likna vid ”störtexponeringar” (Nordin-Hultman, 
2006, s 76), det vill säga större mängder material som placeras så att det överraskar 
och fångar uppmärksamheten hos den som träder in i rummet. Exponeringen kan 
dels tänkas göra materialet lättåtkomligt för eleverna och dels bidra som färgrika, 
inspirerande blickfång till salens inredning. Även i de mer avskalade salarna där 
material förvaras undanplockat kan öppnandet av ett skåp så att innehållet plötsligt 
blir synligt eller material som plockas fram och dras in på rullvagn i salen liknas vid 
sådan exponering. Fullt tillgängliga är dock inte samtliga material ens i den materiellt 
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förtätade salen, då det inte är möjligt för eleverna att överblicka mängden. Lärarna 
tenderar också att göra en viss indelning mellan stapelvaror och mer speciella och 
svårarbetade material som till exempel spets, tunna, glansiga tyger och väldigt elastisk 
trikå. De finns i mindre mängd och kontrolleras i viss mån av lärarna genom att de 
stoppas undan och tas fram när elever efterfrågar något särskilt. 

Utvalda föremål som läromedel
Till skillnad från ordinära klassrum på högstadiet där lärare går emellan flera olika 
klassrum i sin undervisning är textilsalen i hög grad en lärares undervisningssal. 
Studiens textillärare undervisar i salen större delen av dagarna och delar på sin höjd 
salen med ytterligare någon lärare under kortare pass. Detta får till följd att lärarna har 
stor möjlighet att lämna undervisningsmaterial framme och att sätta sin personliga 
prägel på salens utformning. Textilsalarna inrymmer personliga föremål, tillverkade 
av läraren eller särskilt utvalda av läraren. Föremålen exponeras i glasmontrar, på 
hyllor och bord, på särskilda väggställ eller modelldockor, alternativt förvaras de 
undanplockade och tas fram i anslutning till olika arbetsområden. 
 Föremålen kan bestå av historiska textilredskap exponerade i salen som en dekor, 
men som samtidigt förmedlar den textila kunskapens historiska rötter och villkor. 
De kan också bestå av insamlade nutida textilföremål som exponeras för att de är 
vackra eller intressanta ur någon aspekt. En av lärarna visade mig vid ett tillfälle en 
speciell liten ask som införskaffats och placerats väl synlig i salen. Asken var virkad 
på en tunn stomme av metall och några veckor senare såg jag en elev experimentera 
med en liknande konstruktion. I salarna finns också föremål gjorda av elever, några 
som gemensamma projekt andra gjorda av enskilda elever, liksom en mängd textila 
föremål gjorda av läraren, till exempel stickade, virkade och sydda mössor i olika 
färger och modeller. Några av dem är inte färdigställda.
 Tillsammans med alla föremål utgör bilder och tidningsurklipp som lärarna fäst 
upp på väggarna ett slags fönster som pekar bortom textilsalen och visar vad textil slöjd 
kan vara. Bland annat återfinns tidningsartiklar om två freeskiingåkare som under 
långa tävlingsresor började virka mössor och vars varumärke idag är väletablerat sida 
vid sida med bilder på gerillaslöjd i stadsmiljö hämtat från Kravallslöjd, en nätbaserad 
plattform med syfte att synliggöra och diskutera slöjdens plats i samhället. Här finns 
också urklipp i form av bilder och instruerande text som visar hur man går tillväga 
vid tillverkningen av specifika föremål eller olika textila tekniker beskrivna i text 
och bild. På en anslagstavla syns ett humoristiskt arrangerat bröllopsfotografi där 
bruden är i full färd med att sticka på brudgummens slips och antyder att man kan 
bli ”fångad” av slöjd. Det florerar även urklipp med texter som ”Kroppsfixering, nej 
tack!”, ”Din rumpa är ett tempel” och sydda texter som ”Slöjd är från början till slut”. 
Sammantaget utgör den här typen av material en form av repliker eller utsnitt ur en 
pågående dialog om vad textilslöjd kan vara. Vad som exponeras på klassrumsväggar 
i form av bilder och tidningsurklipp symboliserar den enskilda lärarens pedagogiska 
diskurs och visar hur skola och vardag samverkar (Jewitt i Hipkiss, 2014). Vad som 
exponeras på väggarna i textilsalen visar också på hur ämnet förväntas kunna ge 
särskilda upplevelser och att positiva föreställningar om den egna kroppen är att 
föredra. 
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 De föremål och bilder som exponeras fungerar som visuell inspiration men också 
som fysiska modeller att utgå från och ta stöd i vid utformandet och färdigställandet 
av ett arbete (jfr Oja, Sjöberg & Johansson, 2014). Eleverna plockar med föremålen, 
undersöker och pratar med varandra eller läraren om dem. Oavslutade föremål ger 
intryck av att aktivitet redan pågår. Situationer som lämnats öppna på det sättet 
kan undanröja initialt motstånd och underlätta för elever att själva komma igång 
(Nordin- Hultman, 2006). Det underliggande budskapet kan förstås som: Se hit, så 
här har någon annan börjat, försök du med! 
 Utformandet av textilsalen som en arena för lärande i textilslöjd måste förstås 
utifrån att ämnet bygger på praktiska arbetsprocesser i de olika textila materialen 
med olika typer av redskap, men också utifrån ämnets avsaknad av lärobok i vanlig 
bemärkelse. Studiens salar saknar ett enhetligt läromedel som täcker ämnets innehåll. 
Det vanligast förekommande skolanpassade läromedlet utgörs av skolmönster och 
olika pärmar med idéblad och instruktioner för olika tekniker eller särskilt anpassade 
föremål. Lika vanligt är dock att elever använder litteratur eller tidskrifter som inte 
särskilt anpassats för skolbruk, hämtar idéer och instruktioner från nätet eller arbetar 
utan den typen av stöd. De av läraren insamlade, köpta eller egenhändigt tillverkade 
textila föremålen utgör en viktig form av fysiskt påtagliga läromedel som i samspel 
med material och utrustning i salen ersätter den traditionella läroboken. Föremålen 
utgör därmed inte en lös dekor i rummet utan har, oavsett hur de exponeras, en 
didaktisk tanke och funktion i ämnet och syftar ytterst till att väcka intresse, ge 
kreativa intryck och fungera som tankemodeller och utgångspunkter. 

Textilsalars miljö är över lag hemlik och har en teknisk utrustning av hemkaraktär 
medan trä- och metallslöjdssalar utgör mer verkstadsliknande miljöer (Berge, 
1992; Hasselskog, 2010; Hasselskog & Johansson, 2008; Sigurdson, 2014). Detta 
kan relateras till slöjdämnets traditionella genusindelning och den textila slöjdens 
feminina konnotationer och koppling till hemsfären. Jag tolkar det som en parallell 
till den hemlika utformningen av det pedagogiska rummet som också förekommer i 
fritidshem och förskolor, och där hemmet som förebild står för omboning, trygghet, 
samvaro och trivsel (Nordin-Hultman, 2006). Inredningsdetaljer som fönsterlampor 
och krukväxter är ovanliga i traditionella klassrum på högstadiet men förekommer i 
flera av studiens textilsalar. 
 De mer föremålsrika och materiellt förtätade textilsalarna har det gemensamt att 
de är försedda med soffor och eventuellt några fåtöljer, vilket förstärker det hemlika 
intrycket. Detta är ovanliga möbler i andra klassrum och i skolbyggnaderna över 
lag lyser stoppade möbler i stort med sin frånvaro. En soffa är kontroversiell i en 
skolkontext. Den inbjuder till att slappna av, luta sig tillbaka och kanske lägga sig 
ned. Vid en nybyggd skola jag själv tidigare arbetat vid kom rymliga, stoppade soffor 
förespråkade av arkitekt och inredare snart att ersättas av träbänkar, när lärarna 
tröttnat på att mota bort elever som låg på sofforna. De hade närmast utvecklats till 
strategiska platser för motstånd.  
 I en av salarna står en soffa som är utsmyckad med elevbroderier mitt i rummet. 
Vad motiverar textilläraren att placera den där? I undervisningen fungerar den som 
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en alternativ arbetsplats vid arbeten som stickning, broderi och olika knyttekniker 
då ett bord mest är i vägen. Det händer att läraren samlar elever i soffan när de ska 
arbeta med sådana tekniker och placerar då dator med digitala instruktionsprogram 
på soffbordet framför. Ibland sitter läraren själv i soffan med några elever runt sig för 
att praktiskt visa något. Soffan som möbel inbjuder till att kombinera vissa typer av 
arbete med social samvaro och samtal medan man arbetar. Flera lektioner står dock 
soffan tom förutom vid lektionernas inledning och avslutning då den fungerar som 
en uppsamlande plats för vila och samtal. Möbelns placering i slöjdsalen signalerar 
en tillit hos lärarna till att arbete sker även om eleverna pratar med varandra och att 
de inte räds balansen mellan samtal och arbete. De verkar inte heller oroliga för att 
sofforna ska utvecklas till platser för motstånd. Sådana tendenser finns. Ett fåtal elever, 
uteslutande pojkar, använder dem tillfälligtvis när arbetet går dåligt, de kört fast eller 
blivit sura eller arga och inte längre vill arbeta. Soffan är på så sätt en emotionell plats.
 I studien har de textilsalar som är försedda med en soffa också en radio. Den 
slås på av elever. Det är alltså eleverna som tar initiativet och ibland frågar de om 
lov. Läraren kan ha åsikter om volymen och se till att den sänks. Oftast är det musik 
som spelas via någon musikkanal (jfr Bergman, 2009) men det förekommer också 
att elever lyssnar på kåserande inslag och faktaprogram. Radioutbudet blir något 
som eleverna kommenterar och diskuterar medan slöjdarbetet fortgår. Det kollektiva 
radiolyssnandet bidrar till och håller ihop den sociala samvaron i salen på ett lättsamt 
och associativt sätt. Musik fungerar också som en känslomässig stämningshöjare 
(Bergman, 2009; Wettergren, 2013) i rummet: ”Sätt på radion i annat fall somnar 
jag”, ber en av eleverna i studien. (Observation 4, Skogsskolan). Musiken bildar en 
ljudbakgrund till arbetet men även ett slags flöde och rytm som gruppen förhåller 
sig till på en gemensam nivå medan de arbetar. Bakgrundsljud kan även om de är 
höga bilda en ”ljudmatta att försvinna i” och på så sätt upplevas mindre störande 
är prat i rummet man själv inte deltar i men som ändå innehållsmässigt pockar på 
uppmärksamhet (Knutes, 2009, s 142-143). Musik kan på så sätt förändra upplevelsen 
och bidra till att tid passerar (Bull, 2000) men även till att motverka leda (Wikström, 
2001).
 Vid genomgångar stängs radion av. Det är en underförstådd överenskommelse 
och ibland stänger eleverna av radion även vid intensivt symaskinsarbete, då ljud 
från symaskinerna konkurrerar med radion. Kanske tycker de själva att ljudnivån blir 
besvärande eller så har de noterat att för mycket ljud utgör ett hinder i arbetet eftersom 
de kan gå miste om ljudintryck som indikerar hur själva arbetet går. En av lärarna 
berättar att hon ibland tröttnar på ljudet från radion, ställer undan den och säger till 
eleverna att den är trasig. Uttalandet indikerar att radion är efterfrågad av eleverna. 
Radion och musiken kan ses som något som emellanåt bidrar till textilslöjdens 
särskilda atmosfär. Inslagen kan också relateras till den hemlika utformningen av 
salen.
 Slöjdlärare lägger både tid och energi på att skapa en positiv atmosfär i sina salar 
(Syrjäläinen i Oja, Sjöberg & Johansson, 2014). Bland textillärare finns föreställningar 
om att slöjdsalen ska vara personligt utformad och att det åligger läraren att själv 
skapa den trivsamma miljön (Berge, 1992). Trivsel och positiv stämning framstår 
i textilsalarna som kopplad till en avslappnad samvaro som understödjs av salarnas 
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hemlika utformning. Det personliga tar sig uttryck i de av lärarna utvalda föremålen 
som bidrar till miljön och dessutom i stor utsträckning är tillverkade av lärarna själva. 
Föremålen fungerar som inspiration med utgångspunkt i vad lärarna uppfattar är 
en intresseväckande miljö för eleverna. Det pedagogiska utformandet av rum för 
undervisning som något som tas för givet och sällan ifrågasätts väcker dock frågor om 
det hemlika i salarnas utformning kontra de personliga textila föremålen som utvalda 
igångsättare för elever i deras processer. Hemlika pedagogiska miljöer har kritiserats 
för att de utgör en normerande, begränsande och enformig diskurs som kan försvåra 
elevers möjligheter till initiativ och expansiva handlingar (Nordin-Hultman, 2006). 

Studiens skolor och lärare
De fyra skolorna i studien är små till medelstora med hundrafemtio till trehundra 
elever i årskurs 7-9. Två av skolorna, Stora och Lilla stadsskolan, är stadsdelsskolor 
i städer där näringslivet domineras av en utbyggd tjänstesektor, viss industri och en 
betydande utbildningssektor. De andra två skolorna, Kustskolan och Skogsskolan, är 
belägna i mindre tätorter dominerade av småföretagande och tillverkningsindustri i 
mindre skala. 
 Skolbyggnaderna är till största delen äldre men har byggts om och i viss mån 
moderniserats för att bättre motsvara tidens föreställningar om vad en skola är. För 
den pedagogiska aktivitet som bedrivs kan byggnaden i sig själv utgöra såväl ett hinder 
som ett stöd (Persson, 2003). I studien har elever väntat utanför sin textilsal sittandes 
eller liggandes på stengolvet med fötterna upp mot väggen, medan andra har samlats 
gruppvis vid sittplatser i anslutning till, eller inne i textilsalen, där de läst eller använt 
egna datorer i väntan på att lektionen ska börja. De har kunnat plocka fram och även 
visa sina arbeten för kamrater i andra klasser innan de skingrats och några vandrat 
vidare till andra lektioner. Lokalernas utformning och tillgänglighet bidrar till elevers 
erfarenheter av ämnet. 

Skolkultur vid de olika skolorna
Vad som karaktäriserar en skolas yttre förutsättningar är relativt lätt att beskriva. 
Hur man i en skola tänker om skolan och vad man tar för givet när det gäller den 
pedagogiska verksamhet som pågår är subtilare och framstår inte lika klart. Gunnar 
Andersson m fl (2003) som fördjupat sig i begreppet skolkultur menar att det i en vid 
definition kan innefatta en skolkontexts kognitiva aspekter, tänkandet om skolan, 
normer, värderingar samt andan och klimatet som karaktäriserar den. De påpekar att 
en skolkultur aldrig står ensam utan alltid är en blandning av många olika kulturer.
Skolkultur handlar således om organisationskultur men också om elevkultur och 
lärarkultur (Persson, 2004). 

Läraren ingår som människa och lärare i gemenskapen i slöjdsalen. Positionen tilldelar 
läraren makt och inflytande, men även ansvar för relationen till eleverna. Lärares 
arbete är i grunden ett relationsarbete (Andersson m fl, 2003; Frelin, 2010;) och hur 
relationerna utformas är av central betydelse för undervisningens karaktär och elevers 
lärande (Aspelin, 2012, 1999). 
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 Relationerna blir viktiga att beskriva och beakta eftersom de också påverkar 
hur och i vilken utsträckning känslor uttrycks. De skapas och upprätthålls genom 
handlingar inom en verksamhet och genom den gemensamma aktiviteten kommer 
människor i gemenskapen att bli beroende av varandra (Knutagård, 2003). Emotioner 
förmedlar behov till människor runt omkring och påverkas av graden av ömsesidigt 
beroende och hur stort ansvar man förväntar sig att andra tar för de egna behoven; 
i ömsesidiga relationer uttrycks emotioner mer frekvent (Clark & Brisette, 2003; 
Clark, Fitness & Brisette, 2001). Relationerna mellan lärare och elever ser i denna 
studie olika ut och varierar vad gäller uttryckt ömsesidigt beroende men också utifrån 
de aktiviteter relationerna grundas i. Lärarna förhåller sig i sitt arbete också till det 
specifika skolämnets särskilda innehåll och mål. De agerar olika och utformar sin 
undervisning på olika sätt, vilket får betydelse för elevernas upplevelser (Hasselskog, 
2010). 
 Textillärarna i studien beskrivs utifrån hur deras tjänst ser ut, hur de agerar i 
slöjdsalen och vad som karaktäriserar deras relation till eleverna. Skolan och skolkulturen 
beskrivs också kortfattat. Vad gäller lärarnas agerande stödjer jag mig på Hasselskogs 
(2010) fyra idealtyper: servicekvinnan1, instruktören, handledaren och pedagogen. 
Idealtyperna är konstruerade utifrån lärares agerande i genomförandefasen av elevers 
arbete och passar därmed studiens empiri som i hög grad rör just genomförandet. 
Lärarna utgör inte studiens fokus men är med sitt inflytande en viktig del och deras 
agerande har noterats i observationer och rörlig bild.2 Situerad praktik framstår dock 
aldrig entydig och kan därför vara svår att översätta till konstruerade och avgränsade 
kategorier. 

Karin – elevers arbetsprocesser i fokus
Karin vid Stora stadsskolan undervisar enbart i textilslöjd. Hon arbetar parallellt 
med sin textilkollega utifrån en gemensam terminsplanering som styr upplägget för 
undervisningen i de olika årskurserna. Hon har arbetat länge vid skolan och sedan 
någon termin tillbaka är hon lärare för gruppen av elever som ingår i studien. Karins 
relation till och kontakt med eleverna rör textilslöjden som objekt och vad som händer 
i arbetsprocesserna. Medan eleverna i hennes klassrum emellanåt talar om annat håller 
hon nära nog ett totalt fokus på slöjdarbetet. Relationen mellan henne och eleverna 
kommer därmed att präglas av professionell distans. Karin fokuserar på slöjdarbetet 
och hon möter eleverna i aktivitet och interaktion kring deras arbetsprocesser. I övrigt 
håller hon låg profil och lägger sig inte i elevernas diskussioner om olika ämnen.
 Överhuvudtaget är Karin mycket tydlig i sin kommunikation med eleverna 
och hon intar ofta rollen som instruktör.3 Hon instruerar, visar och beskriver vad 
som händer om man skulle göra på annat sätt och tecknar därmed bilden av en väg 
för eleverna att följa i slöjdarbetet. Karin har instruktörens tydliga fokus på teknik; 
hon betonar noggrannhet och vill att tekniken ska sitta i kroppen hos eleverna och 
1 Hasselskog (2010) kallar idealtypen för serviceman och definierar med beteckningen lärarens kön. Han f in-
ner heller inga kvinnliga lärare som representerar kategorin i sin undersökning. Jag väljer i stället beteckningen 
servicekvinna då läraren som representerar idealtypen är kvinna.
2 Vid kategoriseringen har jag utgått från kritiska situationer och critical incidents i det empiriska materialet 
och hur lärarna agerat i de olika situationerna.
3 Instruktören är den vanligaste kategorin bland textillärarna (Hasselskog, 2010). 
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månar om att de ska få ”sjunka in” i görandet och uppleva ro i arbetet (Observation 
2, Stora stadsskolan). När hon ska gå igenom ett nytt arbetsområde uppmanar hon 
exempelvis de som har stickningen ”i händerna” att fortsätta sticka medan de lyssnar. 
Stöter de på problem vill hon dock att de lägger ned arbetet för att slippa frågor under 
genomgången (Observation 2, Stora stadsskolan). När en elev ändå frågar ignorerar 
hon frågan och fortsätter sin genomgång. 
 Instruktörens förhållningssätt medför att läraren förebygger så att eleven besparas 
svårigheter i sitt lärande. Skulle problem ändå uppstå tenderar eleven att invänta 
lärarens anvisning och lösning. Elever i gruppen säger att Karin ”förklarar bra och vet 
vart det kan krångla” och tycker det är skönt att ha en lärare med kunskap (Hanna, 
Stora stadsskolan).
 Stora stadsskolan är den största skolan i studien och har en mångkulturell prägel. 
Här finns förberedelseklasser för nyanlända elever. Då de så småningom slussas ut i 
olika klasser är slöjd ofta ett av de första ämnena de möter. Skolan har också en valbar 
estetisk profil, där slöjd ingår, som erbjuder möjlighet till fördjupning i de estetiska 
ämnena och utvecklad kompetens ”med hjälp av sitt intresse och genom att ha kul” 
(Stora stadsskolans hemsida). 
 Textilsalen ligger i en avskild del av skolan, i en egen textilavdelning. Miljön 
är avskalad och platsen andas lugn, ordning och reda. Det är en tyst plats, nästan 
som en egen värld, avskärmad med en dörr ut mot korridorer och övriga klassrum. 
Här vistas enbart de elever som för stunden har textilslöjd och det är övervägande 
flickor. En gång skymtar jag en annan elev, en pojke, som under en lektion försiktigt 
gläntar på salens dörr och gör ett tyst tecken till en av eleverna. Textilslöjden vid Stora 
stadsskolan framstår för mig som ordnad, avgränsad och aningen sluten.

Britt – omsorg om elever och helhetssyn på skollivet
Läraren Britt har arbetat länge i kommunen och de senaste åren vid Lilla stadsskolan 
som är en F-9 skola. Lärarkollegiet och skolledningen betonar elevernas goda 
studieresultat och den goda stämning som anses prägla skolan. Britt är mentor i 
den klass studiens elever går och har följt dem sedan mellanstadiet. Hon undervisar 
i textilslöjd men mentorskapet medför att hon är insatt i elevernas skolarbete som 
helhet och att slöjdlektioner används till uppföljning av klassråd och olika händelser. 
Gränserna mellan slöjd och andra ämnen är flytande. Arbetspasstid, det vill säga en 
form av eget arbete där eleverna arbetar med projekt och fördjupningar i olika ämnen, 
används till grupparbete i slöjd och utvärdering. Blir en elev klar med ett slöjdarbete 
kan även slöjdlektionen användas till uppgifter i andra ämnen. 
 Britt ger intryck av att känna eleverna väl och för individuella dialoger med dem 
om skolarbetet men även fritiden och andra mer personliga angelägenheter. Hennes 
nära förhållande till eleverna kan ta sig uttryck i att hon skämtsamt uttrycker närhet 
och ger intryck av att hon är personligt beroende av eleverna. ”Nu vill jag vara med dig” 
kan hon säga och slå sig ned bredvid en elev som arbetar (Film 4, Lilla stadsskolan). 
Elever visar även de att de vill ha en nära relation till Britt. De tjatar på henne att köpa 
ett tjockare liggunderlag för att ska kunna följa med på en hajk med övernattning: ”Du 
måste med!” propsar de (Observation 2, Lilla stadsskolan). Britt beskriver textilslöjd 
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som ett särskilt tillfälle att komma elever nära. Stämningen under lektionerna är enligt 
henne informell, lite mer ”som hemma”. Hon menar att stämningen stärker elevernas 
förmåga och att även de som har det problematiskt runt omkring sig i olika avseenden 
klarar av att prestera. I textilslöjd är det inget konstigt att som lärare ”krypa ned och 
prata” med en elev när tillfälle ges (Observation 2, Lilla stadsskolan). Det är något jag 
ser Britt göra vid flera tillfällen. 
 Utifrån Hasselskogs (2010) konstruerade idealtyper kan Britt beskrivas som 
en servicekvinna med drag av handledare. Hon är i hög grad delaktig i elevernas 
slöjdarbeten, hjälper dem med genomförandet i svåra passager eller förbereder för 
att underlätta genomförandet. Servicekvinnans elever lär genom att själva prova och 
erfara. Prövandet karaktäriserar arbetet i Britts slöjdsal och det är vanligt att Britt 
testar lösningar tillsammans med eleverna. Emellanåt balanserar hon på gränsen 
till vad som är möjligt tillsammans med eleverna och använder då hela sitt eget 
ämneskunnande. Hon pendlar mellan rollen som servicekvinna och den bredare 
rollen som handledare då hon handleder, inte så mycket genom att diskutera, men 
genom att förklara, visa och sedan låta eleverna välja själva och lära genom egna val. 
Hos Britt pågår en ständig dialog om elevernas slöjdarbeten vilket karaktäriserar 
handledaren. Dialogen förs kors och tvärs i klassrummet på flera nivåer; medan hon 
handgripligen hjälper en elev kan hon prata problemlösning med en annan. Eleverna 
är också måna om att söka hennes uppmärksamhet för att visa vad de gör. 
 Textilsalen ligger mitt i skolan. Lärare och elever passerar salen och tittar in under 
lektionerna, ibland med ett ärende ibland för att hälsa på. Salen är materiellt mycket 
förtätad med en mängd föremål och olika material. I korridoren utanför är färgrika 
textila slöjdprojekt utställda och återbruksprojekt hänger från taket. Textilslöjden 
karaktäriseras av öppenhet, rörlighet, närhet och samspel.

Nea – med pedagogens förhållningssätt
Nea har arbetat några år som lärare vid Kustskolan, tidigare i fler ämnen men vid 
tiden för studien enbart i textilslöjd på deltid. På skolan arbetar man aktivt med att 
öka elevernas intresse för fortsatta studier. En lärare berättar för mig i lärarrummet 
att hon försöker öppna elevernas, särskilt flickornas, ögon för att det finns så mycket 
annat man kan göra i livet bara man rör sig bortanför de mentala gränser som tätorten 
utgör. Jag får intryck av att genusordningen på orten är traditionell och att den är 
något man på skolan försöker hantera. Det är i stor utsträckning flickor som väljer 
textilslöjd på Kustskolan. 
 Skolan har tydliga rutiner för allt från hur arbetstid ska regleras till hur gäster 
som jag ska hanteras. Vid mina besök får jag bära namnskylt som berättar vem jag 
är och vad jag gör. I lärarrummet diskuteras ofta högljutt olika frågor, även om 
konflikter emellanåt gör stämningen dämpad. Slöjdsalarna och slöjdlärarnas egna 
arbetsrum ligger i en relativt nybyggd del av skolan. Till textilsalen som är stor, 
praktiskt utformad, mycket fräsch och materiellt avskalad kommer eleverna när de 
ska ha slöjd. I övrigt är där tyst, lugnt och relativt elevfritt. Skolans anda som helhet 
signalerar en något obestämd form av avstånd och distans.
 Nea är närmast att beskriva som en handledare med tydliga drag av pedagog. 
Hon diskuterar med eleverna och strävar efter att lämna utrymme så att de i efterhand 
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ska tänka efter själva, vilket eleverna inte alltid accepterar. Elevernas förståelse står 
i fokus i högre grad än slöjdprodukten i sig. Hon är den av lärarna i studien som 
oftast strävar efter att lyfta lärandet till en mer generell nivå genom att hänvisa till 
andra skolämnen och kunskapsområden eleven kan ta med sig in slöjdarbetet för att 
stödja tänkande och problemlösande, något som enligt Hasselskog (2010) utmärker 
pedagogen. Neas relation till eleverna är aningen distanserad. Den liknar Karins men 
är inte entydigt inriktad på steg i arbetsprocessen och föremålet. Hon deltar emellanåt 
i elevdiskussioner och det förekommer att hon retsamt och skämtsamt kommenterar 
vad som händer i salen. 
 I slöjd känner sig inte elever underkastade krav i lika stor utsträckning som i andra 
ämnen, tror Nea. ”Man är mer sig själv i slöjd” säger hon och menar att det kan vara 
både på gott och på ont. Hon beskriver hur hon använt textilsalen som klassrum vid 
provtillfällen i andra ämnen. När eleverna inte lägger band på sig i lika stor utsträckning 
har de lättare att slappna av och undvika mentala låsningar: ”Då sitter de kvar och ger 
inte upp!” menar hon (Observation 1, Kustskolan). Slöjdsalen bär enligt Neas sätt att 
resonera med sig något som får elever att slappna av.

Malin – nära relationer och växlande förhållningssätt
Malin arbetar deltid som lärare i textilslöjd på Skogsskolan och för ett tätt samarbete 
med skolans trä- och metallslöjdslärare. De utgör aktiva förespråkare för slöjd och 
har årligen genomfört projekt där elever fått möta yrkesutövare inom det estetiska 
området i föreläsningar och workshops. Slöjdämnet kopplas på så sätt konkret till 
samhällsföreteelser i tiden och olika yrkesområden. Malin är också mentor för de elever 
som ingår i studien och har ytterligare två schemalagda positioner i veckan då hon 
möter dem. 
 Relationen mellan Malin och eleverna vill jag beskriva som nära och hon är också 
i stor utsträckning fysisk i sin kontakt med dem. Det kan ta sig olika uttryck. Ett 
exempel är när hon går förbi en elev som sitter i en fåtölj med fötterna upp och sysslar 
med något helt annat än slöjd och uppmanade nyper eleven i tån, för att mana till 
skolarbete. Ett annat exempel är när en elev ber om hjälp och hon håller om elevens 
ansikte med båda händer och med allvarlig röst frågar: ”Och vad ska du göra här 
sen då?” (Observation 2, Skogsskolan). Medan Karin och även Nea vid Kustskolan är 
återhållsamma och balanserade vad gäller känslouttryck kan Malin uttrycka sig med 
kraft: ”Vad är det med dig! säger hon irriterat till en elev och ber eleven överväga sitt 
slöjdval (Observation 7, Skogsskolan). 
 Som lärare intar Malin huvudsakligen rollen av handledare. Hon för ofta längre 
dialoger med enskilda elever som bett om hjälp kring olika moment i arbetet och för 
förståelsen framåt genom att ställa frågor och diskutera hur något blir utifrån olika 
alternativ. Hon låter i de flesta fall eleverna själva lösa problem efter att de diskuterat 
olika lösningar. Malin är den lärare i studien som har den tuffaste arbetssituationen vad 
gäller elevers öppna motstånd mot arbetet och för att försöka komma tillrätta med det 
växlar hon mellan olika lärarroller.  
 Textilsalen vid Skogsskolan ligger längst bort i en egen länga tillsammans med 
andra praktiska och estetiska ämnen. Salen kan beskrivas som materiellt förtätad 
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med gott om föremål och bilder uppsatta på väggarna. Här har Malin sitt arbetsrum 
och här blir hon ofta kvar mellan lektionerna. Elever som rör sig mellan skolans 
huvudbyggnad och ortens centrum passerar och stannar till på väg till andra lektioner. 
De sitter gärna i salens soffgrupp med jackorna på, vissa med kepsarna neddragna, och 
pratar. Gränserna mellan lektion och rast är något flytande och Malin kommenterar 
situationen med att textilslöjden blivit något av en fritidsgård. Skogsskolan framstår 
som en skola med flera olika centrum där textilslöjden utgör ett starkt sådant och 
fungerar som en öppen samlingspunkt. 

Textilslöjdens uppgifter – fria val eller begränsande inramning
De uppgifter elever får fungerar som hjulnav i skolaktiviteten och har betydelse för 
vilket lärande som blir möjligt (Lindberg, 2010). Elevers uppgifter i ett skolämne är 
aldrig fixa och färdiga för att de formuleras av läraren och presenteras för eleverna, 
utan formas kontinuerligt i interaktion vid introduktion liksom senare under arbetets 
gång (Ekström, 2008; Newman, Griffin & Cole, 1989, Wikberg, 2014). Uppgifter i 
slöjd visar en generell tendens till öppenhet i och med att elevers idébearbetning och 
planering av utförandet ingår som en del i ämnet. Elever ges inflytande i så hög grad 
att det kan ses som karaktäriserande för ämnet, något som placerar det i särställning 
gentemot andra skolämnen (Hasselskog, 2010; Hasselskog & Johansson, 2008). 
 Lärarna i studien introducerade uppgifterna muntligt. Presentationer av 
uppgifterna inför eleverna stöddes i liten utsträckning av skriftliga beskrivningar av 
uppgifterna. Tidigare studier av slöjd har visat på en dominans av fritt valda uppgifter i 
årskurs nio (Hasselskog, 2010). Studiens elever går i årskurs 8. De arbetade i huvudsak 
med uppgifter som delvis begränsats och på olika sätt ramats in av läraren eller med 
fritt valda uppgifter (se Bilaga 7). Detta ger jämförelsevis en något lägre grad av frihet 
än vad Hasselskog (2010) beskriver. Att elevers ges ökade möjligheter till valfrihet och 
fritt valda uppgifter kan tänkas bero på att lärarna vill ge utrymme för självständighet 
och att fritt utforma arbeten efter egna idéer som en form av progression i ämnet. Fritt 
valda uppgifter är dock ingen garanti för kunskapsmässig progression då elever kan 
välja sina arbeten utifrån en rad olika utgångspunkter som läraren ibland kanske inte 
ens känner till.  

Obligatoriska lärarstyrda uppgifter
Helt lärarstyrda obligatoriska uppgifter är ovanliga i slöjd (Hasselskog, 2010). 
Uppgifter av den typen förekom endast vid ett tillfälle vid Stora stadsskolan (se Bilaga 
7). Eleverna fick en mindre obligatorisk uppgift i form av en provlapp som stickades 
efter given beskrivning för att de skulle lära sig uppläggning och avmaskning av arbetet 
samt de vanligaste grundläggande maskorna inför en efterföljande större stickuppgift 
med friare ramar. Elevernas inflytande bestod endast av färgval.4 

Uppgifter med begränsande ramar – varierad grad av styrning 
De uppgifter lärarna formulerar som styr elevers arbete i bestämda riktningar utgår 

4 Benämningen obligatorisk uppgift kan vara vilseledande då även uppgifter med begränsningar och valfria 
uppgifter är obligatoriska i egentlig mening trots att de inte preciseras i form eller antal. 
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vanligtvis från teknik, ett visst material eller krav på vissa detaljer. Graden av styrning 
varierar mellan olika uppgifter men även stort mellan olika lärare. Ett exempel på 
en svagt styrd uppgift är den broderiuppgift som genomfördes vid Lilla stadsskolan. 
Utifrån valfri broderiteknik och valfritt material skulle eleverna genomföra och på 
något sätt montera broderiet. Eleverna kom att arbeta med allt ifrån masksöm på 
handstickat, fritt broderi på trikå efter egenritade mönster till bundet korsstygnsbroderi 
efter förlaga. 
 Vid Kustskolan var samtliga uppgifter under högstadiet ordnande utifrån ett 
smörgåsbord av begränsningar möjliga att kombinera med varandra. Material och 
detaljer kunde på så sätt kombineras med olika tekniker. Eleverna förväntades sy 
blixtlås, muddar och knäppning men de kunde infoga detaljerna antingen i vävt tyg, 
trikå, återbrukat material och de var fria att kombinera med garntekniker alternativt 
broderi. Arbetenas ordningsföljd och utformning kunde eleverna bestämma själva. 
Vid tiden för fältstudien arbetade flertalet elever med klädsömnad och de obligatoriska 
detaljerna infogades på olika sätt. Eleverna arbetade oftast med stöd av skriftliga 
instruktioner. 
 Uppgifterna vid Stora stadsskolan utmärkte sig genom en betydligt starkare 
styrning av uppgifterna både vad gällde tid, teknik och metod. Uppgifterna 
samordnades i tid genom att nya uppgifter påbörjades samtidigt oavsett om elever var 
klara med föregående eller inte. Eventuella slöjdarbeten som inte avslutats fick eleverna 
lämna för att sedan färdigställa vid terminsslutet, arbeta med under håltimmar eller 
ta hem för att göra klart. Detta utgjorde en skillnad gentemot andra skolor där 
uppgifterna generellt inte tidsreglerades. I en sömnads-uppgift vid Stora stadsskolan 
utgick arbetet från tre olika mönster på kjol, byxa och shorts med tillhörande skrivna 
instruktioner. Enkla mönsterförändringar som att korta och länga modellerna tilläts 
och eleverna kunde välja mellan några vävda tygkvaliteter samt en mängd olika färger 
och mönster. Den begränsande inramningen gjorde svårighetsgraden i denna uppgift 
betydligt mer homogen än i de andra skolornas mindre styrda sömnadsuppgifter. 

Valfria uppgifter
Vid Lilla stadsskolan övergick eleverna efter den inledande styrda broderiuppgiften till 
valfria uppgifter och vid Skogsskolan arbetade eleverna enbart med valfria uppgifter 
(se Bilaga 7). Uppgifter som väljs fritt av eleven är i realiteten inte helt fritt valda. 
Godkännande från läraren krävs och det förekom att elever gav förslag på sådant som 
läraren inte godkände, att förslag ignorerades eller att förslag föll på grund av att det 
saknades mönster att utgå från eller ett visst material. 
 I stora drag valde eleverna att arbeta med större sömnadsprojekt i form av kläder 
med påsydda detaljer och dekorationer i form av tryck och broderi eller stickning 
av vantar halsdukar och mössor. Valen växte fram ur diskussioner med kamrater 
och lärare, ibland i samspel med de föremål, bilder och beskrivningar som fanns att 
tillgå i salen. Vanligt var att lärare utifrån elevens idé föreslog olika utgångspunkter i 
material, teknik eller ett visst mönster (beskrivning) som eleven sedan kunde arbeta 
vidare med att utforma i detalj. 
 Lilla stadsskolan och Skogsskolan har textilsalar med en mängd exponerade 
föremål, material och bilder och en i hög grad avslappnad och ombonad atmosfär, 
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detta samtidigt som de utgör de skolor där elever i störst utsträckning tillåts arbeta 
med valfria uppgifter. De är också de skolor där elever har datorer med internet 
mest tillgängligt i slöjdsalen. Elevers val av föremål hamnade ibland nära vad någon 
annan gjort eller planerade göra, då de inspirerades av varandra. Uppgifterna styrdes 
tidsmässigt av eleverna själva och de kunde välja om de metod- eller modellmässigt 
ville ta stöd i färdiga instruktioner och mönster eller arbeta mer fritt. Flertalet valfria 
arbeten blev kompromisslösningar där färdiga mönster och instruktioner endast 
delvis fungerade. Uppgifternas svårighetsgrad varierade stort mellan eleverna. 
 De valfria uppgifterna ger elever möjlighet till friare idéarbete och att fritt 
inspireras, till exempel genom intryck av sådant de ser i slöjdsalen eller genom att 
själv ta med sig olika idéer till slöjdsalen. De lärare som i hög grad ger elever valfria 
uppgifter och ökade möjligheter att bestämma själva, exponerar också fler föremål 
och större mängd material synligt i salarna. Lärarens utformning av rummet ger 
därmed elever ett indirekt stöd. Ur elevers perspektiv är det möjligt att se textilsalen 
och vad den visuellt och fysiskt förmedlar som en vid ram, men dock ändå en yttre 
begränsning för vad som är möjligt att göra i en valfri uppgift. Betydelsefullt för den 
valfria uppgiften blir om eleven förstår de visuella och fysiskt materiella intrycken i 
salen som normer att följa eller utgångspunkter att söka vidare ifrån. 

Planering och utvärdering
Elever i de olika grupperna planerade sina arbeten i olika grad beroende av hur 
styrningen av uppgifterna såg ut. Generellt minskade elevers planering med ökad grad 
av lärarstyrning av uppgifterna. Förvånansvärt få elever använde tecknade skisser vid 
utformandet av slöjdföremålen. Snarare verkade de tänka med materialet genom att 
lägga ihop och kombinera det på olika sätt eller forma på kropp som ett sätt att skissa i 
materialet. Dokumentation och utvärdering genomfördes skriftligt vid tre av skolorna 
och kompletterades med foto eller en tecknad bild av slöjdföremålet. I utvärderingarna 
svarade eleverna på ett antal frågor i huvudsak gällande vilka material och verktyg 
som använts, vilket stöd och hjälp de behövt under processens gång, vad de lärt samt 
hur de värderar den egna insatsen och slöjdföremålet. 

Regler för en aktivitet kan vara mer och mindre explicita men även mindre uttalade 
regler och normer bland dem som ingår i aktiviteten styr och reglerar vad som sker. 
Något som mer verkar utgöra en norm än en uttalad regel är att slöjduppgifter, där 
ett praktiskt arbete sker i materialet, ska utföras individuellt i bemärkelsen att varje 
elev tillverkar ett eget slöjdföremål. Några elever arbetade mycket tätt ihop och 
genomförde en uppgifts olika moment, från planering till utvärdering, tillsammans, 
trots att de arbetade på var sitt föremål. Ibland tog eleverna också hjälp av varandra 
genom att dela avritade mönster eller genom att klippa ut tygdelar till varandra. I en 
av grupperna var detta inte tillåtet och läraren tillrättavisade eleverna med hänvisning 
till att var och ritar sitt eget mönster för att öva (Stora stadsskolan, Observation 2). 
 Får man börja med en ny uppgift innan den förra är slutförd? Vid Stora 
stadsskolan där tiden i stort regleras av läraren är det inte tillåtet, medan det i andra 
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grupper är relativt vanligt. Ofta handlar det om något mindre arbete som görs mitt 
i ett större som pågår över längre tid, ibland handlar det om parallella arbeten. Den 
outtalade normen är att man kan ha flera slöjdarbeten på gång. Elever tror att det är 
okej att ha i alla fall två arbeten igång samtidigt (Skogsskolan, Fokusgruppsamtal 1). 

Eleverna är osäkra på om man alltid måste göra färdigt ett påbörjat slöjdarbete. De vet 
inte, men tror att läraren förväntar sig att de gör klart. Ofta vill de göra klart arbetet 
för att de själva vill ha slöjdföremålet eller om inte annat så för att få känna att arbetet 
är avslutat (Skogsskolan, Fokusgruppsamtal 1). Det händer att elever tvärt avbryter 
en arbetsprocess eller att de gör drastiska ändringar vad gäller utformningen av ett 
föremål. En elev vid Lilla Stadsskolan menar att man inte alls måste fullfölja ett arbete 
fram till färdig produkt. Det viktiga är, enligt eleven, att man berättar för läraren hur 
man tänker så att läraren hinner med och kan ställa om sig och att det då kan vara 
tillåtet att avsluta en uppgift (Lilla stadsskolan, Enskild intervju 1). Läraren är enligt 
eleven den som fattar beslutet om man får avsluta ett arbete. Det är dock inte alltid 
som läraren vidtalas.
 Valfria uppgifter visar sig generellt mer flytande och inte lika tydligt avgränsade. 
Det råder skillnader vad gäller krav på färdigställande. Uppgifter som läraren ramat 
in och formulerat med olika begränsningar verkar viktigare att slutföra fram till färdig 
produkt än något eleven själv valt. En elev försöker avsluta en stickningsuppgift när 
en vante är stickad men läraren avslår önskemålet med kommentaren att två händer 
kräver två vantar för ett godkänt (Stora stadsskolan, Observation 1). Uppgiften är i 
det fallet inte förhandlingsbar medan självvalda uppgifter mer verkar vara upp till 
eleven. En uppgift som avstannar kan glida över i en ny uppgift och på så sätt upplöses 
uppgifternas gränser. En elev som virkar sockar har i sitt valfria arbete tagit upp 
tråden från ett arbete som misslyckats någon termin tidigare. En virkad socka, som 
kan ses som ett första försök eller en prototyp, hittas när elevskåpen städas och det 
framstår tydligt att virkarbetet har en förhistoria i en valfri uppgift som inte blev 
någon färdig produkt men ändå är att betrakta som en godkänd uppgift. Slöjdämnets 
processuella karaktär kan på så sätt upplösa uppgifternas gränser och mer ses som 
processuella förlopp över tid. Detta sker dock inte i alla grupper utan är beroende av 
lärarnas förhållningssätt till uppgift och process. 

I skarven mellan två läroplaner
Eleverna jag mötte i fältstudierna som inleddes vårterminen 2012 har under sin 
grundskole-period haft slöjd under inverkan av två olika läroplaner. Tidigare enligt 
Lpo 94 och den reviderade kursplan, Kpl 2000, som gällt sedan 2000, och från och 
med höstterminen i årskurs åtta Lgr 11 med ny kursplan för slöjd och nya betygssteg. 
Till följd av detta fick de vid jul, strax innan fältstudien inleddes, sina första betyg i 
slöjd i enlighet med den nya läroplanens direktiv. För eleverna verkade läroplansbytet 
inte ha inneburit några större förändringar annat än att de informerats och betygssatts 
med en ny betygsskala. 
 Läroplanen som juridiskt bindande dokument manifesteras i klassrummet genom 
hur läraren konkretiserar styrdokumenten på klassrumsnivå, det vill säga hur läraren 
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riktar undervisningen och utformar uppgifterna. Att införa en ny läroplan tar tid och 
lärarna i studien framhöll att de under det första året med undervisning i enlighet med 
Lgr 11 inte genomfört några större förändringar av sin undervisning. De konstaterade 
snarare att införandet av Lgr 11 måste få ske gradvis. En av lärarna genomförde 
dock mindre förändringar i den lokala arbetsplanen vad gällde arbetsområdena och 
ökade betoningen på elevers utvärdering av sina arbeten. En annan lärare insåg i 
slutet av vårterminen att hon saknade full täckning för alla betygskriterier och därför 
framöver behöver se över bland annat hur eleverna dokumenterar sina slöjdprocesser. 
En tredje konstaterade efter en fortbildning i bedömning och betygssättning att hon 
bör förändra undervisningens upplägg. Samtliga lärare uttryckte ett starkt behov av 
att diskutera undervisningens upplägg.

Vid studiens skolor tillämpas en materialindelad slöjd och med något enstaka 
undantag har eleverna valt textilslöjd för den termin/det läsår då studien genomförs. 
De tillhör därmed den majoritet av elever som får välja materialområde i årskurs åtta. 
För huvuddelen av dem är det detta det första skolår de tillåtits välja och de flesta 
kommer även att kunna välja i årskurs nio. Tidigare har de haft varannan termin 
textilslöjd och varannan termin trä- och metallslöjd. Vid alla skolor utom en har 
elever slöjd tillsammans med elever ur den egna klassen. Vid Kustskolan är två klasser 
blandade i slöjdgruppen. 
 För elever vid Lilla stadsskolan är valet av materialområde odramatiskt. På deras 
skola är valet inte slutgiltigt. Elever gör omval varje termin med följd att textilgruppens 
konstellation ständigt förändras. Elever vid Skogsskolan har krav på sig att under 
årskurs åtta eller nio arbeta minst en termin i vardera materialområde. Det får till 
följd att en och annan elev taktikväljer och ”gör bort” det område man känner minst 
för i årskurs åtta, för att sedan kunna fördjupa sig och eventuellt förbättra betyget i 
årskurs nio. I andra grupper är valet mer statiskt, då få elever gör omval. Kustskolan 
har inga pojkar i slöjdgruppen och för flertalet flickor i gruppen framstår det självklart 
att välja textil. Vid Stora stadsskolan är slöjdvalet generellt förknippat med viss oro 
för att inte få det materialområde man önskar. Valet blir bindande på grund av 
snedfördelning och begränsad tillgång till platser i trä- och metallsalarna, med följd 
att elever i praktiken vet att de kommer att ha textilslöjd även i årskurs nio. 

Studiens textilgrupper består till stor del av flickor. Av totalt 48 elever är fyrtio flickor 
och åtta pojkar. Lärarna menar att materialvalet tenderar att bli extra könsindelat när 
det görs för första gången, för att sedan jämnas ut något vad gäller könsfördelningen. 
Studiens elever väljer materialområde i linje med den fördelning som synliggjordes i 
NU-03 (Skolverket, 2005), det vill säga åttio procent flickor och tjugo procent pojkar. 
De textilgrupper med flest pojkar är grupper vid de skolor som styr materialvalet. Det 
finns dock även andra tendenser som indikerar att skolkultur och relationella aspekter 
kan ha betydelse. I studien är det vid de skolor där slöjdämnet sticker ut och profilerar 
sig, där uppgifter grundas i elevers egna val samt där lärarens relation till eleverna har 
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en bred bas och framstår icke-formell som flest pojkar väljer textilslöjd. Det skulle 
kunna indikera att pojkar för att välja textilslöjd är beroende av lärarens personliga 
tilltal och uppmuntran, alternativt en stark gemenskap i elevgruppen och en fysisk 
utformning av slöjdsalens rum som förstärker detta. Slöjdlärares medvetna strävan 
att synliggöra slöjd i skolan som helhet, eller att konkret visa på olika yrkesmässiga 
professioner där estetisk och hantverksmässig kompetens är grundläggande, verkar 
bidra till upplevelsen av att textilslöjd är ett materialområde för alla oavsett kön. 

Elevers föreställningar om textilslöjd
I följande avsnitt beskrivs fem huvudlinjer i elevers föreställningar om textilslöjd. 
Dessa beskrivs i huvudsak utifrån intervjuutsagor5 men illustreras även med hjälp av 
två situationer ur de rörliga bilderna som återges i narrativ form. Avsnittet avslutas 
med en kort analys. 
 En skolkultur innefattar vad elever tänker om den pedagogiska verksamheten 
och olika skolämnen och vad de så att säga tar för givet. Bernstein (2000) menar att 
sådana föreställningar är beroende av den pedagogiska diskursen och dess principer 
och att elever via dem förvärvar skolans bakomliggande kod. När skolämnen skapas 
flyttas de in i en skolkontext och genomgår en rekontextualiseringsprocess. Att slöjda 
hemma är aldrig detsamma som pedagogisk slöjd i skolan. På samma sätt är ämnen 
inom skolan avgränsade från varandra; slöjd är inte detsamma som svenska. Ett 
ämne förstås alltid av eleverna mot bakgrund av skolan, alla olika ämnen, skolans 
kod och övergripande pedagogiska diskurs som helhet. Den pedagogiska diskursen 
påverkas av större samhälleliga strukturer och makt som relaterar till hur skolämnen 
avgränsas från varandra men också till hur arbetsdelningen sker inom ett ämne, 
vilket kan förtydligas och analyseras med hjälp av Bernsteins begrepp klassifikation 
och inramning (Bernstein & Lundgren, 1983). Vilka föreställningar är det då elever 
har om textilslöjd? Utifrån vilken klassifikation och inramning av ämnet gör de sina 
emotionella erfarenheter? 

Många elever uttrycker föreställningar om att textilslöjd är ett roligt ämne. Att de 
uppfattar den textila delen av slöjdämnet så hänvisar de till att ämnet är på ett annat 
sätt och därmed saknar en rad ingredienser som andra ämnen har. 

[Textilslöjd]är som inget vanligt skolämne typ matte och svenska… […] 
Jag vet inte hur jag tänker men det är som en skillnad mot de vanliga 
skolämnena där man ska sitta och läsa och man måste plugga och så. Det är 
som inte samma gamla vanliga som det alltid är. ( isa, Stora stadsskolan)  

I elevers föreställningsvärld sammankopplas det lustfyllda med att textilslöjd saknar 
stillasittande liksom läsning, skrivning och tvång att plugga. Eleverna menar att det 
faktiskt inte går att plugga textilslöjd. Ämnet beskrivs i utsagorna som en efterlängtad 
lustfylld omväxling. 

5 I intervjuerna har frågorna rört textilslöjd specif ikt, f lertalet elever har dock fört sina resonemang utifrån 
slöjdämnet som helhet med följd att begreppen blandas i återgivningen. 
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På lektionerna [andra än textilslöjd] är det sitta och jobba, men så här att få 
ha mer av sitt vanliga liv in i skolarbetet och att man får sitta och ha roligt, 
alltså det är ganska bra. […] Ifall vi bara har lektioner där vi ska sitta stilla, 
läsa och plugga… om vi bara gör det hela tiden blir det ganska tråkigt och 
man slutar bry sig (Nadja, Stora stadsskolan).

Omväxlingen består enligt elevernas föreställningar av att de i motsats till att sitta 
och jobba får ha det egna livet med sig in i något som de inte betecknar som arbete, 
och att de dessutom, i ett skolarbete som inte upplevs som ett arbete, får sitta och ha 
roligt. Textilslöjden bidrar enligt eleverna med en omväxling från andra skolämnen 
som gör det möjligt att upprätthålla någon slags ork att fortsätta engagera sig och bry 
sig i skolarbete överlag. Detta är elever överens om oavsett om de personligen tycker 
att textilslöjd är särskilt roligt eller inte. Utan slöjd skulle ”man typ inte orka… då 
skulle man lägga sig på bänken och bara ’Åhh’, så hemskt!” (Fokusgruppsamtal 1, 
Stora stadsskolan).

  
Eleverna föreställer sig textilslöjd som ett ämne som är roligt för att det saknar 
tänkande. I alla fall sker tänkande inte i någon stor utsträckning. 

Alltså det är ju typ vissa ämnen som är så här jobbigt och lite svårare… 
mer att tänka på. Det känns ju som att det inte är ett riktigt skolämne 
på något sätt. (Wilma, Skogsskolan).

Eleverna föreställer sig att riktiga ämnen är arbetsamma, svåra och att det kan relateras 
till att det är mycket att tänka på. När det är svårt och jobbigt då känner man som 
elev att det är ett riktigt ämne. Matematik är ett sådant ämne.

Det [slöjd] är ju inte så här ett jättejobbigt ämne där man måste tänka. 
Matte där måste man tänka hela tiden. [I slöjd] tänker man när man 
tänker ut vad man ska göra. (Astrid, Stora stadsskolan)

Eleverna föreställer sig att tänkandet i textilslöjd bara är avgränsat till när man tänker 
ut vad man ska göra och att det inte finns något tänkande däremellan. Görande och 
praktisk handling föreställer sig eleverna som i det närmaste tankebefriat. När det inte 
krävs av en att man måste tänka, vara tyst och jobba då slappnar man av men då är 
det heller inte längre riktig skola.

[Textilslöjd] är ju som inget ämne alls egentligen… det är ju som 
bara… jag vet inte… som fritid, ja. Det är som inte lika höga krav 
det känns inte så i alla fall […] Jag vet inte riktigt varför inte just 
slöjd räknas eller varför jag inte tycker det är ett ämne men det blir 
bara inte så. […] [Textilslöjd är] som roliga timmen fast det finns ett 
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mål… Alltså dagen blir ju kort. Man kan som vila i skolan, nästan 
slappna av. Jag vet inte, det känns bara som att det borde finnas mer 
av det för det är en rolig grej att hålla på med. 
(Joar, Stora stadsskolan)

Att kunna slappna av, ha roligt och uppleva att tiden rusar snabbt är något som enligt 
elevers föreställningar inte hör ihop med skola och riktiga skolämnen. Motsättningar 
mellan elevers föreställningar och den situerade praktiken blir synliga i observationer 
och rörliga bilder. Nedan följer ett exempel som ytterligare problematiserar elevers 
föreställningar om att tänkande är vad som definierar skolarbete och att jobba i 
riktiga ämnen.

Att tänka i textilslöjd är att vara lat och inte göra
Joar ska nåla fast en linning på ett par denimshorts. Han läser tyst i 
sömnadsbeskrivningen samtidigt som han fingrar på två hopsydda linningsdelar som 
ligger i knät. Blicken växlar mellan instruktionen och linningen. Han pratar för sig 
själv och viker ihop linningsdelarna och sedan isär igen för att syna från avigsidan:

”Neej, allvarligt!” Han vänder upp rätsidan igen. ”Ska du vara 
ovanför eller har jag gjort något fel…?”  
Han skjuter ut underläppen i en grimas medan han vänder på 
linningen och drar med fingrarna över sömmen där delarna är 
hopsydda:  
  ”Jag har ju gjort det…” Han sneglar i beskrivningen och nickar     
  ”Jag har gjort rätt!” 
Böjer sig fram över beskrivningen och utropar sedan högt: 
  ”Men det blir ju fortfarande fel!” Vänder och vrider på 
linningen. ”Eller…?” Han tar sig för pannan. Kliar sig i 
huvudet.
  ”Vera, hur gjorde du med de här läppliknande sakerna? 
  ”Mm…” Vera vänder sig mot honom.  
  ”Jag tänker, det här blev ju inte så rätt enligt beskrivningen”, 
säger Joar. 
Han viker ihop linningen igen så att sömmen syns, och håller 
fram så att Vera ska kunna se.
(Fokusfilm 7, Klipp 1 13:28-14:53, Stora stadsskolan)

Joar vrider och vänder på linningen medan han försöker förstå instruktionens text 
och bild i relation till hur linningsdelen är hopsydd. Blicken och uppmärksamheten 
växlar mellan bilden och linningen och han vrider och vänder på den för att få den 
att stämma med bilden. Han får inte ihop det och ber Vera om hjälp. När han ser sig 
själv i rörlig bild utbrister han: 

127



Joar:     Se, så mycket jag gör på textilslöjden… se vad jag håller  
          på med… [ironisk]
Lisa:     Pratar med dig själv. 
Joar:     Jag har tråkigt som stryk. Stina:   Vad är det som är trist? 
             […] 
Joar:     Jag vet inte, men jag är för lat för att göra någonting.  
           Alltså för lat för att ta tag i vad jag ska göra. Det skulle  
          inte ligga där och jag har som en dialog med den där saken 
         (Fokusgruppsamtal 2, Stora stadsskolan)

”Den där saken” är linningen. Genom att praktiskt visa mot ett tänkt 
shortsframstycke får Vera till slut Joar att förstå hur linningen ska läggas räta mot 
räta när den sys fast och att han har gjort alldeles rätt. När vi i de rörliga bilderna 
ser hur han efter att ha fått hjälp av Vera går till strykbordet för att pressa isär 
sömsmånerna frågar jag Joar om det fortfarande är tråkigt. Han svarar: ”Nej, nu 
jobbar jag! Nu händer det något” (Fokusgruppsamtal 2, Stora stadsskolan).
 Det är uppenbart att Joar i situationen ovan använder sin kognitiva förmåga, 
och att han verkligen får anstränga sig, tänka länge och pröva praktiskt för att 
förstå. Han säger även själv att han ”tänker” att något blivit fel till kamraten 
bredvid. Enligt elevers föreställningar är textilslöjd inte att tänka och inte heller att 
jobba. Joar beskriver sig som lat när han ser sig själv agera i rörlig bild, detta trots 
att det av bilderna tydligt framgår att han tänker och handlar genom att tänka med 
de medierande redskapen, linningen och instruktionen. Han kallar sig själv lat för 
att han inte gör något, det vill säga arbetar med händerna. När han sedan pressar 
sömsmånen, då är han inte längre lat utan jobbar i slöjd. Att hejdas i arbetet och 
tvingas tänka är tråkigt, medan textilslöjd generellt beskrivs som roligt. Situationen 
och elevens kommentarer visar tydligt hur elevers föreställningar osynliggör 
tänkandet i slöjd genom att definiera jobb i ”riktiga ämnen” som att tänka, och jobb 
i slöjd som att göra eller handla utan tanke. 

Som framkommit tidigare beskriver många elever textilslöjd som ett roligt ämne. 
Samtidigt uttrycker en del elever att kraven i ämnet är låga och att de ur ett 
skolperspektiv inte riktigt förstår meningen med textilslöjd. 

Det är mer ett chillämne. Alltså egentligen förstår jag inte varför vi 
har slöjd. Alltså jag vet inte, men jag tror att det är för att vi ska få 
bortkoppling från annat. (Sara, Kustskolan) 

Även elever som själva tycker att slöjd kan vara långtråkigt har föreställningar om 
att andra elever tycker att textilslöjd är roligt just för att det är kravlöst och man inte 
tvingas anstränga sig i nämnvärd utsträckning. 
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Ja, man anstränger sig inte så mycket. Man behöver inte typ räkna och 
så. Ja, för i matte måste man komma framåt och lära sig grejer hela 
tiden… men i slöjden känns det inte som att det är så stort… att det 
måste komma framåt. (Nora, Kustskolan)

Textilslöjd framställs som något litet, kravlöst och stillastående. Elever föreställer sig 
att det är möjligt att bara ta något litet och göra det, nästan för att fördriva tiden, 
och att ämnet på så sätt saknar progression och krav på lärande. Eleverna reflekterar i 
utsagorna inte över sina egna möjligheter att själva öka svårighetsgraden och därmed 
också svårighetsgraden i olika uppgifter. 

De uppgifter eleverna arbetar med i slöjd har olika ramar för styrning av uppgifter 
och styrningsgraden varierar kraftigt. Eleverna menar dock att de generellt ges stort 
inflytande i ämnet och att just det skiljer ut textilslöjd från andra skolämnen. 

Man får göra vad man vill. Det är på eget ansvar. På vanliga lektioner 
då är det lärarna som styr. ’Ja nu ska du göra det och det och det, och 
det ska vara klart innan lektionen är slut’. (Miriam, Kustskolan)

Jag tycker det [slöjd] är roligt jämfört med alla andra ämnen, typ 
matte och det. Man får göra det man vill på slöjden… alltså man får 
fantisera om det man vill göra och man får komma med idéer och man 
får göra det man tycker om. […] I nästan alla andra ämnen måste 
man göra uppgifterna som de [lärarna] har tänkt att man ska göra. Så 
då känner man inte så värst mycket frihet, i alla fall inte jag. 
(Emilia, Skogsskolan)

Elevers inflytande i textilslöjd ger utrymme att rikta arbetet mot vad man vill, vad 
man själv tänker och tycker om. I andra ämnen är utgångspunkten lärarnas tanke och 
de bestämmer också över tiden. Elevernas upplevda inflytande ger föreställningar om 
frihet som kopplas till lust och att textilslöjd är roligt. Med frihet följer också ansvar. 
Elever lyfter dock inte tankar om att de själva, i viss mån, kan vara delansvariga för 
att progression i ämnet kan utebli.

Stödja person eller progression 
Lina överväger olika möjligheter att utforma en väska hon är i färd med att sy. Hon 
tänker sig väskans färdiga form som rektangulär, men har problem att avgöra hur 
stor förändringen i form blir från de tillklippta platta väskdelarna till hopsytt och 
färdigt skick, då även hörnen i väskan botten är avsydda. Hon kan inte överblicka 
förändringen från tvådimensionell till tredimensionell form och frågar Sofia bredvid 
om bitarna inte ser väl fyrkantiga ut. 
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 ”Jag vet inte, jag tycker de blev fina” säger Sofia medan hon 
fortsätter brodera på sin trikåtröja.
  ”Ska jag göra en sån här ficka på sidan också?" funderar Lina  
  ”Det kan du ju göra. Ja, jag vet inte men det är ju ganska 
praktiskt”, tycker Sofia.
  ”Du bestämmer själv”, nynnar Lina lite lågt, vänder sig mot 
Sofia och skrattar. 
  ”Du bestämmer själv” klämmer Sofia i med hög sångröst och 
skrattar hon med. De tystnar och försjunker båda i 
sina arbeten igen. 
(Film 1, 00:42-01:26, Lilla stadsskolan)

Sofia utgör ett stöd i Linas arbete men stödjer snarare Lina som person i processen, att 
det hon tänker och gör nog blir bra, hellre än fördjupat och mer ingående tänkande 
kring vad som händer med väskans form när den blir tredimensionell. Elevernas sång 
om att Lina bestämmer själv associerar till att det kan uppfattas lustfyllt att vara 
beslutsfattande. Det kan också utgöra ett skämtsamt sätt att konstatera att här kan 
ingen annan än Lina veta, och att hon därför måste ta beslut själv. 
 Elever föreställer sig textilslöjd som ett ämne där det inte finns någon fast, exakt 
ordning kring vad man förväntas lära sig och att bredden i vad som är möjligt att lära 
inom ämnets ram och det egna inflytandet över lärandet bidrar till att göra ämnet 
lustfyllt. 

Textilslöjd är roligt för man får göra mycket olika saker och lära sig 
mycket, för i andra ämnen är det mer att nu ska vi göra det här men i 
slöjd är det mer att man får välja själv. Och man behöver inte kunna 
allt. (Sofia, Lilla stadsskolan)
  

 Att inte behöva kunna allt bidrar enligt eleverna till minskad press. Eleverna 
har en tilltro till att även om de inte själva kan, så finns det andra som kan och att 
dessa andra finns med i de egna processerna. När lärandet emanerar ur egna val är 
det heller inte möjligt att i förväg exakt veta vad som kommer. Textilslöjd ger enligt 
eleverna utrymme för att liksom ”leva på” (Simon, Lilla stadsskolan) och ta de 
tillfällen till lärande som kommer.  

I elevers föreställningar om textilslöjd är ämnets kroppslighet en framträdande 
skillnad gentemot andra ämnen. 

Alltså det är ju som mer det praktiska… att man får lite mer jobba 
med händerna och kroppen och så… […] det är ju nästan som att alla 
tycker att slöjd och det här [att använda kroppen] är roligast. 
(Torun, Lilla stadsskolan)
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Användandet av kroppen bidrar till att ämnet betraktas som roligt, både som 
omväxling men även som ett kroppsligt möte med material och redskap.

Ja, men det är ju ändå så att det [textilslöjd] är ett av de roligaste 
ämnena, för det är ju inte bara att du ska sitta och plugga i en 
mattebok hela tiden. Jag gillar att använda mig av kroppen och sånt 
där. Ja, hålla på med material och sånt. (Vera, Stora stadsskolan)

Kroppsligheten och föreställningarna om den beskrivs sammantaget i mycket 
försiktiga ordalag av eleverna som att använda sig av händer, kropp och att hålla på med 
material. Att hålla på med material innefattar att hantera, sinnligt uppleva men också 
att tänka med materialen. Förutom den rent kroppsliga rörelsen i textilslöjd finns även 
taktila och andra sinnliga och emotionella aspekter som även de är kroppsliga. Detta 
berörs dock i liten utsträckning av eleverna när de beskriver textilslöjd mer generellt. 

Elevers diskursiva föreställningar om textilslöjd som en del av skolans slöjdämne 
inrymmer många dikotomier. Olika begrepp i inbördes motsatsställning definierar 
vad textil-slöjd är och vad det inte är. Textilslöjd är inflytande men inte tvång, fritid 
men inte arbete, roligt och inte tråkigt, kropp men inte hjärna, göra/handla men 
inte tänka, avslappning men inte koncentration och så vidare. Det ämne som utgör 
måttstock i elevernas föreställningsvärld är matematik, som framställs som kronjuvelen 
i den ”riktiga” skolan. Pedagogiska diskurser formas av samhälleliga maktstrukturer 
(Bernstein & Lundgren, 1983) och medan matematik utgör norm i elevernas utsagor 
framställs textilslöjd som det annorlunda undantaget.
 Även om slöjdämnet, precis som matematik, är starkt klassificerat och tydligt 
avgränsat gentemot andra ämnen via läroplan och kursplan karaktäriseras textilslöjd 
enligt elevernas utsagor ändå av svag klassifikation. Ett svagt klassificerat ämne 
saknar erkänd legitimitet (Linde, 2012) vilket visar sig i elevers ifrågasättande av 
slöjdämnets identitet som skolämne. Tendenserna till avslappning och den rumsligt 
öppna, hemlika utformningen av salarna pekar också mot svag klassifikation. Eleverna 
uppmärksammar även skillnader i hur kunskaper överförs i ämnena. Textilslöjd 
representerar en horisontell diskurs (Bernstein, 2000) där kunskapen inte är utpräglat 
kumulativ. Olika moment kan omstruktureras och saknar given inbördes ordning, 
vilket står i motsats till matematik som är mer vertikalt och hierarkiskt ordnat. Elever 
antyder att kunskapande moment inte ordnas utan ”levs” i textilslöjd och att det har 
drag av fritid, vilket indikerar att de uppfattar inramningen som mycket svag, och ser 
sig ha stora möjligheter att utifrån egen vilja och önskemål kontrollera både innehåll 
och tid. Diskursiva föreställningar om estetiska ämnen som lustfyllda som Lindgren 
(2006) fann hos lärare och skolledare återfinns med tydlighet hos eleverna i studien. 
Föreställningar om estetiska ämnen som balans och omväxling under skoldagen går 
också att urskilja i relation till textilslöjd. 
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Textilslöjdens arena ligger klar – några ord inför nästa kapitel
I det föregående kapitlet har jag beskrivit några grundläggande delar av skolkontexten 
för att synliggöra textilslöjdens specifika sammanhang och förutsättningar. Lärare, 
slöjdsal, material, redskap, uppgifter, skolkultur, elevers föreställningar och 
styrdokument ingår som sammanhängande delar med betydelse. Genom att beskriva 
kontexten har jag ringat in textilslöjdens arena. Än så länge ligger arenan stilla, tyst 
och statisk, även om den kontextuella väven genom beskrivningen fått viss struktur 
och textur, och kapitlet gett utrymme för elevers tal om textilslöjd liksom två kortare 
inblickar i situationer i slöjdsalen. Fortfarande saknas aktörer i form av aktiva elever 
och lärare, emotioner, handlingar, interaktion och processuella förlopp. När arenan 
intas av aktörer och aktivitet så följer ett intensivt flöde och en mångfald som är, om 
inte oändlig, så näst intill.
 Beskrivningen av textilslöjdens sammanvävda kontext med dess olika delar 
bildar bakgrund för de tre temakapitel som nu följer. I kapitlen analyseras sambanden 
mellan delarna för att skapa förståelse för vad som sker i textilslöjdens arbetsprocesser. 
Mer specifikt handlar det om att placera kritiska händelser och elevers emotionella 
erfarenheter i textilslöjdens särskilda sammanhang och genom att fokusera elevers 
handling och emotionella flöden också synliggöra uttryck för lärande i textilslöjd. 
 Det första temat i kapitel 7 rör den sociala samvaron och gemenskapen i textilsalen. 
Det andra temat, kapitel 8, behandlar elevernas förhållande till uppgifterna de arbetar 
med och de slöjdföremål som växer fram, medan det tredje temat i kapitel 9 rör elevers 
upplevelse av slöjdarbetet, materialet och teknikerna, samt upplevelsen av att befinna 
sig i olika lärande arbetsprocesser.  
 I de olika kapitlens teman presenteras, bearbetas och analyseras hur elever ger 
uttryck för upplevelser av lust och olust i olika situationer i slöjdsalen, liksom vad 
som karaktäriserar lust och olustfyllda handlingar och processer. Temana lyfter 
således fram elevers direkta såväl som indirekta uttryck för lust och olust och elevers 
emotionella upplevelser och erfarenheter liksom deras sociala handlingar och samspel. 
Presentationen utgår från studiens empiriska material som består av observationer 
och inspelningar av rörliga bilder samt enskilda intervjuer och fokusgruppsamtal med 
inslag av stimulated recall i form av rörliga bilder. 
 Beskrivningen av de tre temana utgår från ett antal huvudsituationer ur studiens 
observationer och rörliga bildmaterial. Situationerna presenteras i narrativ form. I 
parantes efter en presenterad situation anger jag vilken skola situationen gäller och 
om den hämtats ur observationer eller ur det rörliga bildmaterialet. Jag har lagt vikt 
vid att beskriva kroppsliga och vokala gester och efterföljande sociala handlingar, 
emotionella förlopp likväl som arbetsprocesser och hur elevers slöjdarbete fortlöper. 
Analysen genomförs i förhållande till vad som är centralt i de olika situationerna. 
Elevutsagor ur de enskilda intervjuerna återges och kompletteras med utsnitt ur 
fokusgruppsamtalen, vilket bidrar till att analysen på olika sätt fördjupas. I parantes 
anger jag även här varifrån de återgivna utsagorna hämtats. Temana är sinsemellan 
olika till sin karaktär och har därför strukturerats enligt olika principer. Efter varje 
tema följer en sammanfattning. Kapitel 9 avslutas med en för de tre kapitlen gemensam 
konklusion.
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Kapitel 7 Textilslöjd – en skapad 
undervisningsgemenskap 

              

I kapitlet Textilslöjd – en skapad undervisningsgemenskap presenteras och analyseras 
några huvudsituationer ur studiens rörliga bildmaterial. Urvalet representerar olika 
situationer där elever i varierad grad möter motstånd eller problem i arbetet. När 
elever möter motstånd i arbetet hejdas handlingen. De tvingas till reflektion och 
reaktualisering av tidigare erfarenheter för att kunna lösa problemet och komma 
vidare i arbetet (Dewey 1925, 1938). Eleverna använder då tidigare erfarenheter 
som blir förståeliga på nya sätt. På så sätt kan motståndet fungera igångsättande 
för skapandet av ny erfarenhet och utgöra grunden för elevers förändrade handling 
och lärande. Urvalet av situationer representerar en bredd i hur gemenskapen och 
det sociala samspelet mellan eleverna framträder, och vilken betydelse samspel och 
kommunikation har i elevers möte med olika former av motstånd. I centrum står 
lusten och olustens uttryck i relation till motstånd i arbetet och det sociala samspelets 
inverkan på handling och emotionella förlopp. 
 En viktig utgångspunkt är att gemenskapen i textilslöjden, likväl som gemenskaper 
i andra skolämnen, är specifika och utformade med utbildande syfte för att gynna 
lärande. Anneli Frelin (2010) benämner gemenskaper i klassrum, där lärare och elever 
ingår, som undervisningsgemenskaper. De är lärarens ansvar men utformas av läraren 
i kontinuerligt samspel och förhandling med eleverna. Textilsalens gemenskap är 
därmed ytterst förankrad av läraren. Den är inte något som automatiskt finns av 
egen kraft i ämnet eller i en viss elevgrupp, och den skulle också kunna utformas 
på andra sätt. Frelin (2010) betonar även att undervisningsgemenskapernas yttersta 
syfte är att forma en gemenskap så gynnsam och positiv som möjligt för lärandet. 
Gemenskaperna ser därmed olika ut i olika ämnen och för olika lärandeinnehåll. 
 Textilslöjdens undervisningsgemenskap är på så sätt något som lärarna vid de 
fyra skolorna formar om och om igen med stöd i de materiella och immateriella 
förutsättningar som råder, och i samspel och förhandling med eleverna. Det är 
därmed elevers uttryck för lust och olust och sociala samspel i textilslöjdens specifika 
undervisningsgemenskap som detta kapitel handlar om. 

När slöjdarbetet löper på utan motstånd
Elever beskriver att de i textilslöjd har stora möjligheter att umgås och prata med 
varandra. Johanna och Sara, elever vid Kustskolan, sitter bredvid varandra och 
samtalar medan de arbetar. Johanna syr på ett korsstygnsbroderi.  
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  ”Alltså jag far in till stan på fredag och så kommer jag hem på 
dagen på lördag. Mamma ville jag skulle komma. Hon tycker ’Du 
måste komma varannan helg’.” Johanna avbryter broderandet, ser 
på Sara och fortsätter: 
  ”Jag bara ’Men vad trodde du när du flyttade till stan’.”
Hon tystnar och syr några stygn. Böjer sig ned och tittar noga 
medan hon för nålen i väven.
  ”Fast du kommer ju att kunna vara mycket med din mamma 
när du och jag har lägenhet i stan”, säger Sara med tillgiven röst, 
samtidigt som hon tittar upp från sitt arbete. 
  ”Ja”, säger Johanna med liknande röst och ler mot Sara medan 
hon vänder på arbetet, tittar och sticker upp nålen från avigsidan. 
Medan hon fullföljer stygnet och syr nästa fortsätter hon att 
berätta om Matte och ett par snygga, lila RayBan-glasögon som 
han säger sig ha fått låna.  
  ”Bling”, kommenterar Sara. De skrattar.
(Fokusfilm 6, Kustskolan, Klipp 1, 05:12-06:18)

I situationen ovan syr Johanna korsstygnen medan hon pratar. Broderiet är stort och sys 
efter tryckt förlaga. Uppmärksamhet riktad mot broderiet växlar med uppmärksamhet 
mot Sara som hon samtalar med och mot mönstret som ligger framför henne på bordet. 
Samtalet med Sara rör helgen, förhoppningar om hur deras liv ska se ut om några år 
och gemensamma vänner. I samtalet bekräftas deras vänskapsrelation. Lusten tar sig 
uttryck i röstläge, leende och gemensamt skratt (Ekman, 2004). 
 Johanna bemästrar broderitekniken, att läsa mönstret och överföra det till stygn 
på väven. När hon syr de olika stygnen klarar hon att dra åt tråden medan hon 
pratar. Rörelsemomentet är främst beroende av känseln; hon känner när tråden är 
tillräckligt åtdragen. När upp- eller nedsticken med nålen ska göras, tvingas hon titta 
och ibland söka med blicken. Emellanåt klarar hon det samtidigt som hon pratar, men 
ibland stannar handen av när hon pratar. I denna situation tystnar samtalet medan 
hon för nålen, för att sedan upptas igen. Att brodera korsstygn samtidigt som man 
samtalar förtroligt på ett sätt som framstår avslappnat verkar fungera när handlingen 
är vanemässig. Uppmärksamheten växlar rytmiskt, och relativt smidigt, mellan samtal 
och arbete när eleven bemästrar de medierande redskapen. Johanna och ytterligare en 
elev vid Kustskolan beskriver den sociala samvaron i textilslöjden på följande sätt: 

[Textilslöjd] är kul. Det är en bra grupp, det är klart man pratar ju 
mycket och så, men jag tycker inte att det är för rörigt. Jag tycker det är 
ganska lagom. Det är inte för stelt och så. Det är mysigt. […] Det [att 
jobba och prata] känns bra. […] Man kan som sitta och sy lite medan 
man pratar och det är ganska lätt att göra både och samtidigt. Det stör 
inte arbetet. (Johanna, Kustskolan) 
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Alltså det är ju kul om man kan sitta och prata med någon medan man 
jobbar och så. Vi sitter ju och pratar ganska mycket. För mig är det viktigt 
att göra bra ifrån mig och ha roligt. (Bea, Kustskolan)

Textilsalen uppfattas som en lugn plats. Elevgruppen är liten jämfört med gruppstorlek 
i helklassundervisning och det är inte livat, vilket bidrar till möjligheten att föra samtal. 
Stämningen gör också sitt. Här råder ingen formell, stel stämning enligt eleverna – här 
är mysigt. De särskilda premisserna för samtalen bidrar enligt eleverna till att det är 
roligt och lustfyllt att ha textilslöjd. Här kan man högt vid bordet tala om problematik 
inom familjen och få förståelse och tröst av en kamrat samtidigt som man arbetar. 

När Johanna tänker på textilslöjd är det att umgås med vännerna som står i centrum:

Jag tänker på kompisarna, alltså att man får träffas och så. Det är en skön 
lektion att ha… så man behöver inte vara helt hundra koncentrerad. 
(Johanna, Kustskolan)

Den sociala samvaron möjliggörs enligt eleverna av att det är tillåtet att samtala med 
varandra, men även av att man i textilslöjd inte i full utsträckning behöver använda 
kognitiva förmågor eller koncentrera sig. De menar att detsamma gäller vid lektioner 
i bild, även om de där inte får prata i samma omfattning. Däremot gäller det inte vid 
annat skolarbete och absolut inte när de har matematik, då krävs att man är tyst och 
koncentrerad. Enligt eleverna är det de låga kraven på koncentration som möjliggör 
textilslöjdens sociala samvaro. Samtal som är tillåtna behöver inte heller tystas ned och 
korrigeras av läraren, vilket får betydelse för stämningen. 

Jag tycker det är mer livat i andra ämnen, liksom, då man inte får prata, 
men jag tror att det är det att vi har en del killar som är väldigt livliga… 
och de är inte här. (Jenna, Kustskolan)

Textilgruppen vid Kustskolan består av flickor. Pojkarnas frånvaro möjliggör en 
samvaro som de uppskattar och som, enligt deras beskrivningar, hålls tillbaka i 
ämnen där tystnad förväntas. En ny pojke i klassen kommer till i slöjdgruppen mitt i 
terminen. Vid ett första slöjdtillfälle förbereder han sömnad av en tröja. Veckan därpå 
tar han fram arbetet men hamnar sittandes i en vävstol, där han gungar slagbommen 
fram och tillbaka. Han stökar inte, pratar inte med någon men kommer heller inte dit 
mer (Observation 6 och 7, Kustskolan). 
      Den roliga, lustfyllda textilslöjd eleverna ovan beskriver kräver inget, är repetitiv 
och tar liten koncentration i anspråk. Den håller sig i bakgrunden, är något man gör 
med kroppen och inkräktar inte på samvaron. I arbete som löper på utan motstånd 
knyter det sociala samspelet inte nödvändigtvis an till ämnets specifika innehåll eller 
arbetsprocesser utan löper fristående parallellt med arbetet. I egentlig mening är det i 
första hand inte textilslöjd som är lustfyllt; ämnet fungerar bara som yttre arena för ett 
trevligt, lättsamt sätt att vara tillsammans på. 
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Några elever vid Stora stadsskolan beskriver textilslöjd som en arena för en särskild 
slags gemenskap. En av dem, Nadja, tar spjärn mot trä- och metallslöjden för att 
förklara hur hon upplever gemenskapen:

Det känns mer så här… trevligt. […] Här sitter vi alla runt ett bord och pratar 
och har mysigt. Det känns trevligare än att sitta i ett rum med mycket ljud 
och så. Där är maskiner på gång och här är det lugnt och man kan… sitta 
och prata men där är det ljud och man kan inte göra någonting [skrattar] 
förutom då att jobba. […] Det är mer värme i textilslöjden tycker jag. […] På 
träslöjden kan man inte uppleva sådana saker. (Nadja, Stora stadsskolan) 

Värme relaterar Nadja till att textilslöjden är hemtrevlig och trivsam. Hennes klass är 
alltid pratvillig men textilslöjd innebär att ”man kommer närmre varandra” (Nadja, 
Stora stadsskolan). Att sitta många elever runt långa bord i en tyst miljö understödjer en 
gemenskap som innefattar värme och närhet för den som vill delta. På Stora stadsskolan 
framställs inte stökiga pojkar som något som stör samvaron. De sitter med vid bordet. 
I stället definieras den bullriga miljön i trä- och metallslöjden som något som inte går 
ihop med textilslöjdens lustfyllda gemenskap. Nadja skrattar när hon säger att man i 
träslöjden inte kan göra ”någonting”. Hon hör hur hon vänder på innebörderna, att 
hon säger att samtalet och samvaron är det viktiga. Att inte kunna prata med varandra 
blir då detsamma som att ”inte göra någonting”. Hon fyller i ”förutom då att jobba”, 
som om hon, medan hon pratar, inser att arbeta med uppgifterna förstås är vad de 
förväntas göra. Skratt har förmåga att överbrygga gapet mellan hur något är och hur 
det borde vara (Adelswärd, 1991) och visar i situationen på ett glapp som blir synligt 
för Nadja medan hon talar. För henne är social samvaro ett görande som är viktigt för 
att textilslöjden ska upplevas lustfylld. 
 En annan elev, Joar, har valt textil uteslutande för samvarons skull. Hade han i 
stället utgått från vad han egentligen velat arbeta med hade han inte valt textil. Vad är 
det då som utgör det särskilt positiva med samvaron i textilslöjden? När Joar får frågan 
blir han ställd: 

Oj, jag vet inte om jag kan formulera det… Jag tror att det har med 
tjejerna att göra. Är det killar som pratar blir det… jag vet inte det blir en 
tyngre känsla. Det blir bara så. Ja alltså det kanske blir lite mer allvarligt 
för… det är som lättsamt i syslöjden. Det är bara att prata. I träslöjden 
kanske man måste tänka lite mer på vad man säger. […] Det är ju så att 
man [i textilslöjden] kan prata om vad som helst. Man kan prata om… ja 
privata grejor. Mycket sådant och då kommer man närmre varandra i alla 
fall i syslöjden, för jag pratar inte så mycket med dem utanför syslöjden och 
i syslöjden blir man som en liten familj. 
(Joar, Stora stadsskolan) 
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Joar antyder att det sociala samspelet medför att han kan prata utan förbehåll, utan 
att behöva väga sina ord. Elever beskriver hur de i textilslöjd kan bli mer privata med 
varandra, trots att de inte i alltid i någon större utsträckning umgås vid andra tillfällen. 
Med ord som värme, mysigt, privat och familj beskriver eleverna sina upplevelser av en 
särskild gemenskap som karaktäriseras av lätthet och närhet. 
 Joar identifierar två olika elevtyper i slöjdgruppen. Den grupp han själv tillhör är 
mer socialt aktiva i motsats till andra som är mer koncentrerade. Att vara koncentrerad 
är att satsa, plugga för att få bra betyg och sällan lägga tid på att samtala. De 
koncentrerade jobbar effektivt, blir klara först och ”vet ju vad de gör”. Joar suckar när 
han beskriver dem, tycker att de drar sig undan och är svåra att nå (Fokusgruppsamtal 
2, Stora stadsskolan). En av dem, Vera, sitter alltid vid samma bord som Joar. Att det 
sociala samspelet ändå har betydelse för henne framkommer när hon funderar över 
hur det kan komma sig att det är roligt att sy: 

Jag vet som inte hur det kan vara roligt… Alltså jag tror det är mycket 
personerna runtomkring som gör att det blir roligt, för vi har ändå en 
sån pratargemenskap i gruppen. Vi kan ju sitta och skratta och ha roligt 
samtidigt som vi är koncentrerade på något annat. Det är roligt när vi 
sitter där men ändå tråkigt att koncentrera sig på det man egentligen ska 
göra. (Vera, Stora stadsskolan)

Samtal och gemensamt skratt är något som uppväger den olust Vera finner i att vara 
koncentrerad på arbetet. Gemenskapen gör att hon står ut. Medan elever vid Kustskolan 
betonar social samvaro som något som sker parallellt med ett arbete som inte kräver 
koncentration betonas här att stunder av lustfylld gemenskap uppväger nödvändig, 
olustfylld koncentration på arbetet. Eleverna distanserar samvaro och gemenskap 
från koncentration. Antingen finns inget som kräver koncentration i ämnet eller så 
återfinns koncentration hos en viss grupp elever alternativt uppvägs koncentration av 
stunder av lättsam gemenskap. Eleverna ser gemenskap och social samvaro uteslutande 
som icke-koncentration.

Socialt samspel och bekräftelse vid motstånd i slöjdarbetet 
Hanna har stött på problem i sin stickning. Arbetet utgörs av en vit halskrage 
i resårstickning, tre räta maskor följt av tre aviga bildar breda längsgående ränder. 
Något har blivit fel med maskantalet. Mitt emot vid bordet sitter Lisa. Situationen 
och samspelet mellan eleverna aktualiserar frågor om gemenskapens betydelse för lust 
och olust i arbetsprocesserna. Kan uttryck för lustfylld gemenskap och socialt samspel 
bidra till arbetet och enskilda elevers koncentration eller är prat och socialt samspel 
störande för koncentration och uppmärksamhet? 
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           Hanna håller upp stickningen framför sig och synar den surmulet, dänger       
           den i bordet. Skjuter den ifrån sig, suckar högljutt och sjunker ihop. Medan  
           hon böjer sig fram blänger hon med samma surmulna min på stickningen  
           samtidigt som hon kammar ned håret som en gardin. Ansiktet försvinner.    
      Läraren hjälper en elev vid andra änden av bordet. Hanna skakar undan     
           håret och räcker upp handen. Minuterna går. Armen med handen i luften    
           kroknar. Hon tar stöd mot huvudet. En stund senare är handen fortfarande  
           i luften nu med andra armen som stöd. Ytterligare en stund senare ligger 
           hon ned nu med huvudet mot bordet. Handen i luften men sänks alltmer,  
           slutligen är det bara armbågen som sticker upp. Sakta klappar hon sig själv  
           på huvudet med ansiktet dolt mot bordet. 
                  Lisa mitt emot ser på Hanna som nu sitter upprätt. Med handen i en   
           vante Lisa precis stickat klart skickar hon långsamt tre slängkyssar över   
           bordet. Sedan ler hon och skrattar, samtidigt som hon halvt gömmer ansiktet     
           bakom vanten. Hanna börjar skratta hon med och skickar några snabba  
           kyssar tillbaka. Hon tar upp stickningen och säger, fortfarande med skratt i   
           rösten: 
            
  ”Alltså vad är det för fel? Jag har ju typ fyra så här!” 
             ”Vaddå fyra?” undrar Lisa. ”Hur många ska det vara då?”
             ”Tre”, svarar Hanna.
             ”Du måste göra om allt ihop!” halvsjunger Lisa kvävt bakom vanten.      
        Hanna gungar i takt med Lisas sång och gör några dansrörelser på stolen. 
             ”Alltså… neej…”, säger hon med eftertryck och lutar sig över 
            stickningen igen.  
            (Fokusfilm 2, Stora stadsskolan, Klipp 1 06:20-08:32)

Situationen visar på ett emotionellt flöde i samspelet och på emotionernas processuella 
karaktär. De flyter ihop och övergår i varandra allt eftersom de samspelande elevernas 
bedömning av händelseförloppet förändras (Frijda, 2010). Situationen börjar i starka 
uttryck för olust och negativa emotioner och övergår sedan i lust. Emotionerna 
kommunicerar Hannas behov (Leont év, 1978) liksom den mening som uppstår i 
samspelet (Mead, 1934/1995). Till Hanna själv kommunicerar emotionerna att något 
som rubbar henne håller på att hända. När hon inser att något blivit fel i stickningen 
stannar hon upp. Motståndet, eller hindret, består av en maska som inte borde finnas 
där. I en rad kroppsliga gester uttrycks olika emotioner. Att veta exakt vad hon känner 
är inte möjligt, men gesterna går att tolka och sätta in i situationens sammanhang. 
Den kroppsliga gesten att med kraft dänga stickningen i bordet tyder på ilska. Hon 
skjuter sedan stickningen ifrån sig och suckar djupt. Att avlägsna sig från något är 
en kraftfull kroppslig gest för olust (Frijda, 2010) och att sucka och sjunka ihop, 
som hänger ihop med att musklerna tappar spänning, är en universell kroppslig gest 
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för uppgivenhet eller att känna sig ledsen (Ekman, 2004). Hanna gör två försök att 
närma sig stickningen, bägge slutar med att hon på nytt avlägsnar sig genom att skjuta 
stickningen bort från sig.  
 När Hanna och några andra elever studerar de rörliga bilderna under 
fokusgruppsamtalet kommenterar eleverna situationen som följer:

Nadja: Hopplöst 
?:  Jepp 
Stina: Vaddå hopplöst?
Nadja:  Men alltså hon bara sydde [stickade] och så nej då blev det  
  fel och hon lade sig ner och… 
Molly:  Och så fick hon ingen hjälp [medlidsamt]
Judith:  Hon inte orkar typ [alla skrattar] 
Stina: Hur tror ni att Hanna känner sig?
Molly:  ’Åh kan jag inte få sluta’
Astrid:  Eller ’Jag hatar slöjd’
Judith:  Inte så bra i alla fall 
Nadja:  Eller jag hatar det här eller någonting sånt
Molly:  Besvärad 
?:  Ja ja [flera i munnen på varandra]
             (Fokusgruppsamtal 1, Stora stadsskolan)  

Att Hanna tappat orken och är uppgiven är de eniga om. De tänker sig hennes 
emotionella upplevelse som stark; hon vill avsluta arbetet och hon hatar slöjd. Jag 
förvånas över styrkan i hur de tror att Hanna upplever situationen. Är det verkligen 
så hemskt att stöta på problem i en stickning? Är deras tolkning bara ett uttryck 
för tonåringars drastiska sätt att uttrycka sig? Jag frågar vad det betyder att man 
upplever hat och vill avsluta arbetet. Eleverna förklarar att just när man har ”fejlat” 
så är känslan stark och uppfyller en, man hatar textilslöjd och vill verkligen avsluta. 
Om det sedan går bra, då blir det ”roligare” och mer lustfyllt igen (Fokusgruppsamtal 
1, Stora stadsskolan).  Enligt vad eleverna beskriver är de känslomässiga reaktionerna 
och svängningarna kraftiga: ”Du skulle veta hur vi har det” säger de till mig efter 
intervjun angående att kastas emellan hopp och förtvivlan i arbetet (Fokusgruppsamtal 
1, Stora stadsskolan). För den som har mindre erfarenhet är emotionella pendlingar 
i arbetsprocesserna tätare och emotionerna också starkare (Knutes (2009) vilket 
eleverna konstaterar. Dessutom utrycks emotioner mer frekvent i en gemenskap som 
är ömsesidig och där man bryr sig om varandra (Clark & Brisette, 2003). Kanske är 
det så att eleverna faktiskt erfar starka känslor när de möter motgångar i slöjdarbetet 
och att textilslöjdens gemenskap inbjuder till att dessa uttrycks. Kanske är det också 
så att det sociala samspelet kan påverka emotioner och arbetsprocess och utgöra ett 
viktigt stöd.
 När Lisa skickar slängkyssarna och ler vänder situationen. Hon skrattar och 
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gömmer sig bakom vanten i något som liknar en tittutlek. Med skratt och andra gester 
bjuder Lisa in Hanna till att dela ett annat perspektiv på vad som händer och inta 
en annan emotionell ståndpunkt (Adelswärd, 1991). Hanna besvarar gesterna, ler, 
skrattar och skickar kyssar tillbaka. Vilken roll Lisa har i situationen är eleverna något 
oense om. Försöker hon uppmuntra Hanna eller retas hon bara? 

?:             Peppning
Molly:   ”Nu måste du göra om allt ihop”
Nadja:     Kom igen… heja… Peppning snarare… det såg ju mer ut  
             som en… nej jag vet inte
Judith:    Det tycker inte jag 
Astrid:    [ohörbart] hon säger ju ´Du måste göra om allting nu´
?:    Hahaha [häxliknande skratt]
Judith:    Men hon menar det nog inte seriöst
Astrid:    Nej men det låter ju ändå så  
    […] 
Stina:    Om man tar orden… om man tar gesterna då?
Molly:    Då är hon ju oseriös
?:    Ja
Judith:   Den här gesten… när hon gör så här med vanten… [visar  
    med handen] 
Nadja:    Oh oh
Molly:    Den var tydlig
               (Fokusgruppsamtal 1, Stora stadsskolan)

Eleverna fastnar för diskrepansen mellan de kroppsliga och de vokala gesterna. Lisa 
reagerar på sina egna handlingar som de framstår i rörlig bild, tycker att hon gör 
mycket som framstår konstigt. Hon vägrar dock gå med på att hennes gester skulle 
handla om skadeglädje eller att hon retar Hanna. När Joar föreslår att det kanske 
bara var ”pussmunnar till Hanna för att hon skulle fortsätta… kanske bara för att 
hon skulle känna att hon lyckades…” instämmer Lisa och hävdar bestämt att det 
enbart var att Hanna måste göra om allt som utgjorde ett skämt (Fokusgruppsamtal 2, 
Stora stadsskolan) och att resten var mer seriöst. Jag ber eleverna hjälpa mig förstå hur 
problem i arbetet, skämt och skratt hänger ihop. Joar förklarar:
 

Jag vet inte, men det är enkelt att skämta om. Man skulle nästan 
kunna säga att det är syskonkärlek fast mer kompiskärlek, för att med 
syskon kan man som retas även om de har misslyckats hårt sådär, 
och det är väl bara för att i stället för att det ska bli ledsamt så, ’Oh 
nej, jag har misslyckats med allt’, så kan det bli lite roligt i stället… 
(Fokusgruppsamtal 2, Stora stadsskolan)

Att blanda retsamma skämt med mer seriös omsorg fungerar inte med vem som helst, 
utan bygger på att man känner varandra väl. I annat fall finns risk för missförstånd. 
Ytterligare en förutsättning är att man är positivt stämd till situationen i stort och 
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inte enbart fokuserar det egna arbetet. Judith, som enligt Joar tillhör gruppen av 
koncentrerade elever som satsar på betyg, klagar över att de elever hon sitter bredvid 
aldrig gör som Lisa. Skulle hon själv be om hjälp skulle de bara säga: ”Men sy där”. 
Bänkkamraterna, Molly och Astrid, försvarar sig: ”Du tycker ju ändå bara att 
[textilslöjd] är tråkigt så” (Fokusgruppsamtal 1, Stora stadsskolan). De antyder att 
skämt inte skulle gå fram, eftersom Judith är negativt inställd till slöjdarbetet.

Hanna har kommit halvvägs på sin stickning. Även om hon säger sig vara osäker och 
tycker att textilslöjd är svårt (Hanna, Stora stadsskolan), så karaktäriseras samspelet 
mellan henne och arbetet i stort av funktionell identifikation (Mead, 1934/1995) och 
bemästrande. Gest följer på gest och maska läggs till maska utan större avbrott. 
 Den fjärde maskan som dyker upp bland de tre räta maskorna är en oväntad gest 
från stickningens sida, som tvingar Hanna att varsebli situationen, byta perspektiv 
och bli socialt medveten om vad som är på väg att ske. Därmed övergår hon också 
till social interaktion med stickningen. Perspektivbytet innebär att försöka förstå 
problemet med en maska för mycket ur stickningens perspektiv. Hon gör det genom 
att räkna maskor och känna på dem med stickan och fingrarna. Fyra maskor måste 
på något sätt bli tre. En ska bort, men hur? 
 I och med den sociala interaktionen blir hon också medveten om den mening 
som uppstår ur handlingen och emotionerna kommunicerar hur hon bedömer 
meningen, vilket inledningsvis sker i form av ilska, uppgivenhet och avståndstagande 
från arbetet. Hon handlar nu aktivt och  utifrån situationens innebörd som hon 
uppfattar den och ber läraren Karin om hjälp. När hjälpen dröjer blir hon liggande 
med huvudet mot bordet. 

Situationen hade kunnat stanna där i väntan på lärarens hjälp, om inte Lisa reagerat 
på att Hannas funktionella identifikation i samspelet med stickningen avbrutits. 
I situationen blir skratten betydelsefulla. Lisas leende och skratt kan tolkas som 
en inbjudan till Hanna om att dela ett nytt perspektiv och inta en ny emotionell 
ståndpunkt (Adelswärd, 1991) i relation till arbetet med stickningen. Hanna svarar 
genom att falla in i skrattet, vilket signalerar att hon accepterar Lisas perspektiv och 
att de nu ser situationen på samma sätt (Adelswärd, 1991), liksom att hon accepterar 
den lekram (Bateson, 1973) Lisa drar upp. Med perspektivbytet följer också reflexivitet 
över de egna reaktionerna och situationen.
 Att göra fel och tvingas göra om är något elever kan vara rädda för och helst 
vill undvika i textilslöjd (Malmberg, 1995). Att tvingas ta upp eller sprätta något 
som blivit fel kan ibland ta lika lång, eller längre, tid än det tagit att inledningsvis 
utföra momentet. Med conversational humour (Coates, 2007) leker Lisa kreativt med 
innebörden i att göra fel. Samspelet mellan eleverna tar formen av en kort, kreativ 
lek med Hannas problem och det värsta scenario som kan tänkas – att hon måste 
börja om från början. Samspelet med Lisa karaktäriseras av funktionell identifikation 
och eleverna samordnar sina handlingar i skratt och dansande rörelser till den korta 
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sången. Ilskan och uppgivenheten övergår till positiva emotioner med inslag av lust 
som för med sig en öppnare inställning (Fredricksson, 2000) och den positiva humorn 
tvingar fram en återtolkning av de tidigare händelserna (Samson & Gross, 2012). De 
nya positiva emotionerna bidrar till att uppmärksamhet och tankerepertoar vidgas och 
att fokus med förnyad kraft vänds från Hanna själv mot problemet. Hon närmar sig 
stickningen igen och behåller kontakten med den trots att inget egentligen förändrats 
– stickningen har fortfarande en maska för mycket. Den förändrade bedömningen 
av situationen och den förändrade emotionella ståndpunkten följer ur den sociala 
interaktionen med Lisa. ”Neej” säger Hanna med eftertryck, hon tänker inte göra om, 
och hon tar på allvar tag i problemet med maskan. Den sociala interaktionen med 
Lisa upphör och ersätts av full koncentration och social interaktion med stickningen. 
Slutligen hittar hon lösningen. En lös maska från föregående varv, alternativt en maska 
som stickats två gånger, jag kan inte riktigt avgöra vilket, har hamnat på stickan. 
Hanna lyckas sticka tillbaka och lyfta av den. 
 Utifrån situationen är det möjligt att ifrågasätta elevernas likhetstecken mellan 
socialt samspel och att prata med varandra och en frånvaro av koncentration. I 
Hannas fall understödjer det sociala samspelet med kamraten fortsatt koncentration 
på stickningen. Hon får inte hjälp i egentlig mening, men kan möta problemet med 
förnyad kraft från en annan emotionell ståndpunkt och det sker parallellt med att hon 
byter perspektiv.

Med socialpsykologiska begrepp är det möjligt att nå fördjupad förståelse av samspelet 
mellan Hanna och Lisa och situationens emotionella karaktär. Aspelins (2010) 
begrepp ömsesidig stolthet beskriver en form av stolthet som växer ur samordnad 
aktivitet under särskilda förutsättningar som jag menar karaktäriserar Hanna och 
Lisas integrerade handling. Det handlar om att bli sedd och uppskattad för vem man 
är, inte för vad man gör, och stolthet som snabb respons i en kommunikation präglad 
av ömsesidig bekräftelse, något som bara kan uppstå i undervisningssituationer som 
lämnar öppet för det oförutsedda och gott om svängrum för lekfull interaktion 
(Aspelin, 2010). Jag menar att de slängkyssar som går tur och retur är ett uttryck för 
ömsesidig stolthet och en viktig bekräftelse för Hanna, som inte står ensam i mötet 
med motståndet i arbetet. Hon är i positiv bemärkelse sedd av Lisa i den situation hon 
befinner sig. Ömsesidig stolthet kräver stabila sociala band karaktäriserade av hög 
grad av samklang (jfr Scheff, 1990, 1997 ) och att individerna har förmåga att avläsa 
varandra, ta varandras perspektiv och ge respons på emotionella uttryck. Hanna och 
Lisa är vänner och säger själva att de är ”bra ihop” (Observation 4, Stora stadsskolan). 
Den ömsesidiga stoltheten mellan dem stärker ytterligare deras vänskapsrelation. 

Gemenskap, laganda och energi 
Elever vid Lilla Stadsskolan beskriver samvaron under lektionerna i textilslöjd som 
särskilt lustfylld för att de elever som valt textilslöjd och i textilgruppen delar samma 
positiva inställning till ämnet.

Alltså när vi har slöjd… det är som… då är många positiva och glada 
känns det som, för många tycker det är kul. […] Läraren är ganska 
viktig… liksom om hon låter oss vara glada och prata… 
(Torun, Lilla stadsskolan)
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Lärarens tillåtande inställning och att man som elev getts möjlighet att välja 
materialområde utifrån vad man tycker om, bidrar enligt eleverna till att textilslöjd 
upplevs lustfyllt och att atmosfären blir positiv. Elever vid samtliga skolor betonar att 
lärarna tillåter samtal mellan elever under arbetets gång: ”Hon [Nea] har inte sagt åt 
oss så… (Johanna, Kustskolan). ”Om inte Karin skulle släppa till litegrann så skulle 
man inte få prata och ha roligt (Joar, Stora Stadsskolan). Lärarna själva deltar i olika 
utsträckning i elevernas samtal, vissa mindre och andra mer: ”Britt är så trevlig, hade 
hon varit en surtant hade det inte alls varit lika kul.” (David, Lilla stadsskolan). 
 Stämningen i textilsalen på Lilla stadsskolan kan beskrivas som uppsluppen. 
Radion står ofta på, man pratar med varandra över borden, skrattar och sjunger 
ibland. Visserligen sker detta också på olika sätt och i olika utsträckning vid de andra 
skolorna, men stämningen och atmosfären vid Lilla stadsskolan sticker ut, ungefär 
som att det är extra av allt. För mig framstår det som att eleverna vid Lilla stadsskolan 
är de mest skoltillvända och att de är den grupp som i störst utsträckning umgås 
hela slöjdgruppen tillsammans. Vid de andra skolorna finns tydligare grupperingar 
som bildar gränser för samspelet i gruppen. Det finns dock enskilda elever vid Lilla 
stadsskolan som under lektionerna håller sig på sin kant utanför gruppen. Finns då 
inget negativt i att prata och umgås samtidigt som man ska arbeta med olika uppgifter? 
Eleverna tror inte det, även om man skulle förlora något så överväger fördelarna:

Ja, det kan ju bli så att man tappar vissa trådar ibland men jag tror 
mest att det [pratet och den sociala samvaron] hjälper. Det får ju en att 
vara glad, man vill ju inte sitta där och vara helt tyst, då får man ju 
ingen… energi. Jag tror man blir glad av att prata och vara social. Jag 
tror man vinner mer än man förlorar. (David, Lilla stadsskolan) 

Samvaron liknas vid ”att tanka ny bensin” (Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan). 
Lite beror det förstås på vad man gör, menar eleverna, men prat och skratt ger kraft 
och lätthet till arbetet. Även om man inte presterar lika mycket ”blir man på bättre 
humör om man pratar lite också” (Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan). 

Situationen som följer visar exempel på den positiva stämning eleverna beskriver och 
hur lust som följer ur socialt samspel kan ta utgångspunkt i interaktion kring visuella 
aspekter av ett slöjdföremål. 

Emil ska hämta nålar i bortre änden av salen. Radion står på och han 
dansar fram i takt med musiken med händerna i luften. Han dansar 
förbi Sofia och får syn på hennes röda virkning. Sofia vänder sig om 
på stolen, ser på Emil och gör också några dansande rörelser. De får 
ögonkontakt och börjar växelsjunga:
  ”Vad vill du mig?” börjar Sofia.  
”Vad är det där för nåt?” sjungsvarar Emil.  
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”Det är en socka. Du kan testa den!” sjunger Sofia och räcker Emil 
sin virkning. 
De brister ut i gemensamt skratt. Emil provar sockan på handen 
och känner på toppen med fingrarna. Stryker med fingrarna över 
den. Formen är aningen spetsig, liksom putig. Emil håller upp 
handen med sockan högt i luften med spetsen mot taket. De 
skrattar igen. 
(Fokusfilm 5, Lilla stadsskolan, 
Klipp 1 02:33-08:30 samt Film 5 16:11-16:33)

I situationen står sockan i centrum. Emil känner på den, trär den på handen och stryker 
med fingrarna över den virkade ytan. Undersökandet av den och sången om den kan 
ses som en acceptance wriggle (Frijda, 2010), en accepterande handling som innebär 
förlängd kontakt med något som uppfattas lustfyllt. Sockans form är tredimensionell 
och utsträckt i rummet. Färgen är intensivt röd och drar blickar till sig. Virkningen 
är tät och garnet och den virkade kvaliteten har en oväntad tyngd. Många elever har 
tidigare rört vid sockan, vägt den i handen eller petat på tåpartiet och fascinerats av 
den spetsiga formen. Erik är inte den första. Sofia har själv vid något tillfälle tryckt 
in spetsen och med några handrörelser och en lös tygremsa format en mun, vid ett 
annat tillfälle har hon metaforiskt liknat tåpartiets form vid en burka. Någon elev 
har konstaterat att det nog krävs en egyptisk tåform, med mittersta tån längst, för att 
formen ska passa foten. En annan har med fingrarna följt den virkade formen och i 
luften, vid tåpartiets slut, tecknat en snirklig avslutning som på en extrem snabelsko 
ur Tusen och en natt (Observation 6, Lilla stadsskolan.) 
 Med hjälp av Meads (1934/1995) begrepp är det möjligt att visa hur den 
funktionella identifikationen i Eriks sång och danssteg när han tar sig fram i salen 
avbryts med anledning av det visuella motstånd som Sofias socka erbjuder. Den 
funktionella identifikationen övergår i social interaktion, först med Sofia och sedan 
med sockan när han får den i sin hand. 
 Sångens roll i det sociala samspelet kring sockan är framträdande. Att sång 
förekommer i slöjdsalen har tidigare noterats av andra forskare (Berge, 1992; 
Bergman, 2009; Oja, Sjöberg & Johansson, 2014). Åsa Bergman (2009) visar med 
stöd av James Carey hur användandet av musik i en skolkontext, i det här fallet sång, 
kan förstås som interaktion med fokus på samhörighet och att bekräfta varandra. I 
sången konstrueras ett gemensamt perspektiv (jfr Batesons (1973) play frame) som 
upprätthåller och bekräftar gemenskapen. Sången fungerar därmed som en samlande 
kraft. Den energi och det goda humör eleverna talar om kommer ur bekräftelse, 
både av varandra och den särskilda gemenskapen. Randall Collins (2004) beskriver 
emotionell energi som förtroende och mod att handla och något som följer ur lyckad 
social interaktion med andra i olika situationer där jaget bekräftas. Små barn styr 
instinktivt sina handlingar mot sådana former av erkännande och livet igenom söker 
individer denna typ av situationer eftersom de är autoteliska och lustfyllda i sig själva. 
 I situationen ovan sammanflätas det sociala samspelet med Emils emotionella 
upplevelse av slöjdföremålet och ett kravlöst undersökande som styrs av tillfällig lust 
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till föremålet. Föremålets form bjuder Emil motstånd och undersökandet rör form 
och uttryck. Vad är det egentligen han ser? Formen lockar till skratt då den bryter 
mot vad som förväntas av en socka. Det stannar dock där, vid en flyktig erfarenhet av 
form och känslan av att trä sockan över handen. Erfarenheten verbaliseras inte. 
 När Emil försöker karaktärisera stämningen och atmosfären i textilslöjden liknar 
han den vid den stämning som råder i lagsporter på idrottslektionerna. Då hjälps man 
åt och har en gemensam kämparanda: 

Idrott är ganska lika. Speciellt när vi kör så här lagtävlingar typ. Då 
brukar alla vara kompisar i laget. […] Alla vill att det ska bli det 
bästa. (Emil, Lilla stadsskolan) 

Den goda stämningen och att vilja ”det bästa” innefattar också att ta hänsyn och 
erbjuda sin hjälp.

Stämningen är väldigt bra. Alla känner varandra jättebra och alla tar 
tillsyn till alla och pratar med alla… och ja frågar om det går bra eller 
dåligt och om man vill ha hjälp eller så. (Sofia, Lilla stadsskolan)

Eleverna lyfter fram betydelsen av hur de sitter placerade i rummet för möjligheten 
att kunna samtala och hjälpa varandra. Det är inte möjligt om det fysiska avståndet 
är för stort. Självfallet är det också skillnad i att sitta så att man enbart ser nacken på 
de som sitter placerade i raden framför, jämfört med att, som vid Lilla stadsskolan, 
sitta runt två långbord. Eleverna kan då både se varandra och samtidigt ha överblick 
över varandras arbeten medan de fortskrider. Placeringen i rummet understödjer 
gemenskapen och engagemanget i andras slöjdarbeten på ett sätt som bidrar till att 
arbetet blir lustfyllt.

 
Gemenskapen är också ganska viktig. För om alla sitter liksom på en… 
Om Nina sitter här och jag där och David någonstans där ute då blir 
det ju liksom inte att man hjälps åt så himla mycket som vi gör nu. Nu 
kan man ju fråga ’Vad tycker du att jag ska göra nu?’ ’Hur kan jag 
förbättra det här?’ Då kan de svara, men om Nina och David sitter 
där borta då hade jag inte kunnat fråga och då hade det inte blivit lika 
kul. (Emil, Lilla stadsskolan)

Möta motstånd och få hjälp i slöjdarbetet
I situationen som följer syr Lina en kantstickning på en lång, vändsydd axelrem. 
Elever som sitter på var sida om henne är involverade i arbetet. Utifrån situationen 
är det intressant att närmare skärskåda konsekvenser av att elever tar gemensamt 
ansvar när någon får problem i arbetet. De elever som sitter bredvid Lina arbetar med 
helt andra uppgifter, så deras engagemang grundas inte i att de själva utfört samma 
moment utan de använder tidigare erfarenheter för att stödja Linas arbetsprocess. 
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Lina syr några decimeter, stannar upp och inspekterar änden där 
hon började. Tar bort några knappnålar, vänder på axelremmen 
och känner på den:  
  ”Hur blev det då?” undrar Sofia bredvid. 
Lina vänder remmen fram och tillbaka några gånger, rätar 
upp kroppen utan att släppa den med blicken. Hon blänger på 
remmen:  
  ”Alltså jag explo… ” hon hejdar sig. I stället för att avsluta 
meningen hörs ett långt, väsande ljud.  Hon sträcker till remmen 
för att fortsätta sy. Lutar sig åt sidan för att syna hela längden. 
  ”Hur kan man vara så dum?” säger hon lägre till sig själv. ”Britt, 
jag råkade sy i nålen!” 
Annika bredvid lägger sig i: 
  ”Men du kan ta ut den sen!” Annika sträcker sig fram och känner 
med fingrarna på det ställe på axelremmen där nålen gått av. 
  ”Jag syr alltid i nålen!” klagar Lina och ser uppgivet på Annika.  
  ”Du sätter ju fast dem fel”, påpekar Annika som uppmärksammat 
att Lina inte tvärnålar utan sätter nålarna längs med sömmen.  
  ”Äh!” Lina fortsätter sy, gasar och styr med fingertopparna. 
Ett knärtande ljud hörs när symaskinsnålen återigen träffar en 
knappnål så att den går av. Lina tar loss arbetet ur maskinen. 
Vänder på remmen, tittar och gör en ful grimas. Slänger sig bakåt 
på stolen och utropar: 
  ”Neej!” Hon tar bort de hela nålarna och drar med händerna 
längs remsan. På mitten känner hon på nålbitarna inuti remmen 
med fingertopparna medan hon tittar tomt ut i luften:
  ”Neej!” viskar hon för sig själv. Reser sig med en irriterad rörelse, 
grimaserar mot kameran när hon passerar och går fram till läraren 
Britt, som instruerar några elever, för att få hjälp.
  ”Hur lyckas jag…”, börjar hon klagande och räcker fram sin 
axelrem.   
(Film 5, 06:50-10:40, Lilla stadsskolan)

Linas axelrem vandrar mellan flera elevers händer. Medan Lina provar ett armband 
lyckas Sofia plocka bort några nålbitar och Britt får slutligen loss den sista fastsydda 
nålbiten inne i remsan. När Lina får tillbaka axelremmen undrar hon högt hur man 
kan lyckas sy in nålarna som hon gjort, men nynnar glatt och vickar på höfterna på 
väg tillbaka till sin plats (Film 1, Lilla stadsskolan).
 När Lina inledningsvis stannar upp i sömnaden av stickningen övergår den 
funktionella identifikationen i samspelet med axelremmen till social interaktion. Hon 
tittar, känner på den och reflekterar över vad som kan ha hänt. Sofia bredvid reagerar 
direkt och frågar hur det blev, en vokal gest som visar att hon avläser vad som händer 
i Linas arbete. 
 Linas kontakt med axelremmen är intensiv. Hon fullkomligen naglar fast den 
med blicken. Att intensivt närma sig något på det sättet kommunicerar ilska (Ekman, 
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2004), vilket understödjs av vokala gester då hon väser och säger att hon exploderar. 
Ilska är en fientlig emotion (Silvia, 2009) som skapar utrymme och kan få andra att 
avlägsna sig. Sofia gör inget nytt försök till social interaktion. I stället är det Annika, 
som också noterat vad som hänt och reflekterat över orsaken till problemet, som träder 
in och kommer med råd om att plocka loss nålen sedan samt att det underlättar att 
tvärnåla när man ska sy över nålar. Lina tar dock inte till sig innebörden i Annikas 
vokala gester och reflekterar inte ytterligare. Det sker inget perspektivbyte utan hon 
säger ”Äh” och syr vidare. Hon hanterar därmed problemet på samma sätt som förut 
men möter också motstånd direkt och når inte tillbaka till funktionell identifikation 
i samspelet med materialet och de redskap hon använder. Hon bemästras av nålarna 
och symaskinen. Hennes vokala och kroppsliga gester tyder på irritation och förnyad 
ilska, vilket hon visar med röst, grimaser och hårda kroppsrörelser.  
 Situationen visar hur elever iakttar och lever med i varandras arbetsprocesser och 
reagerar när någon får problem. Då finns man där för varandra och frågar vad som 
hänt eller kommer med stöttande råd. När Lina sträcker fram sin rem är det flera 
som är villiga att försöka komma tillrätta med problemet. Hon blir aldrig ensam i 
mötet med motstånd, utan backas upp av en gemenskap där man kollektivt möter 
olika problem, men det medför också att hon inte heller på allvar tvingas ta tag i 
sitt problem, byta perspektiv och ur materialets, nålarnas och symaskinens synvinkel 
förstå vad som händer när man syr längs med en nål. Hennes fråga om hur man kan 
lyckas sy in nålar som hon gjort får mig att undra om hon verkligen förstått vad som 
hänt. I fokusgruppsamtalet skymtar hennes arbete med axelremsväskan i bakgrunden 
och hon kommenterar arbetet med väskan:

Lina:     Vad gör jag? Jag stod och drog i remsan och 
             kollade på den bara.
Stina: Minns du hur du kände inför det där arbetet? 
Lina: Vad var det jag gjorde? Jag vet inte… det ser inte så kul ut. 
Sofia: En väska
Lina:  Jag kommer inte ens ihåg att jag gjort en väska. Jo just      
  det… jag    kommer inte ihåg men jag har för mig   
  att jag blev nöjd med den… men jag kommer inte ihåg.      
  (Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan)

Lina är fåordig under samtalet och har inga tydliga minnen av vad som hände i 
arbetet. Vi fördjupar oss heller inte i situationen, men det är intressant att det är Sofia 
som berättar för Lina vad det var hon gjorde. Under samtalet instämmer Lina när 
andra elever påstår att ”sy är chill” 1 (Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan). Eleverna 
menar att de känner sig lugna och avslappnade i textilslöjden och att gemenskapen är 
en bidragande orsak. Att många elever tycker att textilslöjd är roligt i kombination 
med en stark gemenskap i gruppen underlättar för elever som likt Lina ofta möter 
svårigheter för att de brister i uppmärksamhet och egen reflektion. Gemenskapen 
fungerar i gruppen som ett väloljat samspel, där den som möter problem på olika sätt 
stöttas upp av de andra. 
1 ”Sy” är en förkortning eleverna ibland använder för textilslöjd. Uttrycket att något är ”chill” är vanligt i ung-
domsspråk. När något är chill är det lugnt och avslappnat. Uttrycket kan också betyda att man inte behöver 
hetsa upp sig över något som hänt. 
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Den positiva slöjdatmosfär eleverna beskriver är något de själva deltar i att forma. 
Följande korta dialog utspelar sig mellan Lina och ytterligare två elever. De sitter på 
rad vid ett bord, alla sysselsatta med sina respektive arbeten, och samtalar utan att titta 
upp. Replikerna följer på varandra i ett snabbt flöde:

Lina: Åh, jag orkar inte! Det är tråkigt att ha slöjd efter lunch. 
Emil: Slöjd är väl aldrig tråkigt, Lina 
Lina:  Jo, på eftermiddagen
Emil:  Nej [småler]
Lina:  Jo
Emil:  Nej  
Lina: Jag menar inte att det är tråkigt. Jag menar att det är jobbigt       
Sofia: Men var inte så negativ 
Lina Det är jag ju inte
Sofia: Man ska vara positiv om slöjden  
Emil:  Slöjd är ju kul
  (Fokusfilm 3, Lilla stadsskolan, Klipp 3, 02:28-02:56)

I slöjdgruppen vid Lilla stadsskolan förväntas man tycka att slöjd är lustfyllt. Lina 
ändrar sitt ordval från att det är tråkigt till att det är jobbigt efter Emils påtryckning. 
Hon är precis i färd med att påbörja ett nytt moment i arbetet med väskan och sitter 
med en instruktion i text och bild framför sig. Det krävs att hon sätter sig in i texten 
för att komma vidare. Kanske anspelar Lina på det specifika arbete hon har framför 
sig. Något man inte tycker om eller själv känner för kräver större ansträngning och 
koncentration (Csíkszentmihályi, 2006). Sofia accepterar dock inte att hon kallar slöjd 
jobbigt. Man ska inte vara negativ – även om det är jobbigt ska man försöka behålla 
sin positiva inställning till slöjd. Dialogen visar på en form av emotionell reglering 
där majoritetens inställning till textilslöjd överförs inom gemenskapen. Att motverka 
negativ emotionell inverkan är i sig inte specifikt för textilslöjdens kontext utan 
karaktäriserar skolan över lag då det är vanligt att negativa emotioner kontrolleras och 
undertrycks (Aspelin, 2010; Wettergren, 2013). 

Utanförskap och att möta motstånd i slöjdarbetet
En aspekt av att gemenskapen och den sociala samvaron i textilslöjden av eleverna 
uppfattas som lustfylld är att man uttrycker känslor inför varandra.
            
             Alla är glada, positiva och pratar. Jag tycker stämningen är bra för 
 som en del…när de gör fel så hörs det ju [baa, grrr: härmar arga ljud]. 
      (Wilma, Skogsskolan)  

Det ingår enligt eleverna i textilslöjdens gemenskap att man uttrycker emotioner som 
glädje och ilska inför varandra. Eleverna beskriver hur missöden och misstag i arbetet 
med slöjdföremålen ofta är komiska ”Det är ju som kul att det blir sådana där små 
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tabbar typ” (Fokusgruppsamtal 1, Skogsskolan). I samtalet kommenterar eleverna 
också en situation där en elev blir arg, skriker och stampar i golvet när symaskinen 
krånglar: 

Nina:  Det är roligt eftersom man blir så himla arg. 
Anna: Inte alltid. 
Nina:  Det är ju synd om den. 
Emil:  Alltså, det är ju synd om den, men ändå lite kul. 
  (Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan)

Även om det ofta blir roligt när någon elev är arg finns undantag. När Lina blir ilsken 
för att hon syr av nålarna är det inte någon som skrattar och verkar tycka att det är 
roligt, i stället hjälper man henne tillrätta. Om misstag ska vara lustfyllda så krävs 
det att eleven som blir arg eller irriterad själv kan byta perspektiv och se på vad som 
händer med andra ögon. Kan eleven inte det blir det heller inte lustfyllt när emotioner 
med inslag av olust uttrycks. Står eleven av någon anledning utanför den sociala 
samvaron i gruppen kan stämningen i gruppen påverkas negativt. 
 Samantha som går på Lilla stadsskolan är ofta bort från lektionerna. När hon 
kommer till textilslöjden sätter hon sig alltid bredvid Gina. Hon arbetar koncentrerat, 
för det mesta med lurar i öronen och musik från mobilen. Jag ser endast vid några 
enstaka tillfällen att hon samspelar socialt med övriga elever i gruppen. När hon gör 
det sker det på ett avståndstagande sätt. ”Jävla rikemansbarn!” säger hon exempelvis 
när Gina diskuterar moppekörkort och olika körskolor med några andra elever 
(Observation 2, Lilla stadsskolan). Gina arbetar med ett korsstygnsbroderi, ett 
pandamotiv hon själv ritat. Hon har börjat med de vita delarna av broderiet men får 
problem då de vita stygnen är omöjliga att se mot bakgrunden. Hon syr fel gång på 
gång. 

Samatha sitter böjd över broderiet och försöker med nålen hon tagit 
loss peta upp stygn efter stygn. Hon lyckas få upp tråden en bit sedan 
fastnar den av någon anledning.
  ”Är det någon jävel som har sax?” säger hon högt, men fortsätter dra 
och försöka peta loss tråden med nålen.  
  ”Äckel, vad faan är det här för damp? Åhh…” hon slänger broderi 
och nål ifrån sig och kastar bak kroppen på stolen. ”Britt, jag har 
ingen nål”, ropar hon högt.
  ”Hämta en då” säger Emil utan att titta upp.
  ”Den ligger på golvet” säger Sofia som sett vart nålen hamnat.
  ”Åhh”, stönar Samantha med huvudet mot bordet. Britt som      
   uppmärksammat situationen kommer för att hjälpa. 
  (Observation 2, Lilla stadsskolan)

När tråden inte går att rubba uttrycker Samatha olust och fientliga emotioner i form 
av ilska och förakt i kraftfulla vokala gester. Hon avlägsnar sig både från broderiet 
och nålen i tydliga kroppsliga gester för olust, men också från eleverna runt omkring 
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genom att svära åt dem när hon högt frågar om ”någon jävel har sax”. Eleverna svarar 
med vokala gester om att hon bör hämta en ny nål alternativt ta upp den som ligger på 
golvet. De hjälper henne inte handgripligen och deras gester har drag av tillrättavisande. 
Sammantaget karaktäriseras situationen av att de sociala banden är hotade vilket följs 
av skam (Scheff, 1997). Det lägger sig också en tryckt tystnad i salen (Observation 2, 
Lilla stadsskolan). 
 Samantha deltar inte i gruppens gemenskap. Hon gör snarare motstånd mot 
gruppen som helhet. Däremot söker hon ibland kontakt med Britt angående slöjdarbetet. 
Vid ett tidigare tillfälle under samma lektion utspelas följande dialog när Britt stannar 
till hos Samantha.

Samantha tar loss nålen för att ta upp ett felaktig stygn. Hon 
vänder och vrider på arbetet för att förstå hur hon ska dra i tråden. 
  ”Nu ska vi se hur det går för den här flickan och om hon har 
kommit igång!” säger Britt och lutar huvudet i händerna med 
armbågarna vilande på bordet bredvid Samantha. ”Känner du dig 
säker på hur du ska göra, eller?” undrar hon medan hon tittar på.
  ”Ja, men det är svårt för det är så litet… 
  ”Har du hunnit så där många?” berömmer Ulla. 
  ”Och så ritade jag fel på den där linjen.” Samantha pekar på den 
förlaga hon ritat.
  ”Det är klart… det där vita är inte lätt”, nickar Britt.
  ”Och så gjorde jag fel.” Samantha trär nålen på tråden igen. 
  ”Rackarns, rackarns!” säger Britt och blir ståendes 
bredvid en stund. 
(Fokusfilm 1, Lilla stadsskolan, Klipp 1 02:26-03:12)

Britt ger Samatha erkänsla för att vad hon gör är svårt, visar att hon förstår det 
arbetssamma i att det blivit fel och berömmer hennes prestation. Situationen visar på 
viss grad av samklang dem emellan och deras sociala band stärks, vilket talar för att 
situationen har drag av stolthet (Scheff, 1997). Läraren ersätter på ett sätt Samantha 
för vad socialt samspel med andra elever i gruppen hade kunnat ge. Stärkandet av det 
sociala bandet sker dock på bekostnad av en gemensam analys av problemet med att 
brodera vitt på vitt och hur man skulle kunna komma till rätta med det. 
 Jag har inte intervjuat Samantha varken enskilt eller i grupp. Vid några tillfällen 
finns hon med på inspelningarna men inte i några längre sekvenser. Min intention 
har varit att störa henne så lite som möjligt i arbetet, då jag uppfattat att hela hennes 
närvaro i skolan hängt på en skör tråd som när som helst kan brista. Erfarenheter av att 
inte vara en del av den sociala samvaron i gruppen, självvalt eller inte, framkommer inte 
i intervjuerna kanske också av den anledningen att ensamhet, utanförskap och skam 
inte är något elever i första hand talar om i en intervju som en egen erfarenhet. När 
jag i ett gruppsamtal ber några elever berätta om skillnaden mellan att arbeta själv eller 
tillsammans med någon beskriver de sina erfarenheter i mer generella exempel:
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Isabella:      Ja, det är skillnad. Om man jobbar med någon finns             
                   det mindre chans att det blir fel. Då är man två som   
        tänker. 
Cecilia:       Exakt 
My:            Jaa, det blir roligare att jobba med någon också och om  
        man misslyckas blir man heller inte lika ledsen   
        efter som det är som bägge…
Isabella:      Nej precis 
Stina:      Man lyfter varandra lite? 
Alla:       Jaa 
Cecilia:       Skrattar bort det lite 
My:      ’Men då får vi väl börja om då’
Cecilia:        Ja 
Isabella:       Om man är själv blir det som bara ’Åh, vad tråkigt!’
        […] 
Cecilia:        När man pratar känns det som inte så… som om man       
        skulle vara själv 
        (Fokusgruppsamtal 1, Skogsskolan)

Att arbeta tillsammans med samma typ av arbete gör, enligt eleverna, arbetsprocessen 
mer lustfylld. Är man två som arbetar ihop blir man heller inte lika nedslagen av att 
göra misstag och har lättare att möta motstånd med jämnmod och skratt. Att arbeta 
ensam är svårare, men kan man i alla fall prata om arbetet med någon så upplevs det i 
mindre utsträckning som att man är ensam om det. Den sociala samvaron, oavsett om 
den utgör en direkt hjälp eller mer en bekräftelse eller ett stöd, spelar enligt eleverna 
in i den emotionella upplevelsen av arbetet. Läraren kan i viss mån kompensera när 
den sociala samvaron med gruppen inte fungerar för en elev. 

Sammanfattande om textilslöjd som en skapad undervisningsgemenskap
I textilslöjd pågår socialt samspel mellan elever parallellt med slöjdarbetet. Eleverna 
upplever att de samtalar med varandra i större utsträckning i textilslöjd än i trä- och 
metallslöjd eller vid lektioner i andra skolämnen. Samtalen rör annat än slöjdarbetet, 
och samvaron beskrivs av eleverna som mysig, rolig och lättsam. Eleverna konstruerar 
den sociala samvaron som möjlig, eftersom de uppfattar att textilslöjd handlar om att 
göra med kroppen och därmed inte kräver någon djupare koncentration. Det sociala 
samspelet med slöjdföremålet kännetecknas då av funktionell identifikation och att 
eleven klarar att hantera både material, redskap och teknik, vilket lämnar utrymme 
för fokus på socialt samspel med elever runt omkring. Lektioner i textilslöjd kan 
också vara tillfällen då elever ges tillfälle att komma varandra nära på ett sätt som 
upplevs lustfyllt och som inte, i samma utsträckning, är möjligt i andra skolämnen. 
Detta bidrar till textilslöjdens särskilda gemenskap, som enligt eleverna beror på 
lärarnas tillåtande inställning, atmosfären i slöjdsalen men också på elevgruppens 
sammansättning. Samvaron och samspelet mellan eleverna beskrivs som ett görande, 
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viktigt för en lustfylld upplevelse av textilslöjd. Den trevliga samvaron konstrueras 
också av eleverna som en kompensation för att orka med tråkig, men nödvändig, 
koncentration på uppgifterna.  
 Enligt eleverna är textilslöjd ett skolämne där emotioner, både positiva och 
negativa, frekvent uttrycks, något som särskilt bidrar till att ämnet blir lustfyllt. När 
elever delar en positiv inställning till ämnet kan en särskild laganda utvecklas där man 
hjälper varandra och tar del av varandras arbete, en inställning elever också försöker 
forma hos varandra. Textilslöjden som fysisk miljö, arbetets och uppgifternas upplägg 
och hur lärarna tillsammans med eleverna utformar undervisningsgemenskapen ger 
elever möjlighet till delaktighet i varandras arbetsprocesser och rika möjligheter till 
stolthet och bekräftelse. Det sker i arbetet genom interaktion präglad av lust, sång, 
humor och kreativ lek med material, olika kritiska händelser och problem. Särskilt 
verkar elevers upplevelser av att bemästras, det vill säga när de får problem att hantera 
material eller redskap, vara tillfällen då lek och samspel med kamrater kan underlätta 
perspektivbyte, vidga tanke- och handlingsrepertoaren och därmed understödja elevers 
arbetsprocesser och lärande. 
 Eleverna uppskattar att kunna vara två eller flera som tänker ihop. De kan då 
undvika att göra fel och får konkret hjälp och stöd när de stöter på motstånd i form av 
problem i arbetet. Delaktigheten underlättas av salens utformning och att elever sitter 
så att de kan se varandra och har möjlighet till insyn i andras arbete, samt att elever i 
viss mån också har omsorg om varandra. Stödet är inte enbart praktiskt och konkret 
utan även emotionellt. Det fungerar som ett mentalt stöd och en påfyllnad av energi 
vid motgångar i arbetet, problemlösning eller i olika valsituationer. Tendenser finns 
dock till att stödet stannar vid att vara emotionellt och att elever inte tillsammans 
fördjupar sig i vad olika problem består i, utan i stället vänder sig till läraren som den 
som har svaren. 
 Eleverna uttrycker att de tar motstånd och misslyckanden i arbetet hårdare om 
de arbetar ensamma. De får då ingen draghjälp i arbetsprocessen av att andra elever 
lockar till perspektivbyte och möjligheterna till social bekräftelse med utgångspunkt 
i arbetet minskar. Eleverna beskriver att en delad positiv inställning till ämnet utgör 
grund för lekfullt och socialt samspel.  För elever som står, eller själva ställer sig, 
utanför undervisningsgemenskapen saknas grunden för skämtsamma inbjudningar 
till perspektivbyte och vidgande av tankerepertoar som följd av positiva emotioner 
eller bekräftelse. Dessa elever fastnar lättare i arbetet med uppmärksamheten kritiskt 
riktad mot sig själva, den egna prestationen och slöjdföremålet. Den variation som 
följer av växlingar i socialitet mellan de omgivande eleverna och slöjdföremålet uteblir 
också. 
 Stämningen och gemenskapen i textilsalen beskriver eleverna som sin, något som 
deras grupp har. Gemenskapen och samvaron är dock inget som automatiskt återfinns 
i textilslöjd, likväl som den inte utgörs av något olika slöjdgrupper slumpvis råkar 
ha. Gemenskapen är skapad och ytterst sanktionerad av lärarna. Det är dock inte 
fråga om en elevstyrd samvaro lärarna förlorat kontrollen över, utan snarare om en 
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gemenskap som lärarna och eleverna är delaktiga i att konstruera och som lärarna 
stöttar och ytterst ansvarar för. Gemenskapen kan förstås och uppfattas på olika sätt 
av olika elever. Den är otydlig på så sätt att det är möjligt för elever att missförstå den 
och bortse från att gemenskapen ytterst är en skapad undervisningsgemenskap med 
ett lärande syfte. 





157

Kapitel 8 Textilslöjd och relationen 
till ett föremål

I detta kapitel presenteras avhandlingens andra tema Textilslöjd och relationen till 
ett föremål presenteras och analyseras några olika huvudsituationer ur studiens 
observationer och rörliga bildmaterial. Situationerna representerar och exemplifierar 
hur aspekter av lust och olust uttrycks i förhållande till de slöjdföremål elever arbetar 
med att framställa i textilslöjdens arbetsprocesser. Centralt i temat är att elevers 
förhållande till arbetsuppgifterna formuleras som en relation mellan eleven och 
föremålet.
 Relationer kan generellt beskrivas som samband mellan parter och betecknar 
då sambandet mellan eleven och slöjdföremålet och vad som karaktäriserar det. Med 
stöd i Meads praktiska intersubjektivitet betrakta jag elevens samband med föremålet 
som relationellt då den handling som riktas mot föremålet är social. Jag utgår också 
från att sociala relationers struktur har betydelse för lusten, olusten och elevens 
emotionella upplevelse av föremålet och sätt att förhålla sig till det. I likhet med 
sociala band mellan människor kan en elevs relation till slöjdföremålet vara stark 
eller svag likväl som den kan stärkas eller försvagas över tid. Relationen kan även 
beskrivas utifrån hur stor samhörighet en elev upplever sig ha med slöjdföremålet. 
Margaret S. Clark och Ian Brisette (2002) menar att sociala relationer är olika med 
avseende på vilket ansvar man känner för den andre och att det är av betydelse om 
en relation är påtvingad eller inte. De skiljer mellan samhörighetsrelationer och 
transaktionssrelationer. De förstnämnda karaktäriseras av närhet, intresse och ansvar, 
medan de sistnämnda, vilka jag väljer att kalla utbytesrelationer, kännetecknas av 
ickeansvar, fokus på utbyte och egna fördelar eller nackdelar (Clark & Brisette, 2002). 
Med samhörighetsrelationer följer att ju större samhörighet och ansvar en elev känner 
i en relation med slöjdföremålet, desto mer givande blir relationen. Dessutom blir 
också emotionerna viktigare för kommunikationen än i en utbytesrelation (Clark & 
Brisette, 2002).
 Elevers relation till slöjdföremålet existerar både i arbetsprocess och i färdig 
produkt. I relationen innefattar elever inledningsvis egna tankar och föreställningar 
om det föremål som är under framväxande. De beskriver föremålen som en ”bild i 
huvudet” som de tycker är svår att överföra till en skiss eller att exakt beskriva i ord så 
att andra förstår (Fokusgruppsamtal 1, Skogsskolan). Den inre bilden1  fungerar som 
en referenspunkt närvarande under arbetsprocessen. Inledningsvis är det så föremålet 
finns för eleverna, eftersom föremålet i egentlig mening existerar först när det slutförts. 
Först då är det ett färdigt fysiskt föremål och samtidigt ett materiellt och påtagligt 
1 Bilder kan indelas i olika kategorier och en inre bild är något som kan utvecklas i medvetandet vid skapande 
verksamhet. Den är således något annat än en framställd bild som utgör en materiellt skapad produkt, till 
exempel en skiss (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). 
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resultat av arbetet. När jag beskriver elevers uttryck för lust och olust som utgår från 
slöjdföremålet åsyftar jag före l i id e rkelse  et kan innefatta s l det 
t nkta före let, det fra ande före let so  det f rdiga reella föremålet, det 
vill säga själva slutprodukten. 
 I det följande presenteras hur elever söker sig fram till en relation till slöjdföremålet, 
vilka utgångspunkter de grundar relationen på och vilka relationella förhållningssätt 
de intar. 

När relationen till föremålet är svag och bräcklig
Felicia har slutligen bestämt sig för att sy en tröja till en annan elev i slöjdgruppen. 
Hon har ritat av mönsterdelarna och är i färd med att välja tygkvalitet och färg.

Felicia rör sig rastlöst mellan tillklippningsbordet och raden av 
tygskåp. Hon ska välja tyg till Karolins huvtröja. 
  ”Men, vilket är det man ska ha nu då?” avbryter Felicia bryskt.
  ”Ska du inte ha ett collegetyg?” undrar läraren Nea. ”Alltså ett sånt 
här”, fortsätter hon och visar med handen mot den munkjacka Evita 
själv har på sig. 
  ”Mm”, hörs från Felicia, medan hon känner med ena handen på 
det egna plagget, samtidigt som hon ställer sig bakom Nea och tittar 
över hennes axel när hon öppnar dörrarna till tygskåpet. 
  ”Vaddå, alltså jag har ingen aning. Vaddå, är det ett sånt här, 
eller?” Felicia tar ett steg fram och drar med händerna över den 
tygbunt som ligger överst. 
   ”Det är alla de här”, pekar Nea och lyfter sedan fram och visar lite 
olika mönstrade och enfärgade tyger. 
Felicia står tyst. Tittar på tygerna med händerna längs sidorna. 
  ”Men jag tar väl bara något!” säger hon till slut trumpet och bär 
iväg tre tygbuntar. 
(Fokusfilm 1, Klipp 3 00:00-01:10, Kustskolan) 

 
Felicia tar slumpvis några collegetyger ur skåpet samtidigt som hon med en vokal gest 
gör klart att tygvalet gör detsamma. Hennes relation till den tröja hon ska sy är svag 
redan från början och hennes vokala och kroppsliga gester försvagar relationen till 
tröjan ytterligare. Henne gör det nära nog detsamma hur den kommer att se ut. Olust 
inför arbetet uttrycks i röstläge och kroppsspråk.
 Felicia har haft svårt att själv komma med idéer om vad hon ska göra. Vid 
Kustskolan väljer eleverna under högstadiet mellan en rad olika tekniker, material och 
detaljer som de kan kombinera på olika sätt (Se Bilaga 7). Tidsordningen styr eleverna 
själva. Läraren Nea har visat Felicia vad hon ännu inte arbetat med, bland annat 
kvarstår sömnad i trikå och olika detaljer som mudd, blixtlås och knäppning, och 
frågat rakt ut: ”Har du lust att sy?” Felicia vet inte vad hon vill, hittar ingen lust och 
blir sittande med sin mobiltelefon. När eleven mitt emot vid bordet, Karolin, slutligen 
föreslår att hon skulle kunna sy en tröja till henne bestämmer Felicia sig snabbt. De 
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pratar om olika utformningar av tröjan. Kanske ett blixtlås i sidan, funderar Karolin 
och visar på kroppen. Felicia vaknar till, får mer energi i sitt sätt att prata och röra sig 
och börjar bläddra bland tröjmönstren (Observation 1, Kustskolan). 
 Har Felicia lust att sy? Det framstår inte så. Den svaga lust som kan skönjas i 
kroppsspråk och röst är snabbt övergående och kan snarare relateras till att det är 
lustfyllt för henne att komma vidare, att ha löst problemet med att inte ha något att 
göra. Genom Karolin erbjuds Felicia en relation till slöjdföremålet och tröjan får en 
användning.  

Olika utgångspunkter har betydelse för elevers relationer till slöjdföremålen
Att få göra något som blir något, ett riktigt föremål, uppfattar flertalet elever som 
lustfyllt. De menar att de får något ut av vad de arbetar med, en lön för ansträngningen, 
vilket bidrar till att de själva vill färdigställa föremålet.

Här gör man ju som. Man får något av det. […] Man vill ju som göra 
klart det man håller på med. (Karolin, Kustskolan)

Tidigare slöjdforskning har visat att slöjdföremålen är betydelsefulla för eleverna (Borg, 
2001; Ekström, 2008; Hasselskog, 2010; Johansson, 2002; Mäkelä, 2010) och elevers 
utsagor i denna studie visar med tydlighet att relationen till föremålet har betydelse för 
den emotionella upplevelsen av textilslöjd. Eleverna beskriver hur de i planeringsfasen 
söker efter ett särskilt förhållningssätt till det tänkta slöjdföremålet. 

 
Man måste ju som hitta kopplingen: vad jag tycker om, vad jag behöver, 
vad jag tycker är roligt. (Johan, Skogsskolan) 

Att söka efter vad man gillar eller tycker är roligt är att orientera sig efter lust och 
emotionella aspekter av relationen till föremålet och arbetet. Hörnqvist (1999) beskriver 
elevers personliga relation till en uppgift som beroende av uppgiftens lustpotential, det 
vill säga vilka möjligheter till lust som den enskilda eleven kan finna inom uppgiftens 
ram. Att som elev söka efter kopplingen till slöjduppgiften är att rikta lusten mot 
någon specifik aspekt av arbetsprocessen eller föremålet. 
 Elevers sökande efter personliga kopplingar till uppgiften som karaktäriseras av 
lust handlar om sökande efter mening. I sökandet utformas också elevernas relation 
till det tänkta föremålet. Med utgångspunkt i det egna livet söker de efter något 
meningsfullt att engagera sig i och strävar efter att placera slöjdföremålet inom ramen 
för det egna positiva intresset och de egna behoven. Textillärarna stödjer elevernas 
sökande genom att fråga efter vad eleverna själva vill och vad de känner lust för. De 
uppmanar dem att välja att arbeta med något de tycker känns bra, något de behöver 
och tycker är roligt med motiveringen att arbetsprocessen och det färdiga arbetet blir 
bäst då. 
 I kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd (Skolverket, 2011b) beskrivs hur 
slöjdens arbetsprocesser kan ta olika utgångspunkter. Det kan röra sig om en egen 
idé hos eleven eller uppgifter där utgångspunkten är ett problem, ett behov, en teknik 
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eller ett material (Skolverket, 2011b, s 14). Att uppmana elever att utgå från behov, 
men inte närmare precisera vad som avses, lämnar öppet för en rad olika tolkningar av 
vad ett behov är. Handlar det om behov att lära sig något, att uttrycka något med ett 
föremål eller om behov av ett specifikt föremål man saknar eller kan behov handla om 
ytterligare andra saker? Bör flera behov kombineras i en uppgift?
 Johan exemplifierar väl i intervjuutsagan ovan de elever som strävar efter att 
bygga sin relation till slöjdföremålet på praktiska behov av en produkt. Det finns dock 
elever som resonerar och utrycker sig annorlunda. Nadja vet direkt att hon vill sticka 
en halsduk men inte för att hon särskilt behöver en. Egentligen gillar hon dem inte alls 
”eftersom de känns så irriterande” att ha på sig (Nadja, Stora stadsskolan). Hon är mer 
intresserad av tekniken.

Jag har alltid velat lära mig sticka. Jag har sett när folk stickar, så här, 
och jag är väldigt inne i gammal tid. Jag tycker om när folk… så här 
levde och det inte var lika mycket teknik som det är nu. 
(Nadja, Stora stadsskolan)

En annan elev som resonerar på annat sätt är David. Han är inte alls särskilt intresserad 
av användning eller av att skapa en relation till ett särskilt föremål. Han menar att det 
roliga med textilslöjd är valfriheten och att få bestämma själv, men att det inget har 
med själva det färdiga slöjdföremålet att göra. 

Jag gillar att hålla på med former och det är lättare om man håller på 
med tyg än med trä. Det finns fler former att arbeta med [i textil], tror 
jag, eller det finns ju samma men det är lättare i textil. Det finns ju så 
mycket färger, kontraster och material. Trä, det är ju som att det finns 
olika trä men det är ju som inte riktigt samma färger. […] Det är ofta 
så att jag ändrar mig på vägen när jag ser att det kan bli något annat. 
Jag gör nog inte särskilt mycket saker till mig själv. 
(David, Lilla stadsskolan) 

David betonar processen i sitt slöjdarbete medan många elever är upptagna av 
produkten. Han tar det med ro när hans slöjdprojekt strandar och har inga problem 
med att inte driva ett arbete fram till färdigt föremål. Han hittar en särskild relation 
till det textila materialet, som han menar är intressant i sig just för sina färger och 
kontraster. Han uppmärksammar därmed materialets plasticitet och samtidighet vad 
gäller färg. Textila material kräver inte samma kraft i bearbetandet och är inte lika 
beroende av maskinell bearbetning som exempelvis trä. Att klippa ut en form i tyg är 
lättare än att såga ut den i trä menar David. Vad gäller textilt arbete och färg, så är färg 
i regel inget som läggs till i efterhand utan finns med redan i det inledande valet av 
material. Färg utgör därmed något som spelar med i hela processen (jfr Knutes, 2009). 
”Jag vill bli arkitekt och jag gillar att hålla på med former” berättar David (David, Lilla 
Stadsskolan). Valet av slöjdarbeten utgår därmed från vad han tycker om, är intresserad 
av och finner meningsfullt. På ett sätt väljer han likt Johan slöjdarbete utifrån vad han 



161

ser som användbart, men det handlar inte om föremålet som användbar produkt, utan 
i stället om förmågan att använda sig av färg och form. 
 Felicia i det inledande exemplet bygger sin arbetsprocess på en relation till ett 
föremål som i egentlig mening inte hennes egen. Den verkar inte bottna varken i hennes 
eget intresse eller i hennes behov, förutom då att hon någon gång under högstadiet 
måste sy något i trikåmaterial. Hon måste också på något av sina slöjdföremål infoga 
någon form av knäppning, blixtlås och mudd. Men kanske handlar det ändå på något 
sätt om hennes egna behov? Felicia bestämmer sig för att sy tröjan, eventuellt för att 
det är det alternativ som känns bäst för henne, även om det inte är på det sätt lärarna 
främst avser när de uppmanar elever välja arbete efter vad som känns bra, vad de vill 
och behöver. Lust emanerar ur att kunna göra en bra insats och att framträda på ett 
gynnsamt sätt i en situation relativt situationens mening (Frijda, 2010). Kanske är det 
gynnsamt och meningsfullt för Felicia att socialt kopplas ihop med Karolin och att få 
arbeta i en process där Karolin är delaktig. Felicias utgångspunkt i arbetet har sociala 
förtecken. Helt klart är det också mer gynnsamt för henne att komma igång med 
uppgiften, hon ändå på något sätt måste utföra om hon siktar på betyg i slöjd, än att 
bli sittande overksam. 
 Idéutveckling och bearbetning av olika idéer har en undanskymd roll i 
textilundervisningens upplägg2, i den bemärkelsen att det inte görs så stort väsen 
av det. Förutom vid Stora stadsskolan sker övergångarna mellan olika slöjdarbeten 
flytande. Många elever verkar förbereda sig i tanken medan de avslutar ett pågående 
arbetet. Dialog med kamrater och lärare kring ett tänkt arbete sker ofta stötvis och vid 
upprepade tillfällen. Olika tänkbara material hämtas ofta fram innan eleven bestämt 
sig. Jag ser sällan att någon elev skissar med papper och penna, utan utformandet 
av föremålet sker i dialog och i samspel med materialet eller mer inom den enskilda 
eleven. Flertalet elever arbetar efter olika beskrivningar med bilder på föremålen och 
gör eventuellt några mindre egna justeringar som diskuteras innan de påbörjar arbetet.

Medan Felicia framstår passiv i sitt sökande efter ett slöjdföremål hon har lust till är 
David mer aktiv. Deras sökande efter material är intressant att jämföra och vittnar om 
deras olika relation till arbetet.
 Felicia sitter på sin plats och fingrar förstrött på mobiltelefonen. Läraren Nea 
uppmanar henne att gå och ”kika i skåp och på tyger” men hon förblir sittande 
och slutligen är det Karolin som bestämmer hennes uppgift och får igång henne 
(Observation 1, Kustskolan). Felicia förlitar sig på andra i sin relation till tröjan och 
mejslar inte fram någon egen bild av hur den ska se ut. Hon tar ett mönster på en tröja, 
snarlik den Karolin har på sig, och tycks tro att Karolin ska tala om för henne hur allt 
det som inte redan är bestämt av mönstret ska vara, och att hon enbart ska utföra själva 
sömnadsarbetet. 

2 Något som dels kan ha berott på att studien inleddes en bit in på terminen och att omfattande arbeten då 
redan var planerade och igångsatta, dels av att lärarna i upplägget av undervisningen faktiskt inte prioriterade 
bearbetning av idéer med hjälp av skisser med papper och penna. 
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Felicia visar fram tygbuntarna för Karolin: 
  ”Vilket vill du av de här? Vilken tycker du är finast?” 
  ”Jag vet inte.” Karolin tittar upp från sitt arbete, lutar sig fram 
och känner på ett turkost och ett svartrutigt tyg. Felicia lassar upp 
buntarna på bordet men behåller en rosa tygbunt i famnen. 
  ”Du får bestämma själv”, tycker Karolin och ser på Felicia. 
  ”Neej, det får jag inte”, säger Felicia med skärpa och tar ett steg bak 
och ser på tygerna på bordet. 
  ”Det spelar ingen roll”, försöker Karolin med mjuk röst. 
Felicia närmar sig igen:
  ”Var de fula båda två? Du behöver inte ta någon av dem!” Hon 
börjar lasta ihop tygbuntarna igen för att bära bort dem.
”Ta den blå”, tycker Elvira som sitter och vickar på symaskinslocket 
och väntar på hjälp. 
(Fokusgruppfilm 1, Kustskolan Klipp 4, 00:00-00:38) 

           
Felicia undviker med bestämda och avståndstagande vokala och kroppsliga gester att 
ta beslut kring utformandet. Hennes sätt att fysiskt avlägsna sig från tygbuntarna och 
Karolin kan tyda på olust. Den svaga relationen till tröjan kommer att bli problematisk 
i hennes fortsatta arbete.
 David har precis kasserat ett slöjdarbete där han arbetat med tryckta ränder i vitt 
på vinrött tyg. Färgen har skiktat sig och han blev inte nöjd med linjernas placering. 
De hamnade för symmetriskt och blev tråkiga. Tygstyckena ligger i papperskorgen. 
Han har klippt till nya men söker fortfarande en annan relation till sitt arbete. 

  ”Vad ska jag med detta till? Jag kommer inte att använda det!” 
funderar han högt för sig själv medan han står och stryker. 
 Han suckar och frustar medan han går fram och tillbaka mellan 
strykbordet och sitt eget arbetsbord. Rör sig runt i rummet och 
uttrycker frustration. Han är inte nöjd med utseendet. Tycker att det 
blir platt. 
  ”Vilken tråd ska jag ha?” Faan, vad jobbigt!” 
Han vill ha en yta sammansatt av olika tygdelar med skillnad i 
struktur, någon form av tredimensionell effekt. Det måste liksom 
hända något på höjden, i annat fall blir ytan tråkig. Han funderar 
på sammet. Hämtar sammetsband, känner på dem, prövar dem på 
tyget, men de blir för raka. 
     Läraren Britt som lagt märke till honom undrar om inte 
molateknik kan vara något för honom eftersom det ger en 
känsla av djup. Hon beskriver tekniken. David blir intresserad 
och börjar intensivt söka efter olika material. Han rör sig 
mellan tygskåpen och hämtar olika tyger. Viftar med tygrullar 
i luften. Stryker undan håret. Lägger olika tyger sida vid sida. 
Tittar hit. Tittar dit. Går för att söka ytterligare material.                                                      
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Lägger ihop tygerna igen. Drar upp byxorna. 
  ”Det ser ut som ketchup!” 
Han suckar när han bär tillbaka tygerna. 
(Observation 3, Lilla stadsskolan)

Att leta efter den egna relationen till ett föremål eller ett material i en skapandeprocess 
är enligt Karin Havemose (2012) ett sökande som kräver både koncentration och 
närvaro. I intervju med formgivaren Anna Kraitz söker Havemose förstå sökandet 
efter det speciella med ett föremål, något som Kraitz beskriver som sökandet efter ”det 
där” i arbetet med att utforma ett föremål. Kraitz förklarar:

          
Det är svårt att säga vad det är som gör att det är rätt idé… men då drar 
den, den pockar på. Och jag släpper inte tanken utan återkommer och 
återkommer till den. Så får jag en känsla av att nu… nu går det av sig 
självt, då handlar det om lust. Jag tänker ibland att jag skulle vilja göra 
en vanlig bokhylla, inget tjafs, en vanlig enkel bokhylla. […] Men 
nej, det räcker inte för mig, det är så tråkigt att göra – då blir jag helt 
uttråkad. Så det är något med det där, jag vill ha roligt – jag vill hitta 
något mer – och uttrycka något. Det är en känslomässig upplevelse för 
mig och förhoppningsvis väcker jag någonting hos den som tittar på 
saken. (Kraitz i Havemose, 2013, s 42).

Kreitz är yrkesverksam, professionell formgivare med mångårig erfarenhet men David 
brottas i sin process med liknande problem som Kraitz beskriver. Han vill ha in 
höjdskillnad och tredimensionalitet för att undvika att ytan blir tråkig. Han vill inte 
göra en tråkig kudde. Vad ska han med den till? Han vill något och söker formen för 
det. Sökandet är uppenbart kroppsligt till sin karaktär. Hans suckar, frustningar och 
oroliga rörelser runt i rummet tyder på att det finns inslag av olust i hans sökande och 
överväganden. När Britt beskriver molatekniken blir han positivt intresserad och börjar 
ana konturerna av något. Kontakten blir mer intensiv med de olika materialen. Han 
plockar och viftar med dem. Lägger ihop dem och stryker över dem med händerna. Det 
kan tolkas som lustfyllda gester och en förlängd kontakt med materialet (Frijda, 2010) 
samtidigt som det handlar om ett fysiskt och visuellt undersökande i kombination 
med reflektion. Han är på väg mot ”det där”, och i och med det en allt tydligare 
inre föreställning om vad slöjdföremålet är men också en förändrad relation till det. 
Skeendet kan förstås som att David handlar, inte med ett fast, bestämt mål för ögonen, 
utan med ett mål i sikte (Dewey, 1916/2009). Hans trevande handlingar i sökandet 
indikerar att det rör sig om en öppen process, där varje handling kan förändra sikten 
och få något nytt att framträda. Målet är därmed inte hugget i sten en gång för alla. 
Att söka och hitta relationen till slöjdföremålet är att synliggöra ”det där” för sig själv 
och därmed ha något att rikta intention och reflektion mot. Felicia får problem när 
varken hon eller Karolin vill äga bilden av tröjan, gå i relation eller ha samhörighet med 
den, och hon låter sig styras av klasskamraters impulsiva tyckande. Dewey 1916/2009 
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beskriver hur statiska mål inte samspelar med situationens villkor. Olika handlingar 
och deras konsekvenser förändrar inte målet med följd att handlingarna förlorar sin 
mening. ”När [en elev] har en sådan uppfattning är verksamheten bara ett nödvändigt 
medel för något annat, den är inte betydelsefull eller viktig i sig.” (Dewey, 1916/2009, 
s 147). Eller som Kraitz förenklat uttrycker det: ”ens egen process ska vara ens egen. 
Det blir så konstruerat annars.” (Kraitz i Havemose, 2012, s 38). 
 Att som Felicia ta en social utgångspunkt för relationen till slöjdföremålet är 
vanskligt. I studien möter jag några elever som hamnar i problem av den anledningen. 
Om kamraten man tänkt samarbeta med av någon anledning ändrar sig eller av 
någon anledning uteblir från slöjdlektionerna kan det bli fråga om mycket tunga och 
olustfyllda processer, där relationen till föremålet sopas bort i och med att det sociala 
samspelet runt föremålet upphör.
 Som beskrivits råder stora skillnader mellan elever gällande var deras relation till 
slöjdföremålet inom arbetsuppgiftens ram tar sin utgångspunkt och vad de därmed 

Tabell 5. Utgångspunkter inom uppgifternas ram för elevers relation till slöjdföremålet.

Uppgifter
och dess inramning

Felicia Johan David Nadja

Uppgift med
begränsningar som
tar utgångspunkt i
material och teknik.

Valfri uppgift
utifrån egen idé.

Uppgift med 
begränsningar 

utifrån teknik och
behov.

Valfri uppgift
utifrån egen idé.

Material som
utgångspunkt

Produkt som
utgångspunkt

Social
utgångspunkt

Teknik som
utgångspunkt

Ugår från färg och
form i kombination

med idé.

Upplevelse som
utgångspunkt

(Utgår från en 
produkt ngn annan

föreslår)

Ugår från
produkten (före-

målets)användbarhet 
för honom själv. 

Ugår från kunskapen 
om hur färg och form

fungerar som en 
produkt av arbetet.

Ugår från
möjlighet till socialt
samspel i valet av

arbetet.

Ugår från
eget intresse för

tekniken.

Har sett andra
sitta och sticka 
och samtala. 

Vill uppleva det.
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grundar sin idé för arbetet på. De fyra elevernas utgångspunkter beskrivs schematiskt 
i tabellen ovan

Ett annat sätt att förstå sökandet efter det särskilda med slöjdföremålet, som David går 
upp i och som Felicia värjer sig mot, är att beskriva skeendet utifrån arbetsprocessen och 
rörelserna mellan de ingående delarna: idéutveckling, överväganden, framställning 
och värdering. Processen kan i praxis framträda både som linjär och växelverkande 
mellan olika delar (Hasselskog, 2010). Davids process rör sig mellan olika delar; han 
överväger och söker fortfarande efter föremålets uttryck och teknik trots att han 
redan klippt till tyget och sicksackat kanterna. Här finns rörelse framåt men även 
bakåt, tillbaka till utgångspunkten. Felicia strävar efter en linjär process och vill inte 
alls röra sig tillbaka till idé och planering. Hon vill att det ska gå lätt och enkelt 
framåt, helst som ett snabbtåg på räls. Sömnadsupp-gifter där eleven följer mönster 
och detaljerade arbetsbeskrivningar utan avsteg kan inbjuda till föreställningar om 
ett linjärt förlopp. Juha Hartvik (2013) beskriver arbetsprocesser som helhetliga eller 
partiella och menar att processer där elever inte är involvera i samtliga delar av arbetet 
är att betrakta som partiella, även om elevens upplevelse kan vara att de genomför en 
hel process.3 I Felicias fall rör det sig om en partiell process i och med att vissa delar 
av planeringen redan är gjord i själva instruktionen (se Hasselskog, 2010). För Felicias 
del tycks detta förstärka problematiken med att hon inte bygger någon egen relation 
till föremålet. Genom att förlita sig på instruktionen värjer hon sig ytterligare mot 
att på allvar gå in i relation med föremålet och göra arbetet till sitt, vilket också får 
konsekvenser för lärandet. 

Något som enligt eleverna är lustfyllt med textilslöjd är att de upplever en bredd och 
en variation i vad man kan och får göra: 

Jag tycker om syslöjd för man kan göra saker, man kan sy och göra allt 
möjligt. Jag vet inte varför. Jag tycker om det, det är bara så. 
(Alva, Skogsskolan)

Syslöjd är roligare […] man får lättare idéer på vad man ska göra. Jag 
brukar kolla i böcker eller sitta och kolla på vad Britt har i rummet. 
Då kan man få idéer. Jag brukar göra något liknande. 
(Sofia, Lilla stadsskolan)

Att det finns bredd och variation i föremål och material som finns tillgängligt relaterar 
eleverna till som ett slags ”rummets rikedom” som de använder som stöd i sökandet 
efter en särskild relation de föremålen de väljer att göra. Det frirum lärarna lämnar 
i uppgifternas utformning, i kombination med en tillåtande inställning hos lärarna, 

3 Hartvik (2013) stödjer sig i resonemanget även på Marja-Leena Rönkö (2011) vars studie tyvärr inte är 
tillgänglig för mig då den publicerats på f inska. 
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underlättar för en del elever sökandet och tankarna om utformandet. Rummets 
styrning kompenserar så att säga friheten i uppgifterna, samtidigt som uppgifternas 
utformning gör det fullt möjligt för den elev som önskar att som Emil i exemplet nedan 
plocka med sig egna ideér hemifrån och göra något annorlunda mot för vad som redan 
finns i rummet. Att låta eleverna söka relationen till det egna föremålet i vida cirklar 
i ett skapat frirum kräver flexibilitet hos läraren och förmåga att hantera oförutsedda 
situationer, allt ifrån att med kort varsel ordna fram något särskilt material till att 
pröva sig fram inom nya områden. 

Jag tycker det är mycket roligare med textilslöjd än träslöjd och så tänker 
jag att det är mycket mer variation […] Ja man kan göra så mycket 
olika. Man kan nästan göra vad man vill. Särskilt roligt var när jag 
sydde ett par tarzanshorts. De var röda och gula och svarta, alltså de var 
så här regnbågsfärgade typ. De var randiga sen så hade jag sytt ett band 
som man hängde snett över axeln. Jag hade sett på Pettson och Findus 
dan innan. Då tänkte jag att jag ville göra ett par Findusbyxor men det 
blev ett par Tarzan. Britt skrattade bara och frågade vad jag skulle ha 
dem till. Jag hade dem hemma sedan och på en maskerad på skolan. De 
är för små nu, min brorsa har fått dem. (Emil, Lilla stadsskolan)

När elever beskriver variationen i material återkommer de ofta till färg och att det i 
tyger och garn finns så många olika färger. Emil i exemplet ovan minns väl allt det 
röda, gula och svarta i hans shorts trots att det gått några år sedan han sydde dem. 
Till färgerna kommer också de textila materialens struktur och textur, det vill säga 
materialets specifika uppbyggnad och ytans beskaffenhet, liksom eventuella mönster 
som ytterligare ökar variationsmöjligheterna. Just färg utgör det som elever i störst 
utsträckning har inflytande över oavsett hur styrda olika uppgifter är i övrigt, näst 
efter färg följer material. Med materialen följer, förutom olika textila fibrer, också olika 
textur som påverkar hur materialet uppfattas visuellt och inte minst taktilt, det vill 
säga hur det känns att ta på materialet. Även tygets struktur inverkar och påverkar ett 
tygs fall och om det kan bära sig självt i stela former eller om det är mera mjukt och 
följsamt. Textila material är på så sätt väldigt sinnliga.
 Eleverna beskriver hur de förut, när de var yngre och inte hade lika stor valfrihet, 
hade svårare att hitta en relation till föremålet och kunna göra något de verkligen 
ville. Friutrymmet i uppgifterna var då mer begränsat, vilket medförde att det ibland 
blev ett görande utan egen vilja och omtanke om föremålet. Över lag är eleverna mer 
tillfreds med den typ av uppgifter de har nu på högstadiet. 

Jag tycker det är roligare nu. Alltså hur ska jag förklara… det var som 
att då var det som att det spelar ingen roll hur det ser ut. Gör det bara. 
Alltså då var det obligatoriskt typ gör den här saken och sen gör du den. 
Välja själv… det får man ju göra nu. 
(Henny, Skogsskolan)
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Med ökad förmåga har eleverna lättare att finslipa det egna arbetet fram till ett utseende 
de blir nöjda med. Detta ökar de egna kraven på hur slöjdföremålen ser ut. Att hitta 
en relation till ett föremål och utveckla den har också samband med ökad förmåga. 
Förmågan att utveckla och arbeta med de egna idéerna och förhålla sig till dem och 
det tänkta föremålet genom arbetsprocessen utgör en progression som eftersträvas i 
slöjdämnet. Den ökade valfriheten i uppgifterna kan på så sätt ses som ett uttryck för 
progression i ämnet. Med detta följer också ett större ansvar och krav på eleverna att 
formulera sina uppgifter. Detta är dock inget eleverna nämner. 
 Uppgifterna och hur de formuleras och ramas in är av betydelse för vilken relation 
elever kan utveckla till slöjdföremålet. Några elever vid Stora stadsskolan är kritiska 
mot att vissa av deras sömnadsuppgifter är för styrda (se Bilaga 5). De menar att det är 
omöjligt att bygga upp en relation till ett föremål man vill göra inom uppgiftens ram. 
Runa säger sig sakna själva idéutvecklandet:

Det är väldigt roligt att sy helt enkelt. Det är roligt att komma på egna 
ideér och sy ihop grejor själv. […] men genom alla åren har det som 
varit samma grej det här med att man ska sy necessär och ett linne. Det 
är inte så mycket att man själv får välja. […] De har som upplagt vad 
det finns... vissa olika mönster till exempel olika typer av linnen som 
man får sy men alltså… jag tycker att grejorna man syr det är så fula 
plagg som man inte använder. Det är som att man syr för att det måste 
sys sen så slänger man det. (Runa, Stora stadsskolan)

Att ett plagg blir fult som Runa säger, beror inte alltid av själva modellen utan kan 
handla om materialets egenskaper. Hon exemplifierar med ett par oanvändbara 
idrottsshorts i ”hårt, ostretchigt bomullstyg”  (Runa, Stora stadsskolan). Det ”fula” 
och olusten inför föremålet handlar då primärt om känslan i plagget och det specifika 
tygets elasticitet, tyngd och fall. Den klädsömnadsuppgift hon arbetar med under 
studiens gång är också den relativt starkt styrd i jämförelse med hur det ser ut vid de 
andra skolorna. Läraren har valt ut tre olika plaggmodeller till nederdelen av kroppen 
(kjol och byxa) med bestämda fick- och linningsdetaljer. Eleverna kan välja att förkorta 
byxbenen och göra shorts. De har några olika tygkvaliteter att välja på, bland annat 
bomullsflanell, bomullstyg i tuskaft och även några tunna kyprade kvaliteter samt 
trikå (collegetyg i kraftigare kvalitet). Flera av tygkvaliteterna finns dock i en mängd 
olika färger och mönster. Som uppgiftens ramar ser ut vad gäller material utesluts 
tunna trikåer, tyger med fall, spets eller blanka, glatta tyger. Uppgiften utgår från 
material i en svårighetsgrad som läraren troligtvis bedömt passar alla. 
 Lärarna vid de olika skolorna hanterar bredden av textila material som de 
tillhandahåller på olika sätt. Vid Stora stadsskolan finns en mycket stor variation i 
färger och mönster medan antalet kvaliteter är begränsat. De unika och mer avancerade 
tyger som i vissa salar finns i mindre mängd saknas, åtminstone i denna uppgift. 
Materialet utgör i sig en betydelsefull aspekt av uppgiften som både kan underlätta 
eller förhindra elevens uppbyggande av relationen till föremålet. Kanske hade det 
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blivit helt annorlunda för Runa om hon fått sy shortsen i tunt trikåtyg trots att det 
är betydligt svårare, medan ett besvärligt, svårtyglat material i Felicias tröja troligtvis 
varit förödande för arbetet och ytterligare försvagat hennes relation till tröjan. 
 För ytterligare en annan elev som syr i ett extremt svårhanterat elastiskt spetstyg 
blir materialet en utmaning. ”Det är en kamp. Jag pratar med tyget och säger ligg still” 
säger Gina och menar att det är lustfyllt att övervinna materialet (Fokusgruppintervju 
2, Lilla stadsskolan). ”Yeah, vem är chefen?” frågar hon retoriskt men nöjt när 
hon lyckats sy ärm- och sidsöm i det svårarbetade materialet (Observation 7, Lilla 
stadsskolan). Sammantaget visar detta att uppgifter i textilslöjd består av flera olika 
aspekter som i sig är komplexa. Vad gäller sömnad spelar plaggens modell, de olika 
detaljerna, passformen på den enskilda elevens kropp och svårighetsgraden in och 
samtliga aspekter är svåra för en elev med begränsad erfarenhet att själv överblicka. 
 För vissa elever saknas behövligt stöd i friare uppgifter och för andra kan snäva 
ramar bidra till ett mer mekaniskt görande utan vilja eller utan att eleverna ägnar 
utformningen av föremålet någon särskild omsorg. Valfrihet och relativt fri tillgång 
till alla möjliga material är ingen garanti för att man som elev hittar vad man särskilt 
vill och en relation till föremålet att bygga på. Om man av någon anledning inte 
särskilt vill gör man det halvhjärtat, menar eleverna. Det liknar på så sätt att vara 
tvungen att göra något. Valfria uppgifter kan på så sätt om, eleven misslyckas med att 
hitta en relation till föremålet, komma att präglas av tvång och på ett sätt motverka sitt 
eget syfte. 

Att göra utan att särskilt vilja
Felicia sitter med hakan lutad i händerna. Framför henne på bordet ligger utklippta 
delar till Karolins tröja. Blicken är fäst långt bort. Eleverna runt bordet pratar om 
hur de kommer att se ut i trikåoverallerna de sytt. Felicias blick glider förbi dem och 
fastnar slutligen i arbetsbeskrivningen och stannar där för ett tag.

  ”Neeea!” ropar Felicia med klagande röst samtidigt som hon 
vänder sig i riktning mot läraren. Nea kommer. Ställer sig bredvid 
och lutar sig över bordet. De ser inte på varandra utan på arbetet och 
beskrivningen:  
  ”Nu ska vi se…”, Nea söker med blicken i beskrivningen. 
  ”Vad ska jag göra nu då?” säger Felicia fortfarande klagande. 
  ”Du måste kolla vart du är någonstans”, säger Nea och lyfter i 
beskrivningen.  
Felicia höjer handen och slår hårt med pekfinger och hand på det 
ställe i texten som visar vart hon är. 
  ”Däär”, säger hon ilsket och gör en ny, men inte lika hård, gest 
med handen.  
Momentet Felicia kommit till handlar om att klippa till en 
sprundremsa. Nea förklarar och visar med hjälp av bilderna och 
genom att peka på tröja och tyg vad en sprundremsa är och hur den 
ska klippas till. Felicia skakar på huvudet och grimaserar. Hon blir 
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sedan sittande tyst, orörlig och tittar på tröjan. Det är med hjälp 
av Karolin som mäter på den tröja hon har på sig som läraren Nea 
diskuterar fram längden på remsan. Felicia deltar inte.
  ”Vilken färg ska den va då?” Felicia vickar stolen fram och tillbaka. 
Tittar med tom blick på tröjan.
  ”Ja, det är ju du som är designern nu”, säger Nea och ser rakt 
på Felicia, som vänder sig från henne på stolen och knackar med 
fingrarna i bordet. Vrider stolen fram och tillbaka en stund. Utan att 
lyfta blicken säger hon med uttryckslös röst:
  ”Karro, vilken färg?”
(Fokusgruppfilm 6, Klipp 1, 00:00-04:40, Kustskolan)

Felicias relation till tröjan blir allt svagare. Olusten visar sig förutom i de vokala 
gesterna också i hårda kroppsliga gester och i grimaser. Hon sitter orörlig, tyst och 
stel, avlägsen från tröjan. När sprundremsans längd diskuteras och när Nea uppmanar 
henne att i egenskap av den som designar bestämma färg visar hon olust och motstånd 
genom att vara tyst och vända sig bort från Nea och tröjan. I stället för att svara 
trummar hon med fingrarna i bordsskivan. Tystnad kan utgöra ett sätt att protestera 
(Alerby, 2012) likväl som att trumma en takt med fingrarna kan vara ett sätt att göra 
motstånd (Bergman, 2009). När Felicia skickar frågan om sprundremsans färg vidare 
till Karolin är blicken sänkt, vilket kan vara ett kroppsligt tecken på skam (Aspelin, 
1999). Felicia har hamnat i ett svårt läge och hennes arbete präglas alltmer av konstant 
olust.
 Felicia framstår för mig som gåtfull. Hon vill inte bli intervjuad enskilt men 
tackar ja till ett gruppsamtal. Hennes deltagande är sparsamt, näst intill enstavigt. 
Genom tystnad låter hon andra tala för hennes räkning. När vi ser situationen ovan i 
rörlig bild och jag frågar hur hon kände sig svarar hon:

Felicia:             Vet inte.
Johanna: Hon är arg.
Stina:  På Nea eller på arbetet?
Felicia:              Allt
   […]
Stina:  Hur kommer det sig att det blev just tröjan?
Felicia:   Jag vet inte. 
Johanna:  Du gör den ju åt Karolin. 
Felicia:   Jag skulle göra en tröja. 
Jenna:             Hon vill inte ha den själv. 
Karolin:             Hon kanske bara kände att hon ville göra kläder. 
Johanna:  Hon gör alltid åt andra. 
Stina:  Gör du? 
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Felicia:              [svarar inte]
Johanna: Hon har gjort en väska åt sin mamma och ett par             
   byxor åt sin bror
Karolin:  Och i trean till mig. 
Stina:  Vad är det som gör att du väljer så? 
Felicia:              Vet inte.  
   (Fokusgruppsamtal 2, Kustskolan) 

Felicia verkar följa ett mönster och en strategi hon haft sedan hon började med slöjd – 
att slöjda åt andra. Den ursprungliga uppgiften verkar hon inte ha helt klart för sig då 
hon säger att hon skulle göra en tröja i betydelsen att hon var tvungen. Uppgiften är 
egentligen betydligt vidare än så och rör att sy i trikå och infoga exempelvis knappar 
eller blixtlås, alltså någon form av öppning. Det finns inget i uppgiften som styr arbetet 
till knäppning på ett plagg. Felicia uppfattar dock arbetet med tröjan som ett tvång. 
Hon förmår eller vill inte i gruppsamtalet formulera hur hennes relation till föremålet 
ser ut, utan stannar vid korta kommentarer till den direkta situationen. Mer får jag 
inte veta. 

Slöjdföremålets användbarhet 
För många elever är det viktigaste för att relationen till föremålet ska erfaras som 
lustfyllt att slöjdföremålet går att använda. Går föremålet inte att använda så faller 
meningen med både görandet och själva föremålet: 

Det är bara kul att göra någonting… någonting som man kanske kan 
använda senare och då… det blir bara bättre. […] Det är väl ganska 
meningslöst om man gör någonting och så använder man det inte. 
(Joar, Stora stadsskolan) 

Jag kan inte sy saker om jag inte vet att de kommer att användas. 
Jag tycker det är jätteonödigt. Varför ska jag göra något som bara ska 
slängas efteråt? Det är ju bara slöseri med grejor, tyg och skit. 
(Gina, Lilla stadsskolan) 

Ett föremål utan användning är enligt eleverna slöseri med material och sist, men inte 
minst, slöseri med tid. Praktisk användning är en av flera olika möjliga meningar med 
att framställa ett föremål, men utgör den mening eleverna betonar främst av alla. De 
verkar inte tänka på att de i andra skolämnen gör sådant som inte är direkt praktiskt 
användbart med syfte att lära. Att framställa ett föremål som har möjlighet att vara 
på riktigt verkar automatiskt innebära en särskild relation med krav på någon form 
av användbarhet. Slöjduppgifters lustpotential (jfr Hörnqvist, 1999) har därmed en 
utpräglad aspekt som elever övergripande förhåller sig till. 

 
Föremålets användbarhet kan se olika ut. Felicia hittar en användning genom att ge 
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bort tröjan till någon annan, avkräva ett löfte om att tröjan ska bäras minst en dag 
i skolan (Observation 1 & 5, Kustskolan) och på så sätt fullgör hon en skoluppgift. 
Johan har precis som Felicia svårt att hitta en relation till de föremål han uppfattar 
möjliga att göra i en textilslöjdskontext. De två eleverna framstår i materialet som de 
som har allra svårast att hitta ett meningsfullt slöjdföremål. Relationen till föremålet 
framstår ofta svag och bräcklig, och de fokuserar båda en användbarhet som hjälper 
dem att framträda i rollen som elev. Vid Skogsskolan arbetar eleverna med valfria 
uppgifter, vilket blir problematiskt för Johan eftersom han definierar användandet av 
textila föremål som uteslutet i hans liv. 

Jag har som aldrig gillat sy egentligen. Jag ser som ingenting som jag 
tycker är roligt att göra. I träslöjden kan jag ju som göra knivar och sånt 
där jag behöver. Textil har ju som inget… Kläder, ja men… Jag har 
ju redan allt jag behöver. Jag har som ingen användning av någonting 
så jag vet som inte vad jag ska göra egentligen. […] Jag är som inte så 
intresserad av kläder och sånt där heller. Jag är väl inte så brydd på hur 
jag klär mig… så det är väl det kanske. 
(Johan, Skogsskolan) 

Johan cirklar i perioder runt i textilsalen overksam. Egentligen är hans termin i 
textilslöjden en enda lång väntan på att ”få bort det” för att nästa termin få göra en 
gevärskolv till ett gevär han ska få ärva av sin farmor när han fyller arton (Johan, 
Skogsskolan). Men väl igång med stickning av en svart mössa hittar han plötsligt en 
användning och då infinner sig lusten. Han upptäcker efter att ha stickat fem, sex 
centimeter att han råkat vända avigan ut och därför fått en bred rand av aviga maskor 
i början av stickningen. Tanken var att mössan skulle vara slätstickad men han möter 
motstånd både i form av att det blivit fel och att han tröttnat på stickandet. När 
stickningen förvaras mellan lektionerna drar han ihop den på rundstickan. Då ser han 
plötsligt hur det stickade bildar en liten, skålformad platta och han får en idé om en 
annan användning:

Jag hade inte riktigt tålamod med det där och så hade vi ett projekt i 
SO om judendomen, då fick jag den där snilleblixten: då kan jag ju 
göra en mössa [en kippa; judisk huvudbonad med religiös koppling] 
och då fick jag högre betyg [i SO]. Det var det som jag klippte in där. 
(Johan, Skogsskolan) 

Johan är nöjd. Han har gjort bra ifrån sig på redovisningen i SO och mössan fick en 
konkret meningsfull användning. Kanske är han också nöjd för att han lyckats avsluta 
en tråkig, olustfylld arbetsprocess, men det säger han inte.

Textilslöjd beskrivs av eleverna som lustfyllt utifrån att föremålen kan användas i 
hemmet, till exempel som detaljer i inredningen av det egna rummet. 
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Jag tycker bara att det [textil slöjd] är roligt och att det blir fina grejor. 
Jag vet inte men typ mitt kuddfodral som jag gjorde det har jag i mitt 
rum. Det tycker jag passar in ganska bra. På baksidan är det svart 
och så. På framsidan är det som ett mönstrat tyg, typ som blommor 
ungefär, och så är det som en annan typ av mönster och så är det beige 
och rött och så. (Lisa, Stora stadsskolan)

 
Att bära något man själv gjort och använda det på den egna kroppen, är något många 
elever lyfter fram som lustfyllt och bidragande till en stark relation till slöjdföremålet. 
Möjligheten att få sy ett plagg till sig själv kan vara en anledning till att man som elev 
väljer textil:

Det är många grejor som är roliga. Det roligaste nu är väl att hålla 
på och sy den där tröjan och bli klar med den. Min storasyster har en 
skoltröja hemma och jag ville så gärna ha på mig den och jag fick ju 
inte ha den så då tänkte jag ’Jag kan ju välja syslöjd så kan jag göra en 
tröja en egen tröja som jag får ha på mig när jag vill’. 
(Emilia, Skogsskolan)

I textilslöjd finns möjlighet att göra något speciellt som inte går att köpa eller få tag 
i på annat sätt. Eleverna pendlar mellan att uppskatta vad de själva gjort utifrån att 
det inte finns något liknande och därmed är unikt och höga krav på att egenhändigt 
gjorda plagg måste se ut som industritillverkade. De beskriver också det lustfyllda i 
att använda ett unikt plagg.

Jag gjorde ju en onepiece och då behövde jag ju inte köpa en. […] Jag 
har använt den jättemycket. Det känns skönt att jag inte behövde 
lägga ned så mycket pengar på sånt, då gjorde jag ju en och det blev 
väl inte lika bra kvalitet och sånt där men ingen har ju en likadan. 
Det var många folk som inte trodde att jag hade gjort den så det är ju 
kul att den inte ser så jättehemmagjord ut eller ser tragisk ut. Den såg 
köpt ut! Ja alltså den har ju som en speciell form den är inte likadan, 
overallaktig. Den är mer så här… typ flygande ekorre, hängig här 
[visar under armarna]. (Johanna, Kustskolan)

Eleven Johanna i exemplet ovan är särskilt nöjd med formen på overallen – den 
liknar inget som går att köpa. Judy Attfield (2000) beskriver det unika och originella 
hos föremål som högt värderat och eftertraktat i en konsumtionskultur där det 
teknologiskt är möjligt att producera en mängd likadana kopior. Med originalitet 
följer en koppling till ett föremåls ursprung och tillblivelse, något som masstillverkade 
föremål saknar. Johanna är nöjd med att hennes overall är unik men också över att 
den inte ser tragiskt hemgjord ut. Den ger sken av att vara ett konfektionsplagg men 
har en egen unik form.
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Att bära och använda egenhändigt gjorda plagg innebär att exponera något man gjort 
för andra på ett uppenbart sätt. Att det sker på den egna kroppen innebär också att 
plagget placeras på en yta där man också tydligt iscensätter den egna identiteten. 
Detta ger utrymme för starka känslor av stolthet men även skam.

Ja men ett bord, det ställer du där, men då kanske inte alla ser det. Jag 
vet inte hur jag ska förklara men det känns som om klädesplagg och 
andra saker… det är mer så här en levande känsla. Man blir stolt och 
glad och känner sig upprymd och blir jätteglad när man använder det. 
(Nadja, Stora stadsskolan)

Att själv ha utformat och tillverkat ett plagg innebär att plagget, när det väl kommer 
på kroppen, redan har en historia som bäraren har minnen av. Där finns en relation 
som sträcker sig bakåt och föremålet bär spår av relationen och förmedlar minnen 
av hur den sett ut. Nadja talar om en ”levande känsla” som inrymmer både stolthet 
och glädje. Att få visa upp något man gjort ger stolthet och stärker relationen till 
föremålet. Stolthet och bekräftelse bidrar även med ökat driv och engagemang i ett 
arbete (Trigwell, Ellis & Han, 2012). 

När man väl vill en grej… då vill man som bara få klart det så snart 
som möjligt så att man får visa upp det och typ få på sig det och så typ 
bara ’Det här har jag gjort’ och typ vara stolt över det. […] Stolt att jag 
har gjort den själv och att jag kan visa att jag verkligen kan någonting. 
(Emilia, Skogsskolan)

Ytterst fungerar slöjdföremålen, oavsett om det handlar om plagg på kropp eller 
föremål med annan användning, som ett materiellt bevis på att en arbetsprocess ägt 
rum och på den egna förmågan, ett slags kvitto för duglighet och kunnande (jfr Borg, 
2001). Föremålets användbarhet gör även göraren användbar. 
 Att använda något på den egna kroppen ställer för många elever extremt höga 
krav på den egna förmågan och kan framstå som totalt omöjligt. Kroppen som yta 
är laddad och där vill man inte ta några risker. Flertalet elever skulle aldrig prova ett 
plagg inne i textilsalen, då det skulle innebära att pröva något på sig själv utan att 
ha kontroll över hur det ser ut samtidigt som andra ser. Negativa minnen av fel och 
misslyckanden kan väcka känslor av skam som gör att man inte vill visa upp ett plagg 
för någon: 

När jag sydde shortsen så sydde jag så baken blev så här sned. Det 
kändes pinsamt och jag ville inte använda dem offentligt så jag använde 
dem bara hemma. (Nadja, Stora stadsskolan)

Uppskattningen av det unika samtidigt som plagg man sytt själv måste se ut som om 
de är industriellt tillverkade och köpta utgör en paradox. Den visar de kommersiella 
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plaggens påverkan och funktion som skoningslös norm för hur plagg som används 
på kropp förväntas se ut. Föremålet placerar på så sätt den enskilda eleven i relation 
till världen utanför slöjdsalen där det gjorda är en del av hela den materiella kulturen, 
även den industriellt tillverkade. Det utgör en stenhård konkurrens som prövar elevens 
relation till slöjdföremålet och starkt begränsar vad som uppfattas som meningsfullt. 
Eleverna beskriver hur misstag, fel och egen oförmåga medför att man inte längre 
vill vara i relation med föremålet. När användandet blir omöjligt förändras relationen 
till föremålet. Stolthet kan snabbt vändas i skam. Ida beskriver en förändrad relation 
till en stickad halskrage hon påbörjat men som inte blivit klar. Stickningen har lagts 
undan och hon har påbörjat ett annat arbete: 

Det är inget kul när man gör någonting man inte kommer kunna 
använda. Från början tyckte jag att det var kul men nu när jag ångrat 
mig [angående användandet] då går det inget bra. Den kom inte att bli 
fin. När jag såg den typ bara ’Blä’. Man får skämmas över den. 
(Ida, Kustskolan)

Ida har fortfarande kvar stickning i skåpet, men det förekommer att elever i samma 
läge i tysthet avslutar arbetet och smyger undan, gömmer, arbetet. Det är inte säkert 
att läraren får veta något genom att eleven berättar eller att vad som är problemet 
diskuteras med läraren. Några av lärarna i studien tillåter parallella arbeten och för 
eleverna kan det vara ett sätt att vila, för att vid ett senare tillfälle kunna se på arbetet 
med nya ögon. Det kan dock vara ett sätt att bryta relationen till ett föremål som blivit 
en belastning och något eleven skäms över. Det kan gå så långt att eleven helt sonika 
kastar arbetet för att slippa påminnas eller förknippas med det. 

Jag försökte med en halsduk men det blev inte så bra. Det blev som att 
jag tog i hårdare… så det blev ojämnt och inte så fint. Jag hade ju tänkt 
att jag skulle använda den och så där, nu fick jag köpa en i stället. Jag 
tyckte det blev så fult så jag bara avslutade allting. Alltså jag tänkte mig 
ju att […] den skulle se bra ut, jämn och fin ut. […] Jag tycker det var 
tråkigt. Det är roligt att lyckas och göra någonting bra så att man kan 
vara stolt över sig själv.[…] Jag slängde den. (Bea, Kustskolan)

Bea tvivlar på sin förmåga efter att inte ha fått ordning på handlaget i stickandet. 
Hon konstaterar att ”allt ser bättre ut än det hon gör” och att de som håller på med 
stickning ”måste vara väldigt duktiga” (Bea, Kustskolan). Hon uttrycker att hon med 
sitt misslyckade försök till halsduk inte utgör en del av gemenskapen kring stickning. 
”Allt annat blir bättre än vad jag gör”, konstaterar hon (Bea, Kustskolan) och placerar 
samtidigt den egna stickade stumpen bredvid industriellt masstillverkade halsdukar 
med jämna maskor som finns att köpa. Knutes (2009) beskriver hur användningen 
verkar ha större betydelse för den som är mindre erfaren.  Även om alla estetiska 
förhoppningar inte infrias i arbetet så återstår åtminstone användbarheten som något 
förmildrande. Produkten blir därmed extra viktig eftersom den möjliggör bekräftelse 
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för den egna förmågan. För den erfarna är det mycket lättare att i stället fokusera 
process och vara lyhörd för om föremålet kan utformas på något annat sätt.  
 Utifrån Deweys (1938) princip om erfarenhetens kontinuitet, och hur varje ny 
erfarenhet kommer att bygga på tidigare erfarenhet, finns anledning att uppmärksamma 
elever som bryter sin relation till slöjdföremålet på liknande premisser som Bea. 
Erfarenheten är öppen och oförutsägbar men hur inverkar tidigare erfarenhet av en 
skamfylld relation till ett slöjdföremål på eventuellt fortsatta erfarenheter inom samma 
område? Det finns också anledning att uppmärksamma glappet mellan elevens tidigare 
erfarenhet av en teknik eller ett material samt elevens inre bild och inre föreställningar 
om föremålet. Är avståndet mellan dem rimligt? Är relationen till föremålet nog stark 
för att överbrygga glappet? Linjära arbetsprocesser kräver att avståndet mellan inre bild 
och förmåga är litet. Processer där växelverkan och de oscillerande rörelserna är större, 
och flexibilitet i uppgifterna tillåter detta, kan klara större glapp mellan förmåga och 
elevens inre bild av föremålet. 

Att sätta sig själv i relation till ett textilt slöjdföremål som man framställer innebär att 
man kan koppla ihop sig själv med andra människor som också kan. Med föremålet 
kan eleven på så sätt närma sig och träda in i olika praxisgemenskaper där att kunna 
något specifikt ges särskilt värde i gemenskapen (jfr Wenger, 2000). Elever kan 
med slöjdföremålet och det kunnande föremålet visar på länka sig själva till olika 
gemenskaper, tänkta eller reella, som de önskar vara en del av. Relationen till föremålet 
kan då präglas av detta. Nadja som beskrivits ovan sätter sig själv i kontakt med de 
historiska människor som stickade i en tid när det inte fanns maskiner. Hon berättar 
också att hon sett människor sitta och sticka ”och prata och så medan de stickade” och 
att hon velat lära sig (Nadja, Stora stadsskolan). Lisa närmar sig genom sina stickade 
vantar sin egen mormor:

Jag ville testa att göra vantar för det verkade ganska kul att ha ett par 
som man gjort själv plus att jag nyss tappat bort en vante som mormor 
hade stickat så jag behövde en vante. Alltså mormor hon stickar ju 
ganska mycket, så jag ville lära mig hur det går till. 
(Lisa, Stora stadsskolan)

Flera elever nämner också vikten av att kunna för att själva föra stickandet vidare i 
tiden, om de skulle få egna barn, och att det är roligt att lära sig och kunna lära andra. 
Föremålen kan fungera som en form av gengåvor till människor som utövar olika 
textila hantverk. 

Det [korsstygnsbroderiet]är en ko som sitter och äter vattenmelon. […] 
Jag ska ge det till min mormor för hon broderar mycket och jag har 
aldrig broderat förut jag har bara sytt lite så där förut och därför vill 
jag ge det till henne för hon har ju broderat mycket till mig. Nu ska hon 
få igen. Ja hon syr ju väldigt mycket. (Johanna, Kustskolan)
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Med föremålet får eleven tillträde till en gemenskap och erhåller kanske också 
bekräftelse för det egna kunnandet. I sammanhanget nämns företrädelsevis någon 
mormor eller farmor. Att visa att man kan något som äldre i ens närhet kan är viktigt 
och skapar möjlighet till kontakt (Borg, 2001, Trotzig, 1992). De gemenskaper som 
träder fram i elevernas beskrivningar har drag av kvinnlig omsorgsdiskurs, där man 
förser sina nära med värmande nyttoföremål. Farmor skulle ha varit här, kan elever 
säga när något går på tok i en vantstickning. I intervjuutsagorna skymtar dock även 
flera mammor och någon pappa som stickar och syr på fritidbasis eller yrkesmässigt. 
Så är det dock inte för alla elever. 
 För Abed är stickning något han inte haft tillträde till förut. ”Jag har bara sett 
kvinnor som kommer hem till oss och stickar” berättar han (Abed, Stora Stadsskolan). 
I det land han ursprungligen kommer ifrån är textilt arbete för hand förbehållet 
kvinnor medan män arbetar mer maskinellt. Att få lära sig sticka är för honom det allra 
viktigaste och bästa under den första terminen i slöjdgruppen vid Stora stadsskolan. 
Abed finner det lustfyllt att få arbeta direkt med händerna i materialet, utan att ha 
en maskin emellan. Han har tidigare erfarenhet av arbete inom textilindustrin och 
betonar skillnaden: ”Här lär man sig, där var det bara att jobba. De sa och så skulle jag 
göra.” (Abed, Stora stadsskolan). 
 Det är inte enbart slöjdföremålet och utförandet av det som fungerar som länk 
till olika gemenskaper, även insikter och förmågor i sig kan vara användbara. Några 
elever uppmärksammar, likt David som beskrivits ovan, att förmågor som utvecklas 
i textilslöjd är centrala i olika professionsgemenskaper och på så sätt fungerar som 
länkar till yrkesspecifik kunskap och kommande yrkesliv. Eleverna nämner yrken 
inom design, arkitektur, ingenjörskonst eller den kreativa yrkessfären som helhet. 
David konstaterar att trä egentligen är ”mer arkitektoniskt” men att han ändå föredrar 
textil just för att det på ett sätt är enklare och går snabbare om man kreativt vill testa 
olika idéer (David, Lilla stadsskolan). Jenna betonar det särskilda ”tänkandet och att 
vara som kreativ” med utgångspunkt i praktiskt arbete som något hon vill fortsätta 
utveckla framöver (Jenna, Kustskolan). 

Att särskilt vilja är att göra för sig själv
När elever väljer att göra ett särskilt slöjdföremål och verkligen vill verkar det som 
att valet, och den relation som utvecklas i valet, inverkar på synen på arbetet. En 
etablerad och stark relation till ett slöjdföremål verkar kunna sudda bort kopplingen 
till uppgifter, läxor och betyg och andra tvingande inslag i den ordinära skolkontexten. 
 Joar arbetar med en stickuppgift. Han har valt att sticka vantar men är ovan och 
arbetet tar tid. När perioden för stickning är slut och gruppen ska påbörja en uppgift 
i klädsömnad har han en vante kvar. Läraren Karin är tydlig ”två händer kräver två 
vantar för godkänt” (Observation 1). Läxor är enligt Joar bland det tråkigaste man kan 
tänka sig, men att ta hem och sticka en vante ser han inte som läxa. Det egna valet 
definierar arbetet som något annat:
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Det [att ta hem och sticka] är både bra och dåligt. Det dåliga är ju att det 
tar tid att sticka, jag är inte så händig på det, så det blir lite stressigt. Jag 
måste ju sticka hemma och så. Men det känns ju också bra då förutom att 
jag lär mig det lite extra och så. Jag måste ju som bara göra dem. Alltså det 
är ju ingen läxa egentligen. Alltså jag valde ju att göra vantarna och då blir 
det ju som ingen läxa. (Joar, Stora stadsskolan) 

Tanken på betyg är för flera elever perifer i slöjdarbetet, något de beskriver som skönt 
och bidragande till att de kan känna sig avslappnade:

Jag tänker inte på betyg i slöjd. Jag gör inte det. Jag gör det för att jag ska 
lära mig själv. Jag gör det för att det ska bli så bra som möjligt men alltså 
vad det sen blir… (Miriam, Kustskolan)

Man har inte pressen på sig som på andra lektioner utan där är liksom 
’Så här gör jag’. Jag kan inte plugga till mig bättre. Jag kan inte plugga 
mig till hur jag klipper... eller jo det kan jag men... Man är sig själv där [i 
textilslöjden]. Man får leva på. (David, Lilla stadsskolan)

Även om arbetet med ett slöjdföremål valts inom ramen för en skolkontext och 
egentligen är tvingande, eftersom uppgiften oavsett hur den formuleras till syvende och 
sist är obligatorisk, tenderar elever att inte definiera arbetet så. Eleverna ovan beskriver 
textilslöjd som en aktivitet de huvudsakligen gör för sig själva och för att slöjdföremålet 
ska bli så bra som möjligt. Att gå in i ett arbete på de premisserna minskar enligt 
dem den yttre pressen och gör det möjligt att i stället leva med i arbetsprocesserna. 
Csíkszentmihályi  (2006) menar att sådana aktiviteter är autoteliska, i betydelsen att de 
är något man gör för aktivitetens egen skull. De har därmed ett mål i sig självt och drivs 
inte utifrån, av yttre mål. 
 Autoteliska aktiviteter kräver koncentration, förmåga att kanalisera den egna 
uppmärksamheten och ge den en riktning, vilket kan inrymmas i att själv utforma 
något man särskilt vill. Csíkszentmihályi (2006) påpekar dock att det måste råda balans 
i intresset. Det får inte vara för hårt bundet till ett eget, specifikt syfte: ”Det är bara om 
vår uppmärksamhet till en viss grad är fri från personliga mål och ambitioner som vi 
har möjlighet att uppfatta verkligheten på dess egna villkor.” (Csíkszentmihályi, 2006 
s 164). Miriam berör denna öppenhet; vad något i slutänden blir kan man inte riktigt 
veta även om man går in med goda intentioner. Det är inte säkert att allt blir bra i 
bemärkelsen precis som man tänkt eller vill. I arbetsprocessen existerar en öppenhet 
hon menar att det i textilslöjd är möjligt att vara följsam mot. För att kunna uttala sig 
som hon gör krävs tillit grundad i tidigare erfarenheter av att klara av att genomföra sitt 
arbete, det vill säga positiva erfarenheters kontinuitet som något som möjliga att falla 
tillbaka på (Dewey, 1938). 
 Att särskilt vilja något utgör en viktig aspekt av att utarbeta en egen idé. I 
utarbetandet görs en rad olika val och besluten grundas i vad eleven vill med föremålet. 
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En elev, Vera, funderar över den särskilda relationen till uppgiften när det gäller att 
betygsmässigt lyckas väl i textilslöjd: Vill man höja sitt betyg så måste man enligt henne 
”koncentrera sig på sitt och göra sitt bästa och allt det där men det är ju som svårt för 
det är ju inte bara ’men gör den här uppgiften’ heller…” (Vera, Stora stadsskolan). Hon 
funderar och säger att det borde räcka med ”att göra sitt jobb och göra det noggrant 
och sånt där” (Vera, Stora stadsskolan), men inser samtidigt att det inte handlar om att 
bara göra en uppgift, utan att det krävs ytterligare något mer om man vill nå längre. 
 Vad Vera inte riktigt sätter ord på är det egna engagemang som krävs för att 
utarbeta en egen idé och driva den fram till ett färdigt föremål. Eisner (2002) betonar 
att lärandekulturen i estetiska ämnen har potential att lära elever hur det känns att vara 
personligt engagerad i ett arbete. Engagemanget är avgörande i elevers arbetsprocesser 
och medför att elevers olika utgångspunkter blir fundamentalt olika. Det råder en 
avgrundsvid spännvidd mellan att å ena sidan utföra något för att man måste och å 
andra sidan arbeta med något för att man själv vill och för att man verkligen bryr sig 
om slutresultatet. 

Att införlivas i arbetet med slöjdföremålet 
En elev med en stark relation till sitt slöjdföremål är Nadja. Hon är inte ensam om att 
genomgående under arbetsprocessen behålla och stärka sin relation till slöjdföremålet, 
men hon är en av de elever i datamaterialet som tydligast uttrycker och beskriver vad 
som händer mellan henne och föremålet, en lång stickad halsduk. När jag frågar Nadja 
vad som är viktigt för henne i slöjdarbetet berättar hon om glädje över att känna sig 
användbar:

Jag är ganska nyfiken av mig, jag gillar att lära mig nya saker och jag 
tycker om att göra någonting och inte bara göra… som inte bara så 
här… Jag vet inte… Jag får en glad känsla av det att göra något själv 
och kunna… att man är användbar… Ja, jag fick inte fram något 
annat. (Nadja, Stora stadsskolan)

Nadja har svårt att exakt klä i ord vad hon menar, men hon siktar bortom att bara 
göra och förklarar att saker hon själv gjort har en ”levande känsla” som påverkar henne 
(Nadja, Stora stadsskolan). Jag tolkar henne som att hon menar att de uttrycker något. 
Hon vill förse sin halsduk med ”personliga detaljer och mönster” och hon beskriver hur 
den levande känslan och minnena som finns kopplade till halsduken gör det speciellt 
att använda den sedan (Nadja, Stora stadsskolan). 
 Att ha roligt i själva arbetet med föremålet är viktigt för Nadja. Hon hävdar 
att hon själv kan påverka och förändra upplevelsen genom att ”göra det man ska 
göra till en rolig sak. Då tycker man att det är roligt.” (Fokusgruppsamtal 2, Stora 
stadsskolan). Hon ger på så sätt sig själv både rätt och utrymme att påverka upplevelsen 
av arbetsprocessen. Nadjas förhållningssätt uppvisar drag parallella med inställningen 
till skapade föremål som den beskrivs av formgivaren Kraitz. Enkla, vanliga föremål 
fungerar inte för Kraitz – det blir för tråkigt. Hon söker det särskilda och speciella i 
utformandet och beskriver det som ”en förskjutning av det där vanliga samtidigt som 
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det är en liten berättelse” om det liv hon lever (Kraitz i Havemose, 2012, s 47). Med 
föremålen bygger hon en egen värld, och sökandet och utformandet av den är en 
känslomässig upplevelse där hennes strävan är att ha roligt, hitta något mer och att 
uttrycka något andra kan uppfatta med föremålet. Nadjas uttalande om att göra det 
man ska till en ”rolig sak” skulle kunna tolkas som att med hjälp av föremålet inrätta 
konturer av en egen värld att gå in i, det omöjliga i att bara göra för att göra och en 
lyhördhet i sökandet efter det lustfyllda.   
 Nadja uppehåller sig i sin relation till halsduken särskilt kring två aspekter: 
längd och tid. När jag besöker Nadjas slöjdgrupp för att samla in elevernas 
samtyckesblanketter inför studien ber hon mig hjälpa henne att mäta halsduken. Den 
är då nästan fyrtio centimeter lång och det är enda gången jag ser henne använda 
måttband i mätandet. Nadja är social och den av eleverna som ofta introducerar olika 
samtalsämnen. Under de veckor hon arbetar med halsduken kommer samtalen vid 
flertalet tillfällen att på olika sätt beröra längden på det stickade. Nadja har tänkt att 
halsduken ska räcka två varv runt halsen och hänga ner en bra bit över bröstet, men 
inser att det krävs en betydligt längre halsduk än hon kunnat föreställa sig. Den måste 
nog vara lika lång som Lisa för att räcka, funderar hon högt (Observation 1, Stora 
stadsskolan). Kanske misströstar hon över längden: 

Nadja hejdar sig i stickandet, synar sin halsduk och konstaterar: 
  ”Den kommer inte ens att bli hälften så lång som Joar!” 
Joar tittar upp från sin stickning: 
  ”Hälften så lång! Hur lång är den nu?” 
  ”En meter och nåt”, uppskattar Nadja.  
  ”En meter… då krävs det ungefär femtio centimeter” funderar Joar. 
  ”Gör den lika lång som världens längsta man!” tycker Runa.  
  ”En och fyrtiosju… nej två och fyrtiosju”, säger Vera. 
  ”Ofta? Att det finns människor som är så långa!” Lisa avbryter sin 
stickning och tittar storögt på Vera. 
Nadja fortsätter sticka. 
(Fokusfilm 2, Stora stadsskolan, Klipp1 05:02-05:25)

Halsduken växer långsamt på längden. Nadja lämnar måttband och exakta centimetrar. 
I stället använder hon personer i rummet som levande tänkta måttstockar. Allt eftersom 
hennes förståelse för hur lång halsduken måste vara utvecklas, tvingas hon förlänga 
den tänkta måttstocken. Hon börjar med några korta klasskamrater för att sedan 
övergå till de något längre. Slutligen inser hon att det inte räcker. Hon måste sticka 
längre än Joar, som är längst i gruppen. Situationen ovan indikerar att längden utgör 
ett motstånd i Nadjas arbetsprocess som hon stannar upp och reflekterar över. Den 
inledande vokala gesten skulle kunna vara ett uttryck för olust, leda eller frustration 
men framställs inte så, och förstärks inte heller av några kroppsliga gester för olust. 
Utifrån vad hon själv säger om sitt arbete tänker jag att hon på något sätt satsar sig 
själv i arbetet. Hur kan Nadjas relation till slöjdföremålet förstås? 
 Havemose (2012) menar att sökandet efter det särskilda med ett föremål kräver 
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att man införlivas4 med föremålet. Med hjälp av Gadamer beskriver Havemose 
införlivandet som en kroppslig dimension i skapande arbete och som ”äkta erfarenhet 
i verksamhet” (Gadamer, 1997, s 76). Gadamer (1997) kallar det skapades särskilda 
sätt att vara för spel och förklarar att det snarast handlar om att ”det skapade blir den 
erfarenhet som förvandlar den som erfar” (Gadamer, 1997, s 79). Spelet karaktäriseras 
av upprepande rörelser, fram och tillbaka, och i ”spelet upprättas en ordning som 
gör att spelrörelsens fram och åter går liksom av sig självt” och till det yttre ”utförs 
utan ansträngning.” (Gadamer, 1997, s 83), vilket inte betyder att de handlingar 
spelrörelserna motsvarar sker utan motstånd. Lättheten i spelet kommer av att spelaren 
går upp i spelet och därmed, på ett plan, befriar sig själv från krav på initiativ och 
därför kan uppleva den situationen där spelet tar form som avkopplande.5 Det krävs 
dock att man vill spela och att spelet utförs med ett särskilt allvar.6 
 Det är möjligt att betrakta Nadjas relation till halsduken som ett införlivande 
och ett spel, där rörelsen fram och tillbaka innefattar rörelser i samspelet mellan henne 
själv, den sociala omgivningen och halsduken, hennes motspelare som svarar med 
olika motdrag. I Nadjas spel blir elever i rummet vandrande lodräta måttstockar som 
hon mäter den tänkta halsduken mot. När andra elever pustar över sina stickningar, 
siktar hon, stickar på och för med spelets hjälp arbetet vidare. Spelet handlar om att 
”befatta sig med möjligheter som inte tas på allvar och därmed inte utgör någon risk” 
(Gadamer, 1997, s 84). Exakta yttre krav på halsdukens färdiga längd saknas. När 
Nadja mäter sin halsduk mot kamrater lyssnar de och skrattar, men tar henne inte på 
fullt allvar. Den färdiga halsduken mäts under skämtsamma former mot den längsta 
eleven i gruppen i spelets skälvande slutminuter. 

Att spela innebär att införlivas ”med allvarligt menade möjligheter” och gå så nära 
förmågans gräns att det finns risk att man ”blir överspelad” (Gadamer, 1997, s 84). 
Det lockande ligger i risken att förlora, att det kanske inte kommer att lyckas, och det 
är därför inte möjligt att spela på låtsas. 
 Efter att ha stickat knappt en meter var Nadja ”så trött på slätstickningen att 
hon ville sluta” samtidigt som det framstod som ett omöjligt alternativ – ”jag kan inte 

4 Begreppet att införlivas har Havemose hämtat från Maria Hammarén (1999a; 1999b) som utifrån Starobinski 
och Diderot beskriver införlivandet av en blick eller ett införlivat vittne som den energi som för en 
skrivandeprocess framåt, men även den införlivade blicken som något som förmår sammanlänka skrivande 
och identitet: ”I mötet med det uppdykande och försvinnande, med livets förvandling och varje situations 
specif ika, återstår möjligheten att låta det sätt vi formar våra handlingar i sin tur forma oss. Det är en konst 
som utnyttjar möjligheten till fördubbling: att se vad jag skriver” (Hammarén, 1999a, s 44). I fördubblingen kan 
man få syn på sin handling och sig själv. Enligt Hammarén är ref lektionen det införlivade vittnet frammanar 
kroppslig snarare än intellektuell. Reflektionen i skrivandet som handling ger på så vis skrivandet framträdande 
inslag av kroppslighet.
5 Det spel Gadamer beskriver uppvisar vissa likheter med vad Csíkszentmihályi (2006) kallar f low. Ett sätt att 
uppnå f low är att förändra en uppgift: ”Man måste investera uppmärksamhet i att ordna uppgifterna, analyse-
ra vad som behövs för att klara av dem och i de strategier som leder till en lösning.” (Csíkszentmihályi, 2006, 
s 143). Han menar vidare att man genom att ta kontroll över en uppgift kan, utan att i egentligen ändra själva 
uppgiften, omvandla den till ett spel. 
6 Gadamer tillskriver spelets väsen ett särskilt och ”heligt” allvar. Om spelaren inte tar spelet på allvar förstörs 
det. Samtidigt är spelet på lek och kopplingarna till den verksamhet som ytterst styr är, om inte borta, så 
under spelets gång ”satta inom parantes” (Gadamer, 1997, s 79).
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sluta när jag kommit halvvägs” (Nadja, Stora stadsskolan). Hon hade tagit hem för att 
sticka och började återigen fundera på någon form av egen mönstring av halsduken. 
Plötsligt kom hon på att hon kunde ”byta maskan medan, och då kunde få fram ett 
mönster” (Nadja, Stora stadsskolan). Hon insåg möjligheten i att olika masktyper ger 
olika struktur och att det går att förändra en stickad yta genom växling mellan aviga 
och räta maskor. På eget bevåg stickade hon in två motställda hjärtan vid halsdukens 
mitt; dels som en dekor som medförde att något nytt som skulle minska ledan hände, 
dels också en markering för mitten som skulle ge ork att sticka lika långt till. De 
reliefstickade hjärtana framträdde dock inte så tydligt som hon tänkt. Hon var nära att 
bli överspelad och försöker driva spelet vidare genom att förstärka konturerna med rosa 
stjälkstygn mot den limegröna färgen på halsduken och började ner i hjärtats spets för 
att sedan närma sig den övre delen där hjärthalvorna möttes. 

Nadja syr ett första stygn, drar till det lite löst. Nålen har hamnat på 
fel sida, så hon korrigerar genom att trä nålen under stygnet för att 
sedan dra till. Stjälkstygnet lägger sig tillrätta med samma lutning 
som de tidigare stygnen. Hon gör ett prövande upp och nedstick med 
nålen. Ångrar sig och tar om. Korrigerar precis som tidigare genom 
att trä under stygnet. Drar åt tråden. Hon stryker sakta med tummen 
över stygnet. Sedan följer ett raskt upp- och nedstick med nålen. 
Garnet trasslar i saxen som ligger bredvid. Hon lyfter blicken och 
lösgör den med en snabb handrörelse.  
     Med blicken åter mot broderiet trär hon igen under stygnet för 
att korrigera uppsticket och drar åt. Det tredje stygnet är klart. Hon 
viker ut halsduken och slätar till stickningens kanter. Lutar sig fram 
över broderiet, synar det och stryker flera gånger över stygnen med 
fingrarna. 
     Hon gör ett nytt ned- och uppstick med nålen. Det fjärde stygnet. 
Nadja ändrar nu sitt sätt att utföra stygnet. Med hjälp av tummen 
flyttar hon garnet så att nålens uppstick hamnar på rätt sida om det 
färdiga stygnet. Nu behöver hon inte längre trä garnet under stygnet 
med en separat rörelse. Efter några prövande nedstick med nålen syr 
hon det femte stygnet i en enda lång svepande rörelse.                                                               
 (Fokusgruppfilm 2, Stora stadsskolan, Klipp 1 00:39-01:36)

Situationen framstår vid första anblick emotionellt neutral. Möjligen skulle Nadjas 
intensiva närhet till slöjdobjektet kunna tolkas som att det rör sig om en lustfylld 
situation (Ekman, 2004). De strykande rörelserna med fingrarna över stygn och stickad 
yta skulle kunna vara acceptance wriggles (Frijda, 2010) specifika för textilslöjd, och 
fungera som undersökande och positivt, accepterande kroppsliga gester där kontakten 
med materialet intensifieras och förlängs. De elever som studerar och diskuterar 
situationen i rörlig bild uppfattar att den karaktäriseras av koncentration och att det 
inte ser ”så där jättejobbigt ut” (Fokusgruppsamtal 1, Stora stadsskolan). Nadja själv 
ger ord åt en helt annan upplevelse: 
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Det blev jättekonstigt, alltså jag visste inte ens vad jag gjorde. Jag bara 
hittade på något. […] Ja jag bara ’Oh herregud, det här blir så jävla 
fejl’. Ja typ, jag bara ’Nej, det här blir ju inte rätt’ och jag började bli 
arg och så… Jag började [hon grimaserar och visar stigande ilska]. 
(Fokusgruppsamtal 1, Stora stadsskolan) 

Hennes ilska beror av stygnen: ”Att jag inte kunde hitta något tillräckligt bra.[…] Det 
var den jobbigaste situationen hittills.” (Fokusgruppsamtal 1, Stora stadsskolan). Den 
kamp Nadja beskriver går näst intill omärkt förbi, detta trots att den handlar om att 
hon bemästras av material och teknik och håller på att förlora spelet. 
 Nadjas kroppsliga gester i form av prövande upp- och nedstick med nålen och att 
trä garnet under stygnen är korrigerande och beror av det motstånd hon möter. Att 
samordna nålens upp- och nedstick i förhållande till en tänkt broderad linje, samtidigt 
som nålens uppstick måste hamna på rätt sida om stygnet, är svårt. Hamnar uppsticket 
fel går inte följande stygn att sy. Motståndet i situationen leder till social interaktion 
(Mead, 1934/1995)  och en intensiv dialog mellan Nadja och materialet. Svaren är 
dock oberäkneliga. Materialet är glest och garnet glider i den håliga ytan, med följd 
att stygnen halkar hit och dit. Först i det sista av de fem stygn som beskrivits ovan 
förmår Nadja placera nålen rätt i förhållande till stygnet och sy det i en enda svepande 
rörelse. Hon bemästrar dock fortfarande inte materialets beskaffenhet och grova, glesa 
struktur, och håller på att förlora spelet. Senare löser hon problemet genom att sy 
ytterligare ett lager med stjälkstygn runt konturen. 
 Nadja ber aldrig om hjälp med stygnen. Problemen och vad som sker i spelet 
med halsduken håller hon för sig själv, som om det vore något förbehållet henne och 
halsduken. I den skriftliga utvärderingen frågas efter hennes arbetsprestation och om 
något hade kunnat göras bättre. Hon skriver: ”Jag vet inte! Jag tror nog jag har gjort 
allting bra.” (Skriftlig utvärdering, Stora stadsskolan). Inte ett ord om det värsta med 
hela halsduken och om att hon nästan blivit överspelad. I hennes färglagda skiss av 
halsduken finns hjärtana inte ens med.
 Att lyckas med en uppgift är att ”framställa uppgiften” och ge den till sig själv 
sig själv (Gadamer, 1997, s 86). Gadamers spel har likheter med Csíkszentmihályis 
(2006) flow som kan uppnås genom att elever förändrar en uppgift och tar kontroll 
över den. Utan att i egentlig mening ändra själva uppgiften kan den då omvandlas 
till ett spel. Vad som krävs är att uppmärksamhet riktas mot att ordna uppgiften och 
analysera vad som behövs för att bemästra dem (Csíkszentmihályi, 2006). Trots att 
man i spelet försöker uppfylla krav man själv ställt så ligger lockelsen och spänningen i 
osäkerheten om det kommer att lyckas eller inte (Gadamer, 1997). Nadja oroar sig för 
att halsdukens längd inte ska räcka till. Hon provar att vira den två varv runt halsen 
som hon planerat och den räcker:

   ”Satan, vad lång! Du klarade det! säger Joar." 
 Nadja menar att det beror på att det ju är roligt.  
   ”Såå, vad då…?” undrar Joar.
   ”Om det är roligt då kan man”, förtydligar Nadja. 
  (Observation 4, Stora stadsskolan)
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Spelet leder spelaren fram till vad Gadamer kallar den egna självframställningen, når 
man dit ”[d]å har man införlivats i sitt skapande” (Havemose, 2012, s 44). 

Sammanfattande om relationen till ett slöjdföremål                                       
Slöjdföremålet är viktigt för elevers upplevelse av lust och olust i textilslöjd. Lusten 
eller olusten tar sig uttryck i kroppsliga eller vokala gester och handling som uttrycker 
och gestaltar elevers relationer till de slöjdföremål de arbetar med att framställa.  De 
kroppsliga gesterna kan uttrycka lust och vilja till utökad kontakt och närhet genom 
mjuka och undersökande gester riktade mot föremål och material. De kan också vara 
olustfyllda och riktas med kraft mot föremål, material eller redskap. 
 De situationer som beskrivits inom temats ram visar hur elevers relationer till 
slöjdföremålen kan se väldigt olika ut. Gemensamt är att elever söker att forma en 
relation som tar utgångspunkt i olika aspekter de finner meningsfulla och lustfyllda 
inom ramen för en uppgift. De söker på så sätt starka relationer till föremålet. 
Utgångspunkterna kan röra sig om att utforma sin idé om föremålet utifrån 
exempelvis material, teknik, det egna behovet av en produkt eller utifrån strävan efter 
en särskild upplevelse av arbetet. Några elever har svårt att finna för dem meningsfulla 
utgångspunkter för arbetet. De väljer då något att utgå från i utformandet av föremålet, 
samtidigt som arbetet, likväl som relationen till föremålet, kommer att vila på tvång. 
 Elevernas relationer till föremålen är starka eller svaga redan inledningsvis i 
arbetet när idéer formuleras och arbetet börjar ta form. De kan dock förändras över 
tid. Elever kan fortsätta sträva efter att hitta nya möjligheter att förstärka relationen. 
De fortsätter då att orientera sig efter den egna lusten inom arbetets ram. En svag 
relation kan på så sätt förstärkas, samtidigt som en stark relation beroende på vad 
som händer i arbetet kan förändra karaktär med följd att relationen försvagas och 
eventuellt också byter skepnad. En stark relation till slöjdföremålet kännetecknas av 
elevens samhörighet med föremålet och att eleven är engagerad och vill något särskilt 
med uppgiften, något som går utöver att enbart utföra den. Detta medan en elev 
med en svagare samhörighetsrelation till slöjdföremålet i högre utsträckning saknar 
egen vilja och engagemang. Saknar eleven känsla av samhörighet med slöjdföremålet 
kommer arbetet i högre grad att vila på upplevelser av tvång. Relationen är då i större 
utsträckning att betrakta som en utbytesrelation som även den kan variera i styrka. 
 I vilken utsträckning eleverna undersöker de möjligheter som finns och 
konkret söker efter olika möjliga utgångspunkter inom en uppgift varierar kraftigt. 
Utgångspunkten för den idé en elev väljer att arbeta vidare med är beroende av vilka 
möjligheter eleven uppmärksammar, inte vilka som konkret skulle kunna finnas. 
Slöjduppgifternas relativt vida ramar gör att elevernas individuella utgångspunkter 
för arbetet blir betydelsefulla för lusten, olusten och elevens emotionella upplevelse av 
arbetet.
  För vissa elever utgör de konkreta uppslagen i form av inspirationsmaterial 
som finns i textilsalen, liksom kamraters arbeten, en stödjande, men i viss mån 
också styrande materiell fond för vilka slöjdföremål som blir möjliga att arbeta med. 
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För andra elever är det möjligt att mer självständigt utnyttja den frihet som finns i 
arbetsuppgifternas formulering och därmed också att söka i betydligt vidare cirklar. 
Relationen till föremålet är föränderlig utifrån vad som sker i arbetsprocessen, men det 
kan också hända att elever fastnar i en olustfylld relation till slöjdföremålet som de inte 
tar sig ur. Elevernas sätt att orientera efter lust i relationen till slöjdföremålet ser ut att 
variera utifrån om processen är att karaktärisera som linjär eller mer växelverkande, 
med fler tillfällen till öppenhet och omorientering.  
 I elevers sökande efter en meningsfull, lustfylld relation till slöjdföremålet och 
arbetet som helhet är användbarheten central. Den utgör en nod som lust och olust 
refererar till, och kan innefatta olika typer av användbarhet. För det första kan det vara 
en funktionell slutprodukt som kommer till användning hemma eller som skall bäras 
på den egna kroppen, vilket gör balansen mellan lust och olust särskilt hårfin och 
upplevelser av skam eller stolthet ytterst påtagliga. För det andra kan användbarhet 
innefatta hur eleven framstår i gemenskapen i slöjdsalen eller mer generellt i rollen som 
elev och hur eleven förmår utföra de slöjdhandlingar arbetet kräver. För det tredje kan 
det syfta på användbar kunskap och förmåga och att elever via föremålet närmar sig 
olika fritids- eller yrkesgemenskaper. Användbarhet kan också ta sig ett fjärde uttryck, 
genom att eleven låter sig själv införlivas och närmar sig slöjdföremålet och arbetet 
med fördjupat engagemang. I sådana situationer kan relationen till slöjdföremålet bli 
användbar för att nå en särskild upplevelse av att pröva sig själv i en process där eleven 
också själv kreativt utformar spelreglerna.
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Kapitel 9 Textilslöjd och att 
vara i en arbetsprocess 

I kapitlet presenteras avhandlingens tredje och sista tema Textilslöjd och att vara i 
en arbetsprocess. Några olika huvudsituationer ur studiens observationer och rörliga 
bildmaterial representerar och exemplifierar hur lust och olust tar sig skilda uttryck 
beroende på elevers olika upplevelser av att arbeta i textilslöjdens arbetsprocesser. 
Utsagor ur intervjuer och fokusgruppsamtal ingår också i presentation och analys. 
 Presentationen av de olika situationerna struktureras efter Csíkszentmihályis(2006) 
teori om olika upplevelsers kvalitét och det är upplevelser av oro, kontroll, flow, leda 
och i viss mån även avslappning som fokuseras. Elevers upplevelser betraktas därmed 
som beroende av vilka utmaningar och vilket motstånd de möter i sina arbetsprocesser. 
Elevers förmåga och upplevda kontroll styr den emotionella upplevelsen. Om en 
elev känner sig osäker och tvivlar på sin egen förmåga att klara de utmaningar som 
uppstår kan olust i form av oro uppstå. Är utmaningen tvärt om liten i förhållande till 
förmågan kan leda uppstå i stället. En elevs upplevelse av kontroll kan på så vis övergå 
i leda om nya utmaningar uteblir, medan flowupplevelser kan uppstå när förmåga och 
utmaning balanserar på gränsen av vad en elev klarar av. 
 Elevers emotionella erfarenheter relateras via deras utsagor ur intervjuer 
och fokusgruppsamtal till de förutsättningar som råder för arbetsprocesserna i 
slöjdpraktiken. Olika redskap, material och tekniker som används i arbetet med att 
utforma slöjdföremålet utgör några sådana förutsättningar. 

Oro – när risken är hög och mycket står på spel 
Johans nya goretex jacka har fått en reva i ryggen. Vid ett flertal tillfällen har han med 
läraren Malin diskuterat möjligheten att laga jackan i textilslöjden. Han har slutligen 
bestämt att maskinbrodera texten YAMAHA på en lapp att täcka revan med, och 
söker skoterlogotyper på nätet. Han väljer noga bland bilderna och diskuterar färgval 
med Malin som sedan startar det särskilda stygnsättningsprogrammet i datorn och 
visar hur han ska gå tillväga. 
 Situationen visar ett händelseförlopp där utmaningen är stor och Johans upplevelse 
karaktäriseras av frustration och oro. Den spänner över ett emotionellt förlopp och en 
arbetsprocess med många vändningar. Intressant är hur Johan, utifrån att han känner 
sig orolig och ängslig, hanterar motstånd i samspelet med material och redskap.

Datorn tar tid på sig. Väntetiden och att Johan inte riktigt vet hur 
han ska spara sin stygnsatta bild gör honom frustrerad:
 ”Jag hatar datorer”, säger han ilsket medan han trycker hårt på 
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knapparna och svär. ”Jävla förbannade…” Johan klickar på avsluta. 
 ”Ärligt så orkar jag inte bry mig!” säger han och hackar med 
baksidan av en sax i bordet. Malin kommer tillbaka, tar på skoj 
tag i hans axlar och skakar honom lätt där han sitter på stolen. 
Hon håller kvar händerna på axlarna för att lugna, vägleder genom 
programmet och hjälper honom igång med brodersymaskinen. 
    Johan synar noggrant den färdigbroderade texten. Klipper bort 
lösa trådar. Malin uppmanar honom att vika in kanten och sy fast 
med en söm runt om. Han stryker vikningen och visslar medan 
han sprutar ånga men blir sedan fundersam. Hur mycket av den 
invikta kanten ska klippas bort? Bredvid på strykbordet sitter Karl. 
Han vet inte heller. Han svarar i alla fall inte på Johans fråga. 
Johan börjar klippa med två, tre millimeters sömsmån. Hejdar 
sig tvärt. Flyttar saxen och fortsätter klippa en centimeter från 
vikningen. 
  ”Vad det ska jävlas idag!” klagar han. 
    Jackan ligger utvikt på bordet. Johan lägger lappen över revan. 
Rättar till så att den ligger rakt. Han försöker sedan fästa lappen 
med en knappnål. Nålen glider på jackans yttertyg och är svår att 
få igenom det täta goretexmaterialet. Emma står tyst bredvid och 
tittar. 
  ”Hur faan…? Ser bajsigt ut!” Johan slänger både nålar och lappen 
med skoterlogon ifrån sig och går därifrån.     
(Observation 2 och 3, Skogsskolan)

Det första problemet och motståndet Johan möter består i att han blir osäker på hur 
bilden ska sparas. Med hårda kroppsliga gester trycker han på knapparna och hackar 
saxen mot bordet. De vokala gesterna innehåller svordomar och signalerar olust och 
avståndstagande från arbetet. Verbalt deklarerar Johan att han inte bryr sig. Lärarens 
kroppsliga och vokala gester lugnar och hon lotsar honom förbi motståndet. Gesten 
att vidröra axlarna utgör en tillrättavisande uppmaning om att eleven ska ta ansvar för 
sitt beteende (Samuelsson, 2008) och Johan lugnar ned sig.
 När Johan vid nästa slöjdtillfälle får se den färdigbroderade logotypen blir han 
besviken: ”Jag tänkte det skulle bli som på datorn och allt såg ju skitbra ut. Det här 
blir perfekt, men när den kom ut var det som lite så här suddigt och inte lika snyggt. 
(Johan, Skogsskolan). Förväntningarna infriades inte. Det textila materialet har 
begränsningar och en färgad yta uppbyggd av stygn har en textur som inte motsvarar 
vad som syns på datorns bildskärm. Detta blev en besvikelse och ett andra motstånd 
att hantera. När Johan sedan stryker den broderade lappen visslar han dock för sig 
själv, vilket kan tyda på lättnad och utrymme för luckor i koncentrationen. 
 Nästa motstånd han möter, det tredje i raden, rör den invikta kanten. I en vokal 
gest vänder han sig till Karl bredvid för att få råd, men får ingen respons. Han tar beslut 
om en handlingsväg och klipper i materialet, men stelnar till när materialet svarar 
genom att vika ut sig. Där han klippt orkar tyget inte behålla vikningen utan viker ut 
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sig och traskanten blir synlig även från rätsidan. Stelnad kropp, uppmärksamhet och 
intensivt riktade blick utgör kroppsliga uttryck för förvåning (Ekman, 2004). Johan 
byter strategi och fortsätter klippa längre från vikningen. Materialet svarar på annat 
sätt och den invikta kanten ligger kvar. Johan verkar förstå orsaken till det motstånd 
han möter och korrigerar handlingen. När Johan i intervju beskriver situationen talar 
han om den som om att Karl och han samarbetar: ”Ja, vi klippte ju för långt där, så 
vi fick lov att göra om och då vart vi lite halvless där.” (Johan, Skogsskolan). Detta 
är intressant eftersom Karl i och för sig ofta finns närvarande runt Johan, men sällan 
engagerar sig i arbetet. När Johan bad om råd satt Karl tyst bredvid och undersökte 
ett strykjärn och prövade ånga och värme. Han ignorerade helt Johans fråga. 
 Det fjärde motstånd Johan möter består i att han inte får nålen genom det glatta, 
starka och tätt vävda materialet. Den glider undan och i en kraftig kroppslig gest för 
olust slänger han material och redskap ifrån sig och går därifrån. Även då möts han av 
tystnad och ignorans, denna gång från Emma, som annars är den som ofta hjälper och 
instruerar andra elever. Johan beskriver hur alla problem och allt motstånd slutligen 
fick honom att ge upp: 

Man låg som på gränsen hela tiden och när det där med kanten 
hände… man som bara ’Skit i det’. Då vart jag less. Jag låg som på 
gränsen och fan vart det sen. Vad jag än gör så ska det alltid jävlas. 
(Johan, Skogsskolan)

Att arbeta med en ny, dyr jacka ställer särskilda krav på att inte misslyckas. Det är ett 
arbete på fullt allvar och jackan måste kunna användas sedan. Johan har respekt för 
det högteknologiska goretexmaterialet och dess vattentäta skikt. Han har dessutom 
en orimlig föreställning om vad som är tekniskt möjligt att utföra med stygn. Till 
detta kommer att han själv är osäker, inte vet hur han ska göra och begår ett nära 
nog irreparabelt misstag. Trots detta inväntar han inte lärarens hjälp. Alla motgångar 
mot de egna intentionerna och att han bemästras genererar ilska som uttrycks i en 
del ganska våldsamma, aggressiva gester. Motståndet öppnar inte för perspektivbyte 
och reflektion utan snävar snarare in uppmärksamheten och handlingens fokus 
(Fredrickson, 2000). Johan tappar fokus och koncentration och avlägsnar sig från 
arbetet. 
 Johans relation till eleverna runt omkring i situationer av motstånd präglas inte 
av den gemenskap som eleverna beskriver som karaktäriserande för textilslöjd, utan 
snarare av en form av ensamhet i processen som han i viss mån själv är delaktig 
i genom sitt beteende. Den gest han möts av i arbetet med jackan är ofta tystnad 
och den sociala interaktionen kring vad som händer i arbetet uteblir. Johans ilskna 
handlingar kommunicerar en fientlighet som får andra elever att vika undan och 
kan fungera som ett sätt för honom att utöka sitt eget handlingsutrymme och töja på 
aktivitetens normer. Elever i den omgivande gemenskapen svarar med tystnad, vilket 
alltid förmedlar någon form av budskap med emotionell påverkan (Alerby, 2012) och 
kan fungera som indirekt styrning eller korrigering (Samuelsson, 2008). Själv menar 
Johan att det avbrutna arbetet med jackan ytterst handlade om hans oro över att det 
inte skulle bli bra och att han inte vågade riskera jackan: 
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Sen vart det ju, eftersom det är en vattentät goretexjacka… om jag ska 
göra det själv… och så blev det så här ’Men vad fan jag vågar inte!’ 
För om det blir skit det jag gör, då är det ju som inte lönt och göra 
någonting. (Johan, Skogsskolan)

Csíkszentmihályi (2006) beskriver hur upplevelser av utmaningar som är för stora i 
förhållande till förmågan leder till frustration, oro och ängslan. Reaktionen blir då 
ett tillbakadragande till en mindre utmanande position, i stället för att försöka lära 
sig hantera situationen. Händelseförloppet illustrerar också det riskabla i att handla 
och hur beroende elever är av att deras handlingar på något sätt tas emot och bemöts. 
Johan Asplunds beskrivning av att handling som inte blir mottagen är att betrakta 
som dödfödd (Asplund i Molander, 2000) stämmer väl med eleven Johans beskrivning 
av att det inte lönar sig att fortsätta handla. Johan befattar sig heller inte mer med 
jackan. Den tas hem och farmor lagar den. Själv sitter han sysslolös några lektioner och 
vägrar prata med läraren Malin om varför han är arg och sur. Jag tolkar situationen 
ovan som att Johan är orolig för att inte klara av att göra en snygg och funktionell 
lagning av jackan. Där finns dock också en annan oro som han själv inte nämner. Det 
är en oro som rör hur han framstår, kanske inte inför Karl, men inför andra elever i 
gruppen och kanske även inför sig själv, när han inte klarar att bemästra olika inslag i 
arbetet. Oron rör således en rädsla att förlora kontrollen inför de andra. 

 
Om Johans process karaktäriseras av olust och en oro som överväldigar honom finns i 
elevernas arbetsprocesser också uttryck för en form av oro som om den balanseras ger 
en särskild spänning till arbetet. Elever kan ganska väl beskriva sina erfarenheter av 
hur en generell arbetsprocess i textilslöjd brukar vara. De resonerar så här: 

        Isabella:     Alltså i början har man som en tanke på hur 
                          man vill att det ska se ut.
         Cecilia:     Och då är det ju jättekul att börja. 
         Isabella: Fast sen om det går dåligt då tappar man     
     motivationen.[…] Ja det är ju som roligast från   
   början ändå. Eller det är ju som roligt ibland om     
   det blir bra, men om det inte blir bra så är ju slutet  
   dettråkigaste. 
         My:           Det känns som att i början går det bra och så i   
   mitten blir det kaos, som det blev med min kjol, 
   och då är det som inte kul att fortsätta på den        
       sedan. Det är ju som att  blicken man hade   
   för hur det skulle bli förstörs.                             
              (Fokusgruppsamtal 1, Skogsskolan)
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En annan elev sammanfattar arbetsprocessen mer koncist:

Det är som roligast i början när man kommit igång med det, sen kanske 
man tappar intresset litegrann och sen när man är nöjd blir det kul 
efteråt. (Torun, Lilla stadsskolan)

Elevernas gemensamma erfarenhet är att deras tankar och föreställningar om 
föremålet, deras inre bilden av det, och det inledande arbetet är lustfyllt. Då finns 
en iver i arbetet och en brådska att snabbt bli klar som hänger ihop med ”att man 
är nyfiken på resultatet och att få se hur det blir” (Sara, Kustskolan). Den lust, iver 
och nyfikenhet eleverna beskriver kan kopplas till idéutveckling och överväganden i 
början av arbetsprocessen. Själva framställningen däremot beskriver eleverna med ord 
som kaos och tappat intresse. I framställandet möter tankarna och föreställningarna 
realiteten och prövas i material och i egen förmågan. Det kaos eleverna beskriver kan 
relateras till förlorad kontroll. Arbetet är då inte längre lustfyllt i samma utsträckning. 
 Eleven Mys beskrivning av vad som sker är talande. I realiserandet prövas den 
egna inre bilden av föremålet. Den osäkerhet som karaktäriserar arbetsprocessen är 
lockande och lustfylld, men utgör också ett hot mot de egna föreställningarna. Det 
finns en uppenbar risk att bilden eleven inledningsvis hade förstörs och när ”blicken 
förstörs” hinner verkligheten ikapp och upplevelsen av arbetet förändras. ”Det blir 
ändå aldrig som man tänkt sig!” konstaterar en elev luttrat (Lisa, Stora stadsskolan). I 
det läget finns två vägar att gå enligt eleverna:

Man får ju som en bild i huvudet om hur det ska se ut och om man gör 
fel då blir det ju som förstört allting. Antingen fortsätter man vidare fast 
det inte blir lika snyggt eller också så måste man börja om på nytt. 
(Torun, Lilla stadsskolan)

Vägvalet handlar om att kompromissa vad gäller den inre bilden och anpassa den till 
vad som är möjligt i den aktuella situationen alternativt investera mer tid och energi 
i processen. Att få de egna föreställningarna rubbade ingår i lärande, vilket kan göra 
lärandet i sig till ett hot mot föremålet som det framstår i elevens föreställningsvärld. 
Tid är något som på olika sätt ständigt återkommer i elevernas beskrivningar av sina 
upplevelser av textilslöjd som en process. Det är inte ovanligt att intresset förloras 
under själva genomförandet. Slöjd tar tid, vissa tekniker mer än andra, och tid kan 
bidra till att matta intensiteten i arbetet. 

När man gör något som tar tid då blir man less mot slutet i alla fall 
jag. Då har man inte samma glöd i arbetet men så är det väl med alla 
arbeten. Om du ska skriva en lång bok… de sista sidorna bli nog inte 
lika vassa som de första. (David, Lilla stadsskolan) 
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Att något blir utdraget i tid kan upplevas olustfyllt i själva situationen, men olust 
uppstår också genom att relationen till föremålet förändras över tid. När föremålet 
väl är klart har till exempel årstiderna förändrats och behovet liksom relationen till 
föremålet likaså. En elev konstaterar att hon inte längre behöver den långa, svarta 
halsduk hon stickar på (Henny, Skogsskolan). Eleverna pekar också på att tid som 
förflyter i en process gör att nya infall och möjligheter visar sig. Eleven David menar 
att tappat intresse och leda för honom ofta handlar om att han själv fått andra tankar 
(David, Lilla stadsskolan). Han har förändrats och liksom gått förbi det föremål han 
arbetar med. Det kan vara problematiskt och förknippat med olust att hålla fast vid 
en idé och ett bestämt arbete genom en hel arbetsprocess som tar lång tid.
 Elevernas beskrivningar av textilslöjd som arbetsprocess tecknar ett generellt 
och spänningsfyllt scenario mellan föremålet i form av en inre eller yttre bild som 
inrymmer utmaningar, den egna förmågan som prövas och den tid som förflyter 
genom att processen är utsträckt över tid. Eleverna är medvetna om att motstånd 
alltid ingår, men frågan om de verkligen accepterat motståndet som en ovillkorlig del 
av processen kan dock diskuteras.

Hur gick det då för Johan vars oro bidrog till att arbetet blev olustfyllt och avbröts? 
Efter att han slängt arbetet ifrån sig cirklar han likt en satellit runt i slöjdsalen eller 
ligger sysslolös i soffan med jacka och mössa på.  Han uttrycker högt och tydligt att 
han hatar textilslöjd (Observation 4, Skogsskolan). En elev arbetar med en återbrukad 
väska av vita virkade spetsdukar. Johan, som sitter mitt emot och ser på, säger till 
läraren Malin att han ska sy vita spetskalsonger. Tonfallet i den vokala gesten framstår 
som ironiskt och provocerande. ”Vad säger du, pojk?” skojar Malin tillbaka. Jag 
förstår Johans uttalande som att han visar på det omöjliga i att han, som varken 
har intresse eller behov av något som har med textil att göra, förväntas arbeta med 
materialet, han som dessutom bara väntar på att få arbeta med sitt gevär (Johan, 
Skogsskolan). För att visa på det omöjliga drar han till med det material som i hans 
föreställningsvärld kanske är allra mest otänkbart. Spets är ett material som under 
de senaste århundradena traditionellt förbehållits kvinnor (Dahlgren, 2012). Det 
slöjdarbete Johan provocerande föreslår hade under andra omständigheter kunnat 
framstå som ett både seriöst och spännande projekt. För Johan framstår det dock helt 
otänkbart. 
 Senare plockar Malin fram material och instruktioner till Karl och ytterligare 
en elev som ska göra pärldjur. Johan ansluter, väljer raskt en instruktionsritning av en 
ödla och sätter igång. Eleverna plockar olikfärgade pärlor ur en ask och trär på ståltråd. 
Pärlorna är små och hålen förstås ännu mindre. De arbetar tyst och koncentrerat. 

 
        Johan har kommit fram till svansen. Han lyfter upp ödlan, 

fingrar på den. Studerar den schematiska bilden och plockar en ny pärla            
Han får kämpa med ståltrådarna som ska korsas från två håll, 
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för att låsa fast pärlan. Böjer sig ned över arbetet. Försöker hålla fast            
 pärlan, som bara försöker glida iväg. Till slut lyckas han och drar åt  
 trådarna. Räknar med pekfingret antalet pärlvarv på svansen och gör  
 några varv i snabb följd.

  ”Vad är det här då?” Johan stödjer sig på armbågarna mot bordet och   
 synar en grön felaktig pärla utan hål. Tar en ny. 

  ”Den här då… får en liten svans i slutet... pillergöra.” 
Han avslutar med en mindre pärla som svanstipp. Synar instruktionen  

 som visar en bild av en knut och en sax i slutet av svansen men blir     
 osäker: 
   ”Sen då? Malin, ska jag bara klippa av?” Med ödlan i handen närmar  
 han sig läraren: 
   ”Här kolla vad gullig! Åh, den är jättesöt!”  
 Läraren och elever runt omkring instämmer. De skrattar.   
   ”Argh!” Johan viker in ödlans ben och gör ett läte när han ställer upp     
 den. 
   ”Åh, en hund!” säger My. De skrattar igen.

Tillbaka vid bordet ställer han ”pärlhunden” framför Karl 
och konstaterar uppriktigt: 

  ”Det här var ju kul!” De skrattar tillsammans.
 (Fokusfilm 2, Skogsskolan, Klipp 1 00:08-06.20 och Observation 5)

Johans arbete präglas denna gång av koncentration och kontroll. Det krävs viss 
ansträngning för att bemästra pärlor, ståltråd och instruktionsritning men han möter 
inget större motstånd. Oro över att klara arbetet saknas helt. Han bemästrar snabbt 
tekniken så att han till och med kan ”gena” i sista kurvan och förkorta svansen några 
varv. Först när arbetet ska avslutas och tråden fästas konsulteras läraren. Med den 
lilla pärlödlan i centrum uppstår en social interaktion. När Johan viker ned benen 
så att ödlan kan stå och förstärker det hela med ett djurläte ger han ödlan fiktivt liv. 
Situationen karaktäriseras av conversational humour (Coates, 2007) och eleverna leker 
kreativt med ödlans förvandling när den övergår från att vara tvådimensionell till att ta 
tredimensionell form. My förvånas – ödlan blir en hund – och de skrattar tillsammans. 
Johan upplever att arbetet med ödlan är lustfyllt:

 Det gick fort, och ja… ingenting gick fel och det var det som jag tyckte 
var skönt. Jag kan ju som… då är det roligt. (Johan, Skogsskolan) 

Att ha kontroll över sitt arbete kan beskrivas som en lustfylld upplevelse med inslag av 
att man samtidigt känner sig stark och tillfreds (Csíkszentmihályi, 2006). Den låga 
graden av motstånd gör att han kan förbli handlande genom hela arbetet och att flödet 
av handlingar aldrig riktigt stannas upp. Upplevelsen av att klara av något är lustfyllt, 
kanske särskilt efter att tidigare ha misslyckats. Johan är stolt och visar med sträckt 
kropp och framsträckt öppen hand fram sin ödla. I samspelet med de andra eleverna 
och läraren får Johan bekräftelse och blir på ett sätt upptagen i gemenskapen igen, efter 
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att liksom ha placerat sig utanför efter misslyckandet med jackan. 
 Vid Skogsskolan arbetar eleverna med valfria uppgifter, men genom att lägga 
fram material styr läraren Malin de elever som inte själva kommer på något att göra 
eller, som Johan, misslyckats och tappat tron på förmågan. Dewey (1938) beskriver 
med begreppet erfarenhetens kontinuitet skillnader i erfarenheters kvaliteter i 
lärandesituationer. Erfarenheters aktiva sida ger följdverkningar i de kommande 
som är ytterst svårbedömda eftersom erfarandet är öppet och situerat i den situation 
och det samspel där erfarenheten görs. Dewey menar att en elev i varje situation lär 
sig mer än vad som avsetts med aktiviteten i sig, och att lärandet alltid innefattar 
skapandet av attityder, sympatier och antipatier. Metalärandet blir i denna situation 
mer framträdande än bemästrandet av de medierande redskapen. Genom att läraren 
inbjuder Johan till ett arbete där vad Dewey kallar vanemässiga handlingar dominerar, 
och risken att han igen ska möta oöverstigligt motstånd är liten, försöker läraren 
reparera Johans erfarenhet och nå ett metalärande med ny innebörd. Det framstår i 
situationen som att detta lyckas. 

Att ta kontroll över arbetet
Elever uttrycker att när de har kontroll över arbetet, när de vet hur de tänkt sig 
föremålet och själva förstår sitt arbete blir arbetet också ofta lustfyllt. 

Riktigt roligt, det är när man blir nöjd när man syr och när man 
vet att det går bra och att man inte behöver så mycket hjälp och sånt 
[…] Ja att man förstår vad det är och att det går bra och ser bra ut. 
(Johanna, Kustskolan)

I faser av kontroll är elevens inre bild av föremålet inte hotad – det finns hopp om 
att den kommer att infrias.  Lust och positiva emotioner bidrar med en känsla av 
säkerhet angående vad som kommer. Att själv klara av arbetet innebär att elever kan 
arbeta på utan att behöva stanna upp, stoppas i tiden och invänta hjälp av läraren. 
Arbetsprocesserna flyter på framåt och i det läget triggas lusten att göra ännu mer.

         Eftersom att när man gör saker och ting och det blir bra då vill man pröva
           och göra någonting nytt och se om klarar det också, för när man har klarat det, 
          då blir man liksom ännu mer glad. Då vill man lära sig mer. Så är det bara. 
        (Emil, Lilla stadsskolan)

Eleven Emil exemplifierar här vad Chemi (2012) kallar optimal lärandesynergi, det 
vill säga att lärandet ger en glädje som ökar lusten för ytterligare lärande. I motsats 
till eleverna i Chemis studie är dock Emil väl medveten om hur känslan av glädje 
samspelar med det egna lärandet. En elev vars process präglas av kontroll och glädje 
i att klara moment efter moment är Jenna. Det är ingen kontroll hon direkt har, men 
hon förvärvar sig den under arbetets gång genom sitt sätt att arbeta. 
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           Jenna läser högt i beskrivningen till sin väska. 
  ”Vänd till rätsidan…” Hon hejdar sig. ”Okej jag ska göra något.”  
Med en snabb handrörelse låtsas hon vända det vändsydda väsklock 
hon har framför sig på bordet och fortsätter läsa: 
  ”… och pressa. Det jag har gjort.” Jenna för handen som ett 
tänkt strykjärn över sömmen samtidigt som hon gör pysande 
strykjärnsljud med munnen. 
  ”Sen ska jag”, hon läser vidare, ”sy stick… sickningaaar… längs de 
vändsydda kanterna. Vad är det nu då?” Hon blir sittande och tittar 
i beskrivningen. Lutar handen i hakan medan hon närmare studerar 
bilden. Till eleven bredvid säger hon:
  ”Det där förstår jag inte riktigt”, och fortsätter sedan läsa i 
instruktionen. 
  ”Jaha, säger hon slutligen och tar fram väskdelarna och börjar 
plocka med dem. Synar yttertyget och fodret och stoppar in fodret i 
ytterväskan. Håller upp väskan i luften. Vrider och vänder på den. 
  ”Det börjar se ut som en väska nu, säger hon till eleven bredvid. 
Hon lägger det fortfarande aviga locket på plats och visar hur det 
stängs:
  ”Och så ska locket vara där bak, ouiii, fast åt andra hållet.” Hon 
ler. Tar därefter locket och börjar vända det ut och in. 
(Fokusfilm 2, Kustskolan, Klipp 1 00:00-01:16)

När situationen diskuteras i fokusgruppsamtalet känner eleverna igen det svåra i att 
använda skrivna instruktioner, men tycker att Jenna tacklar det hela något annorlunda. 

Johanna:     Hon försöker klura ut hur hon ska göra.
Karolin:      Hon försöker förstå. 
Johanna:     Frustrerad. Ja, hon klappar lite i bordet. 
Karolin:       Lite svårt…
Johanna:     Jag tycker arbetsbeskrivningarna är svåra att fatta. 
                   Det är   så många ord man inte förstår.[…] 
Felicia:       Jenna, du är jämt glad.
Johanna:     Hon lyckas med sina grejor. 
Karolin:       Hon gör så hon förstår och tycker det är roligare än vi.
Johanna:     Andra frågar mer och Jenna kanske tänker. Hon          
        fixar själv.[ De skrattar]
Stina:          Du plockar mycket med din väska, Jenna. Du      
                  tittar, håller, kollar inuti…
Jenna:        Det är för att jag inte har något att göra. 
Karolin:       Då kanske man ser hur det ska vara och så    
         improviserar man lite.
         (Fokusgruppsamtal 2, Kustskolan)
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Jennas sätt att plocka med olika väskdelarna och att låtsas göra genom att prova att sätta 
ihop delarna, parallellt med att hon läser och smått dramatiserar instruktionen för sig 
själv, hjälper henne fram till förståelse. Hon förstår nästa moment med väsklocket som 
ska vändas och strykas. Stickningar vet hon inte ännu vad det är men hon har skaffat 
sig en helhetsbild över hur väskan ska sitta ihop och ser att det verkar rimligt och blir 
bra när locket vänds. Hon ler, verkar glad och arbetar vidare och passar på att fråga 
när läraren passerar. 
 I enskild intervju säger Jenna att det är jobbigt och svårt att ”veta hur den [väskan] 
ska vara vänd och tänka hur det blir ut och in och fram och bak” men att det är ett sätt 
”att lära sig tänka mer” (Jenna, Kustskolan). Att plocka med delarna och prova dem 
ihop är ingen medveten strategi, enligt henne själv. Plockandet beror mer av att hon 
försöker roa sig och göra arbetet lustfyllt. ”[D]et är kul att tänka och få vara kreativ” 
och samtidigt ”tråkigt när man får vänta och när man inte vet vad man ska göra 
och behöver hjälp” (Jenna, Kustskolan). I sina försök att roa sig och göra arbetet mer 
lustfyllt hittar hon också fram till nästa steg. Tillstånd av kontroll är betydelsefulla 
för lärandet och har man kontroll är det möjligt att möta motstånd och hantera det 
(Csíkszentmihályi, 2006).

I processen kan elever göra fel genom att helt enkelt inte bemästra tekniken fullt ut 
eller tänka fel. Fel kan det enligt eleverna också vara när det blir fult, när det alltså 
blir ”fel” utifrån den inre bilden och de föreställningar och förväntningar de har på 
föremålen utan att det för den skull är fel i bemärkelsen att någonting inte fungerar 
rent tekniskt. Att göra fult handlar om kvalitéer i det utförda som inte infrias och 
om föremålets uttryck. Eleven har då inte den erfarenhet som krävs för att kunna 
föreställa sig hur något ter sig när det framställs i ett visst material eller teknik. Trots 
att spänning och osäkerhet inför hur ett färdigt föremål kommer att bli är en uttalad 
del av elevers processer har många elever svårt att acceptera att de gör fel eller fult och 
kommer på avvägar från den egna inre bilden av föremålet.

Det är inget kul när det inte blir bra. Då blir jag bara sur…  sur för 
stunden sen blir jag missnöjd. [Det är viktigt] att det blir bra i annat 
fall blir jag jättemissnöjd. Jag har ganska stora krav på mig själv. Jag får 
aldrig misslyckas. Jag vill att det ska bli bra första gången. 
(Miriam, Kustskolan)

Många elever lägger skuld på sig själva när något blir fel. Att ha missat något eller 
att inte förstå kan följas av kroppsliga och vokala uttryck för skam. Lisa vid Stora 
stadsskolan har problem med symaskinen som trasslar vid upprepade tillfällen. Hon 
berättar: 

När vi sydde med symaskin blev det alltid fel på samma ställe. Det 
blev en klump av trådar och det var jättejobbigt. Det känns bara 
dåligt för då har man ju kämpat och så blir det fel och så måste man 
göra om allt. Det kan ju vara mycket arbete. 
(Lisa, Stora stadsskolan)
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När läraren, tredje gången maskinen trasslar, kommer för att hjälpa och visar att 
tråden hamnat utanför maskinens trådledare viskar Lisa tyst för sig själv ”Jag är dålig!” 
och sänker blicken (Fokusgruppfilm 2, Stora stadsskolan). Lisa menar att det var 
hennes ”sämsta slöjdlektion någonsin” och att hon tänkte att hon inte orkade fortsätta 
(Fokusgruppsamtal 2, Stora stadsskolan), detta trots att det inte handlade om något 
större misstag. Att göra fel handlar både om tiden och kraften det tar att göra om men 
också om den egna upplevelsen av sig själv som kompetent eller inte. Medan Lisa riktar 
olusten inåt mot sig själv riktar Johan, som tidigare beskrivits, i stället olusten mot 
material och redskap. Elever beskriver också det annorlunda i att göra fel i textilslöjd 
jämfört med andra ämnen:

Karolin:              Men det är väl som att gör man fel så blir det… då  
   gör man ju så mycket fel. 
Johanna: Man är rädd att göra om. 
Jenna:              Som i matteboken kan man ju bara sudda.
                         (Fokusgruppsamtal 2, Kustskolan)

Att göra fel eller fult kan innebära att man tvingas ta upp, kanske börja om även om 
det finns mycket tid nedlagt i vad som redan gjorts. Det finns ofta ingen enkel genväg 
och det är inte möjligt att sudda som i en del andra ämnen. I praktiskt arbete får man 
ofta arbeta sig bakåt. Det kan innebära att lägga lika lång eller kanske ännu längre tid 
på att sprätta och riva upp, för att sedan göra om på nytt. För elever som inte hunnit få 
så mycket erfarenhet av att arbeta i med olika hantverkstekniker kan oron och rädslan 
att inte klara av arbetsprocessen vara större just på grund av att de saknar tidigare 
erfarenheter av att arbetet gått bra (Knutes, 2009). Oro inför att göra fel kan på samma 
sätt vara större för att elever saknar erfarenhet av hur olika fel kan rättas till. 
 Kari Doseth Opstad (2010) beskriver hur rädsla att göra fel befästs i 
skolsammanhang genom reproducerande uppgifter och en stigmatiserande syn på 
att göra fel. Detta blir problematiskt i slöjd eftersom arbetsprocesser i ämnet har en 
inbyggd osäkerhet och kräver av eleverna att de kan frustration och oro. När arbetet 
i sig inrymmer risktagande och det dessutom finns flera olika sätt att nå fram till 
slutresultatet kan rädsla för att göra fel i sig bli hämmande och öka elevers oro och 
ängslan, detta trots att göra fel, göra fult och att inte förstå utgör grundförutsättningar 
för lärande. 
 Det finns dock elever som uttrycker en mer avslappnad inställning till att göra 
fel och att det till och med kan medföra positiva saker. Annika menar att ”man blir 
förbannad” men att det mest handlar om tiden och att man som elev vill att arbetet 
ska gå snabbt: 

[Som elev vill man] få det som man vill enkelt, få det klart fort och 
hinna göra mycket saker på kort tid. När man måste rätta till fel tar det 
emot. Fast det är bra, för man lär sig ju också. 
(Annika, Lilla stadsskolan)
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De allra viktigaste förutsättningarna för att kunna behålla lugnet när det blivit fel eller 
när den egna bilden av föremålet hotas är, enligt eleverna, läraren och stämningen i 
elevgruppen. Men även den egna självkänslan spelar in. Annika beskriver hur läraren 
Britt alltid behåller lugnet även i situationer där det gått på tok:

Det är lugnt… både att Britt är så lugn som hon är och om man gjort 
något fel ’Vi fixar det här, det är lugnt’. Hon tar det som det kommer 
och om det blir något fel så berättar man. Om hon var tvärt om då 
skulle man ju bli nervös och inte vilja gå dit. Det går alltid att rätta till! 
(Annika, Lilla stadsskolan)

Läraren Britt intar servicekvinnans förhållningssätt och går in arbetsprocessen som 
problemlösare tillsammans med eleverna, vilket verkar bidrar till upplevelsen av att 
de inte står ensamma inför problemet. Den optimistiska inställningen hos läraren 
ger ”hopp om att man ska klara det eller vad man ska säga och då känns det som att 
hon tror att man klarar det” (Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan). Läraren lånar 
så att säga ut sin erfarenhet till de mindre erfarna eleverna, vilket dämpar rädslan att 
misslyckas. Sofia, som också är elev till Britt, menar att ”bra självkänsla” och ”att man 
tycker om det man gör” bidrar till att man kan klara att behålla lugnet och tänka 
positivt ”att det blir bra sedan” och att allt går att lösa (Sofia, Lilla stadsskolan). Lugnet 
och att tänka efter och försöka på nytt menar Sofia är speciellt med textilslöjdens 
arbetsprocesser och skiljer sig från hur uppgifter i andra ämnen är upplagda. Att på 
samma sätt söka nya möjligheter och försöka igen gör man oftast inte: ”det kan man 
ju inte om det går knas. Då får man ju inte göra om det. Då [i andra ämnen] får 
man en uppgift som man gör och så är det bra med det.” (Sofia, Lilla stadsskolan). 

I följande textavsnitt beskrivs två situationer: en där Sofia virkar fult och en där Nina 
syr fel. Sofias virkade sockar blir inte som hon tänkt sig genom att ytan struktur på 
skaftet avviker från den tidigare virkade fotdelen. Situationen präglas dock, trots det 
motstånd hon möter, av kontroll. Intressant är hur hennes förvåning snabbt övergår i 
olust, hur hon hanterar olusten inför det hon uppfattar som fult och hur hon handlar 
för att behålla kontrollen.
 

Sofia stelnar till och sänker tvärt ned sin virkning i knät och ser på      
   Lina: ”Vet du vad jag kom på? Nu när jag gör åt vartannat håll så 
kommer det ju att bli avigt!” 
 ”Mm”, hummar Lina och sätter sig ned bredvid. Hon ser på Sofia 
och lutar sig sedan fram för att kunna se den halvfärdiga virkade 
sockan i grovt, rödmelerat garn som ligger i Sofias knä.  
  ”Vaddå?” undrar Lina. 
  ”Nu blir jag ledsen!” Sofia rynkar ihop ansiktet i en grimas. ”Kolla 
nu när jag virkar så… bak, så kommer det ju att bli det här hållet 
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så… alltså finsidan blir insidan.” Hon håller ena handen för ansiktet, 
sjunker ihop och blir stilla. Till slut lyfter hon blicken och vänder 
den mot forskaren Stina, som står med handkameran mot henne på 
andra sidan bordet. 
   ”Här är det fint så här… och där är det så här: balopp, balopp, 
balopp.” Sofia pekar först på sockans topp där hon rundvirkat och 
sedan på de varv där hon i stället vänt och virkat fram och tillbaka. 
  ”Få se!” Lina tar virkningen och studerar den. Vänder den. Drar 
med fingret över den. ”Tycker du det här är fult?” undrar hon.
Det blir tyst och Lina ser på Stina igen.  
  ”Kan du manipulera det?” undrar Stina till slut bakom kameran.1 
  ”Kanske”, säger Lina. 
  ”Vilken maskbåge tar du maskan i? ” frågar Stina.
  ”Den främre”, svarar Lina sen bestämmer hon sig ”Jag tar upp!” 
Hon rätar upp sig, får tillbaka virkningen och drar beslutsamt i 
garnet med en yvig, lite hård handrörelse. Maskorna löper bakåt i 
snabb följd. Sofia försjunker i sin virkning.
(Film 3, Stora stadsskolan, 17:37-20.00)

Sofias problem är att den virkade ytan blir olika på sockans fotdel där hon rundvirkat 
och på skaftet där hon virkat fram och tillbaka. Sofia tycker att maskbågarna som blir 
synliga när hon virkar det aviga varvet förstör ytans estetiska uttryck. ”Balopp, balopp, 
balopp” säger hon och pekar med fingret för att visa hur maskbågarna syns som streck 
i ytan, vilket inte återfinns på sockans fotdel. Sofias sätt att stelna till och sänka ned 
stickningen visar på förvåning över vad hon upptäckt. Sedan visar kroppsliga gester 
som att dölja ansiktet, sjunka ihop och bli stilla känslan av att vara ledsen, vilket hon 
också uttrycker i en vokal gest. Ledsenhet uttrycks kroppsligt genom att musklerna 
tappar spänning och att kroppen intar en tillbakadragen position utan handling 
(Ekman, 2004). Avslutningsvis återupptar Sofia arbetet med virkningen och den 
förnyade kontakten med arbetet indikerar fortsatt intresse och ny riktning för arbetet.  
 Eleven Nina är i färd med att sy fast en ram av blockhusremsor i grå fuskpäls 
1 I situationen tilltalar Sofia mig och jag gör först ett försök att inte svara, eftersom jag inte vill påverka situ-
ationen. När tystnaden blir för lång, och jag inte längre klarar att stå tyst med båda elevernas blickar riktade 
emot mig genom kameran, försöker jag i stället komma undan genom att ställa frågor och undvika att ge 
situationen en tydlig riktning. Jag vill veta hur Sofia kommer att hantera olusten och problemet med ytans 
struktur, men blir ofrivilligt en del av situationen. Naturligtvis påverkar jag Sofias handling. Vad som händer ut-
gör ett tydligt exempel på de dilemman man som forskare med etnografiskt inspirerade metoder brottas med 
i klassrummet. Det sociala samspelet med informanterna är av vikt och är man inte ärlig och trovärdig i miljön 
får man heller inte informanternas ärlighet tillbaka (Hammersley & Atkinsson, 2007). I stället för att fråga Sofia 
något i stil med Hur gör du nu? och bolla tillbaka problemet till henne, ger jag mig in i en kryptisk dialog där jag 
på lärarvis snabbt försöker orientera mig i hennes problem och ställa ledande frågor, samtidigt som jag med 
tanke på min forskarroll håller tillbaka och inte vill säga för mycket. Jag är själv inte riktigt säker på vilka alterna-
tiv Sofia har att lösa sitt problem på. Mina tankar rör sig mot en lösning där hon i de olika varven växlar mellan 
främre eller bakre maskbåge, då det är de f lotterande maskbågarna hon tycker är fula i den virkade ytan. Men 
i stunden blir jag är tekniskt osäker och skulle behöva prova själv med en virknål för att veta. Jag blir därför 
lättad när Sofia försjunker i sin virkning igen. Hon verkar ha en egen tanke.   
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runt ett broderi med fårmotiv i korsstygn. Första remsan är fastsydd. Intressant här är 
också hur förvåning övergår i olust och hur olusten hanteras.

Nina plockar bort nålarna och viker ut remsan. Stryker till den med 
handen och tittar nära på fåren och den grålurviga tygbit som nu 
är fastsydd och bildar ram på broderiets ena kortsida. Hon stryker 
över pälsen med handen. Lägger ifrån sig broderiet och tar upp 
ytterligare en remsa. 
  ”Britt, vad ska jag göra nu?” frågar hon, men läraren är upptagen. 
Hon provar remsan på broderiet men den är för kort så hon tar 
en längre. Lägger den med avigan upp i nederkanten av broderiet. 
Tittar och känner med handen. Nålar fast. Stryker håret bakom 
örat och syr sakta och koncentrerat. När sömmen är klar plockar 
hon bort några nålar men stannar av mitt i rörelsen. Hon sitter 
helt stilla med blicken fäst på remsan, viker sakta ut den med ena 
handen. Fortfarande alldeles stilla. Låter sedan blicken sakta glida 
runt på eleverna runt bordet: 
  ”Nu känns det som om jag gjort fel!” Hon synar arbetet igen, nu 
på nära håll. 
  ”Nehej!” Hon viker huvudet bakåt och blottar strupen i en kort 
gest.
  ”Fasen!” Skyndsamt tar hon bort nålarna och viker ut remsan 
medan hon kvider ”Neeej!” Mycket riktigt blev det fel. När remsan 
vänds med rätan upp hamnar den över de broderade fåren. 
  ”Jag har gjort feeel!” klagar Nina samtidigt som ett svagt leende 
anas. 
  ”Haha”, skrattar Annika bredvid, så hon nästan kiknar. ”Du har 
sytt fel!” 
  ”Åhhh” morrar Nina, men skrattar hon också när hon hämtar 
sprättkniven. 
(Fokusfilm 5, Lilla stadsskolan, Klipp 1 10:14-14:57)

Även här stannar kroppsrörelserna av i en stelnad kroppslig gest av förvåning som 
ganska snabbt upplöses i andra kroppsliga emotionella uttryck genom att Nina 
lutar huvudet bakåt i en uppgiven gest för att sedan le och skratta tillsammans med 
Annika. Samtidigt uttrycks irritation med vokala gester. Hon har snabbt identifierat 
felet och min tolkning är att hon verkar kunna skratta åt sig själv och att hon tänkt 
fel med kring vändsömnaden. Humor kan underlätta perspektivbyte och verka 
neutraliserande på skam i socialt samspel (Coates, 2007; Aspelin, 2010). Ninas blick 
runt bordet visar att hon tycks vara fullt medveten om vilka av de andra eleverna som 
uppmärksammat att det blivit galet för henne.  
 De situationer som beskrivits karaktäriseras av relativt hög grad av självständighet 
och kontroll hos eleverna. Förvåning är framträdande i de emotionella uttrycken, 
vilket indikerar att vad som händer inte är något eleverna direkt förväntat sig utifrån 
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tidigare erfarenhet och förståelse samt att här krävs förändrad handling i form av en 
ny lärandestrategi. Det kan resultera i ett fördjupat intresse hos eleven eller frustration 
och undvikande (Silvia, 2009). Sofia och Nina möter problemen och slöjdföremålen 
med fortsatt engagemang och intresse. För att kunna göra det är de beroende av att de 
har en känsla av samröre med föremålet (Ainley, 2007) samt att situationen som sådan 
inger dem känslan av att de står inför möjligheter (Fredrickson, 2000; Izard, 1977). 
De fortsätter undersöka slöjdföremålet de arbetar med och vad som blivit fel. 
 Nina kan ganska snabbt identifiera felet och nya lösningar medan Sofias 
undersökande fortsätter medan hon river upp och prövar på nytt. Vad gäller att göra 
fel, och vad eleverna kallar att göra fult, så existerar en gradskillnad, där det kan 
upplevas värre att göra fel i relation till ett tänkt eget uttryck än att göra fel utifrån 
teknik (Knutes, 2009). Medan Sofia blir ledsen över att sockan inte ser ut som hon 
tänkt sig, blir Nina först uppgiven och sedan irriterad över att göra fel. Detta är 
förståeligt då ett tekniskt fel likt Ninas är betydligt enklare att komma tillrätta med, 
och kanske mer handlar om tid och ork, än Sofias upplevelse av att ytan inte motsvarar 
det utseende hon tänkt sig och på ett mer grundläggande sätt berör hennes relation 
till slöjdföremålet. Nina har läraren att konsultera som hon vet har svar på problemet 
medan Sofia gjort rätt enligt den beskrivningen hon följer och inte självklart kan lita 
på att läraren har andra lösningar. För att komma till rätta med det fula måste hon 
experimentera. 
 Sofias arbete sträcker sig över längre tid och processen har inneburit flera tidigare 
motgångar. Detta är hennes andra försök att virka tofflor. Den första blev aldrig 
klar. Hon och läraren hade svårt att tyda beskrivningen när de kom till skaftet och 
i improviserandet fick de problem med att de virkade åt olika håll. Sofia åt höger 
som vänsterhänt och läraren åt andra hållet. Dessutom var deras handlag olika, vilket 
gjorde virkningen ojämn. Sofia vilade från arbetet ett tag men hittade sedan ett nytt 
mönster hon tyckte var fint och ville prova. Hon har, trots att hon följer beskrivningen, 
problem med formen vid tån som hon försöker sträcka till. Mot bakgrund av detta är 
det förståeligt att hennes emotionella reaktion är starkare och att hon känner sig både 
ledsen och besviken: 

Den blev ju skön och så men den blev inte så här… den blev jättestor. 
När man stoppar ner foten är det som en socka i stället. I början var det 
kul men ju mer man gjorde fel desto långtråkigare blev det. Man bara 
satt där och bara: ’Blir jag inte klar snart?’. 
(Fokusgruppsamtal 2, Lilla stadsskolan). 

Nina som inte mött samma motstånd i sin process är mindre berörd av motståndet 
och tycker inte att det stör henne så mycket att det blivit fel: ”Det är bara att börja om” 
säger hon (Fokusgruppsamtal 1, Lilla stadsskolan). 
 Vad gäller hur Sofia kommer tillrätta med utseendet på den virkade ytan så 
berättar hon efteråt att hon beslutade sig för att acceptera att vartannat varv blev 
avigt. Hon beskriver ”annars hade jag ju varit tvungen att virka med höger och sedan 
med vänster och sedan höger.” (Fokusgruppsamtal 2, Stora stadsskolan). Hon väljer 
alltså att korrigera sin inre bild av föremålet i stället för att förändra maskorna. Den 
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lösning hon hittade för att kunna förändra ytan skulle ha inneburit att hon fått virka 
vartannat varv med höger hand och vartannat varv med vänster för att få samtliga 
maskbågar på avigsidan. Det hade fungerat men förstås tagit tid, då att virka med fel 
hand är att likna vid att rita med vänster om man är högerhänt. Sofias lösning bygger 
tydligt vidare på den erfarenhet hon fått tidigare av att i ett liknande arbete virka både 
åt höger och åt vänster. Vad jag ser diskuterar hon inte sitt problem med läraren. 

Elever verkar uppleva sömnad av kläder och andra sydda föremål som består av flera 
olika delar som ska fogas ihop som en utmaning:

Jag tycker det är roligt att sy. Det är ju som hela… det är inte bara 
att du syr maskin utan du måste mäta och du måste verkligen vara 
noggrann. Ett litet fel kan göra hela plagget snett. 
(Vera, Stora stadsskolan)

Enligt eleverna kräver sömnad koncentration, uppmärksamhet och kan vara svårt, 
särskilt klädsömnadens beskrivningar beskrivs som svåra. Några elever undviker att sy 
plagg med för många delar då de är oroliga att det helt enkelt ska bli för komplicerat. 
Andra upplever variationen i de ingående momenten och utmaningen som lustfylld.
 I följande textavsnitt beskrivs situationer där Emils arbete med en fiskeväst av 
grönt kamouflagetyg med en mängd olika fickor står i centrum. Särskilt intressant är 
hans koncentration och graden av kontroll. Radion står på i textilsalen och stämningen 
kan karaktäriseras som uppsluppen. Emil menar själv att det kan vara väldigt tyst i 
salen men att stämningen också kan bli ”sprallig när de har musik på” (Emil, Lilla 
stadsskolan). För att uppmärksamma växlingen mellan koncentration och ett mer 
avslappnat tillstånd är de tillfällen då Emil under arbetet sjunger eller rör sig i takt 
med musiken kursiverade.

Emil står vid sitt bord nära radion. Han nynnar med i några strofer 
av en låt. Koncentrerat vrider och vänder han västen. Framför 
honom på bordet ligger ena framstycket, ännu inte fastsytt, och 
några mindre delar, bland annat infordringen. Han lägger ifrån 
sig västen på bordet för att sedan lyfta upp den igen. Han nynnar 
fortfarande medan han synar sidsömmen från västens insida 
genom att hålla upp västen högt och nästan luta sig in i den. Halvt 
omslutas av den. Han tystnar när han tar tag i sidsömmen inifrån 
plagget, först med en hand och sedan med båda. Plagget faller 
ihop. Fram- och bakstycke hamnar räta mot räta. Emil har grepp 
om sidsömmen och undersöker den närmare. Känner på den med 
fingrarna. Synar den från olika håll. Kontrollerar hur sömmen 
håller ihop delarna och hur de ska ligga i förhållande till varandra 
när sömmen sys. 
      Västen läggs ned på bordet igen. Emil sjunger medan han med 
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händerna slätar ut bakstycket framför sig på bordet.  
  ”Nina, det här är ju din låt! säger han till eleven bredvid. 
Han håller upp framstycket vänt mot sig. Blicken är fokuserad och 
vandrar längs plaggdelen. Han vänder framstycket i luften, dansar 
och slänger med huvudet till musiken samtidigt som han lägger ned 
framstycket så att det hamnar räta mot räta med bakstycket. Slätar 
ut delarna med händerna. Jämkar till kanterna. Sträcker till så att 
inte bara sidsöm utan även axelsöm stämmer. Han kontrollerar att 
nederkanterna inte glidit iväg utan ligger kvar i rätt position. Ler 
mot Nina och säger något samtidigt som han sätter i den första 
knappnålen. Dansar i takt med musiken, svänger på höfterna medan 
han kontrollerar att sidorna ligger kvar, kant i kant, och sätter en 
nål i slutet av sidsömmen. Nålar vidare och sjunger när han därefter 
lyfter upp plagget och kontrollerar att axeln stämmer. Mimar till 
musiken medan han nålar axelsömmen. 
(Fokusfilm 4, Lilla stadsskolan, Klipp 1 01:46-04:06) 

Omväxlande både sjunger, dansar och mimar Emil medan han nålar ihop sin väst. 
Inledningsvis så nynnar han med i radions låt men blir helt tyst medan han undersöker 
hur fram- och bakstycket är ihopsatta. Han undersöker västen genom att hålla upp 
den och studera den inifrån och han både ser och känner på sidsömmen inifrån 
plagget för att förstå hur nästa framstycke ska nålas fast. Han plockar och undersöker 
västen på liknande sätt som Jenna gjorde med sin väska och tar på så sätt kontroll över 
arbetet. Det tredimensionella tänkandet i kombination med tygets avig- och rätsida 
verkar vara en utmaning och kräver hans fulla uppmärksamhet. När västen hamnar 
på bordet och han vet hur han ska nåla börjar han sjunga igen. I det fortsatta arbetet 
växlar sång, dans och mimande i kortare intervaller och mer parallellt med arbetet. 
 Emil verkar använd musiken för att få energi i sitt eget arbete (jfr Bergman, 
2009). Just vid detta tillfälle är det endast han av eleverna som samspelar med musiken 
i salen genom att sjunga med och samordna dansande rörelser med handlingar riktade 
mot västen. Elevers sång i lektionssammanhang kan fungera som utfyllnad och något 
som täcker luckor i koncentration och uppmärksamhet (Bergman, 2009). Emil verkar 
sjunga när han har överblick över arbetet och inte behöver rikta all uppmärksamhet 
på hur och vad han ska göra. Musiken fungerar i textilsalen som en parallellaktivitet, 
där fokus skiftar mellan musiken och själva arbetet. På så sätt kan användningen 
liknas vid hur musik vanligen används i hemmet, där lyssnande sker parallellt med 
andra sysslor och musiken skapar stämning samt fungerar som samtalsämne mellan 
vänner (Bergman, 2009). Erik kommenterar låten och dedikerar den till Nina bredvid. 
Musiken blir på så sätt gemensamhetsskapande mitt i den egna koncentrationen på 
sömnadsuppgiften.
 Emils process präglas i stort av att han har kontroll. I situationen ovan möter 
han inget motstånd utan arbetet flyter oavbrutet på.  När läraren kommer förbi och 
uppmärksammar Emil på något han glömt uppstår motstånd i det sociala samspelet. 
Situationen indikerar en viss förhandling i samspelet Emil och läraren. 
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  ”Jaha, hur långt har du kommit då? Och så behöver du ju sy 
sicksack.”  
  ”Här?” Emil låter frågande och stannar upp med huvudet på sned.     
   ”Varför då?” undrar han med svag röst. 
   ”Annars fransar det ju. Trådarna kommer ju att fransa upp sig 
jättemycket annars, om man har sytt sicksack slutar det ju fransa sig 
där man sytt”, förklarar Britt.  
   ”Men ska jag sy sicksack först då, eller?” Han börjar med snabba 
handrörelser ta bort nålarna.  
  ”Ähh, kör, ja egentligen, men… vänta låt det sitta fast där.” Britt 
visar med händerna hur han kommer åt att sy ändå, trots att nålarna 
sitter kvar innanför.
Emil påbörjar sicksacken i framstyckets nederkant. Ökar farten. 
Blicken är fokuserad. Han lutar sig fram medan han gasar och syr 
längs med framstyckets sida, och börjar sicksacka ärmhålet. Gasar 
igen i ärmhålets rundning. Väl framme vid axeln, som fortfarande 
är hopnålad med bakstycket, stannar han. Tar bort nålarna och 
fortsätter sicksacka det nu lösgjorda framstycket. 
   ”Nu går det väldigt bra!” sjunger han medan han syr vidare.  
 (Fokusfilm 4, Lilla stadsskolan, Klipp 1 05:08.08:10)

När Britt uppmärksammar Emil på att han måste sy sicksack innan han nålar stannar 
kroppsrörelserna av. Han blir stilla med huvudet på sned. De kroppsliga gesterna tyder 
på förvåning. Rösten i den vokala gesten är lågmäld och svag, vilket kan tyda på 
skam (Ekman, 2004; Roth, 2009) över att ha glömt eller gjort fel och att det sociala 
bandet mellan Britt och honom är aningen hotat. Med en fråga om ordningsföljden 
för sömmarna orienterar Emil sig i den nya situationen och försöker återfå kontrollen 
och ifrågasätta. Britt förhandlar med sig själv i den egna vokala gesten: först ”Äh kör”, 
sedan ”ja egentligen” och slutligen ”men vänta” för att slutligen visa ett sätt att kunna 
sy förbi nålarna. Med den vokala gesten om att Eriks ska köra på och den kroppsliga 
gesten med handen som visar vägen stärks det sociala bandet igen. Jag uppfattar 
situationen som att Britt i hög grad är inkännande i sitt sätt att förstå och svara an 
på Emils emotionella upplevelse. Hon visar en genväg, så att hans flyt i arbetet inte 
ska hindras. Emil upptäcker dock själv att det går lättare att sicksacka när nålarna är 
borta. Sången om att det går bra stärker det sociala bandet till Britt men också den 
egna relationen till själva fiskevästen. 

Förhandling om hur arbetet ska utföras är vanliga mellan Britt och Emil. Vid ett 
senare tillfälle försöker Britt instruera om hur västens bälgfickor ska sys uppdelat i två 
moment. Emil har redan sytt en ficka utifrån egen förståelse genom att plocka med 
fickdelarna, vika och hålla dem i de positioner de ska ha när de är fastsydda. Emil 
avvisar Britts förslag på sömnadsmetod, med hänvisning till att det är för krångligt. 
Han vill sy som han redan gjort med en enda söm runt om, trots att fickan då tappar 
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sin bälg. ”Gör som du vill då!” avslutar Britt (Fokusfilm 1, Lilla stadsskolan). I 
gruppsamtalet kommenteras förhandlingen om handlingsutrymmet så här:

Emil:     Jag orkade inte göra som Britt sa. Det verkade jobbigt.
Stina: Vad säger hon? 
Nina:  Gör som du vill.
Stina: Om hon hade sagt nej du måste göra så här… 
Emil:  Då hade jag nog blivit ganska sur.
Stina: Är slöjd ett ämne där man får göra som man vill?
Nina:  Ja!
Emil:  Oftast. 
Anna:   Det är bra.
Emil:   Man får pröva sig fram till det som funkar
   (Fokusgruppsamtal 1, Lilla stadsskolan)

Emil menar att det handlingsutrymme Britt ger honom bidrar till att textilslöjd blir 
lustfyllt. ”Då blir man glad och det blir roligt att hålla på med slöjd” (Fokusgruppsamtal 
1, Lilla stadsskolan). Han beskriver hur han hela tiden lär nytt i sömnad och blir 
bättre genom att prova sig fram och skaffa sig egen erfarenhet. Den egna viljan att lära 
framstår som stark och han förefaller själv mycket nöjd med vad han lär:

Jag blir bättre på olika tekniker när jag syr. Jag lär mig något nytt varje 
gång. Till exempel på fiskevästen så lärde jag mig sy sådana här fickor, 
det hade jag aldrig gjort förut. Det var helt nytt. Sedan ibland när 
jag syr så prövar jag olika sömnader, så lär jag mig vilken sömnad som 
passar bäst till vad. (Fokusgruppsamtal 1, Lilla stadsskolan)               
        
Emil använder på ett utpräglat sätt hela kroppen när han plockar 
med tygdelar och fysiskt prövar sätta ihop dem. Han håller 
tygbitarna på olika sätt, vrider, vänder, känner och ser från olika 
vinklar för att förstå och tänka ut hur delarna ska sammanfogas 
och sys. Med kropp och sinnen närmar han sig västen och baserar 
sina handlingar på en kroppsligt förankrad förståelse. Han tänker 
med materialets delar som tankeredskap och använder sällan 
västmönstrets arbetsinstruktion: 

Anna:  Jag tycker inte om att följa beskrivningar jag jobbar bäst   
  själv
Emil:  Nej, det är inget kul.
Stina:  Men vad är det som är trist med det? 
Anna:  Jag vet inte…
Emil:  Det är uppradat… uppradat.
Anna:  Jag klippte bara ut bitarna sen gjorde jag resten fritt det går  
  fortare för mig. 
Emil: Ja, det är ju så mycket att läsa man orkar inte läsa allting.
          (Fokusgruppsamtal 1, Lilla stadsskolan)
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Emil undviker det motstånd sömnadsbeskrivningen ger honom. Han orkar inte läsa 
och tycker att arbetet blir uppradat. För honom ligger det lustfyllda i att arbetet 
går fort, eller närmare bestämt har ett flyt och flöde som inte stoppas upp. Det ena 
momentet följer då det andra i en för honom logisk följd. Beskrivningen med sin 
instruerande text och bilder är linjärt utformad. Emil väljer, för att slippa stanna upp 
och samordna sitt eget tänkande med beskrivningen, att bilda sig en egen kroppslig 
och praktisk förståelse och i stället tänka själv med de utklippta tygdelarna och 
tygmarkeringarna, det vill säga mönstrets konstruktion, som referenspunkt. Han 
skapar sin egen logiska följd utifrån sin egen förståelse men avvisar samtidigt, precis 
som han avvisar Britts instruktion om hur bälgfickor sys, den kunskap som finns 
nedlagd i rutiner som utarbetats av andra inom sömnadsområdet (jfr Ellström, 2003). 
Även detta är att likna vid ett slags förhandling där Emil, styrd av viljan att själv ha 
kontroll, utformar ett eget handlingsutrymme där den egna lusten får svängrum. Britt 
tillåter detta och hänvisar honom inte tillbaka till beskrivningen utan låter honom 
behålla sin upplevelse av lust i en arbetsprocess som inte stoppas upp och hindras av 
att hans tänkande ska samordnas med de tankar som ligger till grund för den skrivna 
arbetsinstruktionen. Förhandling behöver på så sätt inte betyda en kamp med någon 
som går vinnande ur situationen utan kan också utgöra något som båda parter är 
nöjda med, en form av överenskommelse (Frelin, 2012).
 Skolan som helhet betonar det logiska och linjära tänkandet. De uppgifter 
elever ges i en skolsituation definierar enligt Eisner (2002) också vilket tänkande de 
kommer att utveckla. Det sätt elever lär sig tänka på definierar vad de kommer att 
veta och vilka förmågor de utvecklar. Eisner menar att tänkandet i olika skolkontexter 
är specifikt och att tänkandet i skapande kontexter i skolan karaktäriseras av 
komplexitet. Emil har genom sitt handlingsutrymme inflytande över sitt tänkande 
och vilka förmågor han utvecklar. Han väljer så att säga bort det linjära tänkande som 
kan uppfattas skolbetonat och liknar en del övrigt skolarbete, och inriktar sig helt på 
det grundläggande tänkande med material och delar som förståelsen för ett arbete i 
slöjd vilar på. Emil undviker därmed vägen över skriven text och att begreppsliggöra 
för att slippa motstånd. Den väg han väljer utgör dock samtidigt en mödosam väg, 
han undviker ju andras samlade erfarenheter som finns beskrivna i en instruktion. 
Apropå vad Emil säger om att orka infinner sig frågan om vad som egentligen kräver 
störst arbetsinsats. För Emil är dock utgångspunkten för arbetet den känslomässiga 
upplevelsen av processen Han tycker mycket om att sy och uttrycker i den enskilda 
intervjun att sömnad för honom är starkt förknippat med att fokusera. Jag ber honom 
förklara mer ingående vad han menar: 

Emil:      Nej, jag vet inte… alltså det är svårt… det är kul att        
             sy tycker jag för… hur ska jag förklara det… 
   Man liksom får gå in i sig själv och göra. 
              Och sen så när man syr hittar man som någon slags… 
              typ inre frid känns det som, när man sitter vid symaskinen. 
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              Då är det bara du och symaskinen och du           
              skiter i resten av världen, och det är kul. Det är som i en      
   bubbla typ!
Stina:   Och det är det som är kul?
Emil:  För jag är aldrig det annars.
Stina:  Aldrig?
Emil:  Eller bara när jag… bara innan en skidtävling då kan       
             jag också gå in i en bubbla för att fokusera. När jag   
   ska koncentrera då blir det också så där
Stina:  Det är alltså koncentration du pratar om?
Emil: Ja, det är kul

   (Emil, Lilla stadsskolan)

Emil talar om en stark, lustfylld upplevelse av frid och att vara ostörd i sig själv. Att 
gå in i sig själv innebär att inte bli störd av att anpassa sig till andras tankar eller krav; 
världen utanför får helt enkelt stå tillbaka. Av Emils beskrivning får jag en bild av 
hur han bemästrar hopsättningen av plaggets delar liksom symaskinen och i djup, 
koncentrerad handling liksom susar fram med symaskinen över tyget. Emils upplevelse 
kan tolkas som en flowupplevelse (Csíkszentmihályi, 2006, 2007) som kan uppstå när 
förmågans gräns svarar upp till utmaningen i uppgiften och där handling kan följa på 
handling utan luckor i koncentrationen. Ansträngningen, och att man tänjer sig själv i 
en medveten handling, gör att det inte finns utrymme för distraktion i form av andra 
tankar eller känslor. I flow ”är det vi känner, det vi önskar och det vi tänker i harmoni 
med vartannat” och aktiviteten kräver hela uppmärksamheten (Csíkszentmihályi, 
2006, s 51). Flow förutsätter tydlighet och att eleven själv vet när något blir bra. Emils 
sätt att förhandla till sig eget handlingsutrymme och ta kontroll över hur arbetet ska 
ske liksom att arbeta nära materialet gynnar förutsättningarna för flow. Måttstocken 
är hans egna intentioner med fiskevästen, och ligger inte explicit i någon annans 
bedömning av den. Flow kännetecknas av rörelse framåt (Csíkszentmihályi, 2007) 
och den vill Emil ha mer utav. Medan han syr västen planerar han nästa arbete – 
sömnad av ett pjäxfodral.
 Emil uppnår ofta flowkänslan i textilslöjd, något han själv tänker beror på det 
egna inflytandet: ”på slöjden får man lite mer fria händer… man får göra lite vad man 
vill känns det som” samtidigt som ”det känns som att man inte får lika höga krav på 
sig” (Emil, Lilla stadsskolan.) Flow går dock inte att uppnå i kravlösa uppgifter utan 
kräver progression och utmaning (Csíkszentmihályi, 2007). Blir en uppgift för lätt 
följer avslappning och leda. Fortsatt upplevelse av flow ställer krav på Emil att själv 
använda det egna handlingsutrymmet för att öka svårighetsgraden. 

Leda och tristess
Att lära sig en garnteknik som stickning innebär inledningsvis ett relativt stort 
motstånd. När eleven sedan väl bemästrar de olika maskorna och kan åtgärda mindre 
fel som uppstår lättar motståndet. Tillstånd av bemästrande och kontroll i processen 
kan leda till att koncentration och engagemang avtar. Som ett led i detta följer 
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avslappning och eventuellt ouppmärksamhet. Fortgår arbetsprocessen utan utmaning 
kan leda uppstå. Detta är vad som karaktäriserar situationen nedan där Hanna och 
Vera nu bemästrar stickandet. 

Hanna suckar djupt och plockar bort ett hårstrå från sin stickning. 
Hon ser på klockan. Stickar sedan vidare. Det är tyst i rummet, 
så när som på ljudet från stickor som emellanåt slår i bordskanten. 
Läraren Karin instruerar några elever i rummet bredvid.
  ”Alltså fy, vad jag är less på att sticka!” utbrister Vera. Hon lägger 
ifrån sig sin stickning, en randad halsduk, på bordet. 
Hanna tittar upp: 
  ”Jag med!”, instämmer hon. 
  ”Och jag är lååångt ifrån klar”, säger Vera. 
  ”Hur långt ska du göra? undrar Hanna och vrider sig på stolen mot 
Vera  och ser på henne.  
  ”Jag vet inte.” Vera tystnar men fortsätter sedan ”Jag ska typ göra 
runt så att den passar och sen syr jag ihop den.”  
Samtalet avstannar. Vera lägger sig ned med huvudet mot bordet och 
blir stilla. Lyfter sedan mobilen och börjar i stället läsa på skärmen. 
 (Film 1, Stora stadsskolan, 01:58-04:08)

I situationen finns flera kroppsliga och vokala uttryck för olust och att eleverna har 
tråkigt och upplever leda: blicken på klockan, den djupa sucken och likaså Veras fysiska 
avlägsnande från stickningen och flykt till mobilen för en stund. Tystnaden i rummet 
är påtaglig. Motståndet i situation är inte något problem i själva stickningen. I stället 
är det den egna emotionella upplevelsen av att sticka som utgör problemet. Arbetet i sig 
karaktäriseras snarast av funktionell identifikation (1934/1995) som bryts i och med 
Hannas suck. Den funktionella interaktionen övergår i social interaktion och Vera 
sätter ord på motståndet inför de andra i en vokal gest: ”jag är less” och det är ”lååångt” 
kvar. 
 Tidigare har hon hållit upp halsduken, synat den och tittat på klockan och högt 
konstaterat: ”Man ser inget resultat!” (Observation1, Stora stadsskolan). Det går så 
sakta framåt att hon inte ens tycker sig kunna se resultatet. Upplevelsen av leda är 
relaterad till arbetets utsträckthet i tid och motståndet handlar om erfarenhet av och 
insikt i stickningens relation till tid och att det tar alldeles för lång tid. Vera bemästrar 
sticktekniken och de olika maskorna men hon bemästras av tiden. 
 Hannas fråga om hur långt hon egentligen ska sticka tvingar Vera till perspektivbyte 
och medvetenhet om situationens mening, och det faktum att hon sitter i skolan och 
stickar på en halsduk som tar vad hon upplever som en evighet och upplever leda. I den 
beskrivna situationen ovan säger Vera först att hon inte vet hur långt hon ska sticka. 
Efter en stunds tystnad formulerar hon sedan för första gången den nya handlingsvägen: 
att sy ihop halsdukens ändar och trä den två varv runt halsen i stället.
 Sociala situationer präglas av öppenhet och handlingen växer ur situationen och 
de möjligheter som finns till hands, då kreativiteten är bunden till situation och kontext 
(Joas, 1994; Lundin, 2004). Den handlingsväg Vera ser framför sig och verbaliserar 
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går ut på att avsluta stickandet genom att sy ihop stickningen på liknande sätt som 
Hanna ska göra, trots att Veras stickning har en helt annan geometrisk form. På så 
sätt kan hon avbryta stickandets utsträckthet i tid, komma ifrån ledan och blir färdig. 
Det emotionella motståndet har tvingat henne till ny reflektion och handling. Oavsett 
hur lätt motstånd övervinns och klaras upp, framkallas en ”förflyttning bort från det 
vanemässiga handlingsflödet till utövande av medveten kontroll över uppträdandet. 
[Man] måste välja handlingslinje för att kunna fortsätta handla.” (Lundin, 2004, s 
108). 
 Vera tycker att textilslöjd är roligt men att stickning i sig är ”skittråkigt”: ”När 
du sitter och stickar får du bara sticka samma och samma hela, hela tiden. Det är 
långtråkigt att göra samma sak hela tiden.” (Vera, Stora stadsskolan). Hon beskriver 
hur hon försökt bryta ledan i stickandet genom omväxling och att variera mellan 
rät- och slätstickning samt genom att byta färg och på så sätt roa sig och undvika att 
bli uttråkad. Byte av färg eller struktur ordnat i rytmiska ränder påverkar enligt Vera 
upplevelsen av arbetet: 

[F]örst hade jag bara tänkt göra en grå [halsduk ]men sen… jag vet 
inte… men jag älskar färger alltså hela mitt rum är… jag har en färg 
på varje vägg… Det är lite roligare om man får ändra alltså medan 
man stickar. Det blir ju mer omväxling när man får byta! […] Det är 
mest för att lura hjärnan, ja men det här är lite roligare. Jag måste som 
göra för att motivera mig själv! (Vera, Stora stadsskolan)

Som Vera beskriver arbetsprocessen och utformningen av halsduken har den styrts av 
hennes känsla av leda och tristess och viljan att göra upplevelsen av arbetet mer lustfyllt. 
Redan efter att ha stickat en kort bit ändrade hon sig angående den färdiga halsdukens 
utseende och förändrade den för att göra upplevelsen roligare. Hon kompromissar 
därmed med användbarheten och sin inre bild av en lång, grå halsduk. I ytterligare 
ett avsteg från den ursprungliga tanken omvandlas halsduken till en halskrage för 
att komma tillrätta med tiden och upplevelsen av leda. I intervju kommenterar Vera 
situationen: ”Först tänkte jag göra en vanlig halsduk men sedan insåg jag hur långt 
jag skulle måsta göra och då sydde jag ihop den.” (Vera, Stora stadsskolan). Hon är 
inte alls nöjd med halskragen, tycker inte att den blir snygg och tänker inte använda 
den, men menar att den får duga. Halsduken har under processen transformerats från 
något hon vill göra till en uppgift hon gör för att få uppgiften gjord. 
 Veras lärare Karin beskriver sin grundläggande intention med slöjdundervisningen 
som att få eleverna att ”slappna av och sjunka in i ämnet” (Observation 1, Stora 
stadsskolan). Jag tolkar Karin som att hon vill att eleverna ska kunna bemästra tekniken 
så pass väl att de kan försjunka i sitt eget görande och uppleva avslappning och ro. Vera 
har förutsättningar att nå detta då hon bemästrar tekniken. Jag frågar om det skulle 
vara möjligt för henne att i arbetsprocessen med slöjdföremålet nå samma lustfyllda 
känsla av att ”komma bort” och ”inte tänka på vad som händer” som hon beskriver 
från sitt idrottande på fritiden. ”Nej verkligen inte!” svarar hon med eftertryck 
(Observation 5, Stora stadsskolan). Flow har lättare att uppstå i fritidsaktiviteter 
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eftersom att de i lägre grad karaktäriseras av oro och rädsla över att förlora kontrollen 
(Csíkszentmihályi, 2007). För Vera har dock flowliknande tillstånd inget med slöjd att 
göra och hennes arbetsprocess landar i upplevelsen av stickandet som ett tvång för att 
fullgöra uppgiften. Vera finner textilslöjd roligt till en viss gräns. Hon uppskattar att 
få samtala med de andra runt bordet samt friheten i att inte behöva fastna i en process, 
utan själv kunna manövrera den och balansera de egna upplevelserna av lust och leda. 
För att lust ska övergå i flow krävs dock energi och kan man inte uppbåda den, eller 
om man inte vill, föredrar man i stället att underhållas (Csíkszentmihályi, 2006). Vera 
vänder sig från stickningen till sin mobil när ledan blir för stor. Hon vänder sig också 
från sin egen ursprungliga intention för att genom variation och färg underhålla sig 
själv och göra upplevelsen av stickandet mer lustfylld. I utvärderingen skriver hon om 
sin prestation att hon ”ändå kämpat” och utvecklat sitt tålamod ”fast det är tråkigt” 
(Skriftlig utvärdering, Stora stadsskolan).

Slöjdteknikernas betydelse för upplevelsen av processen
I de textila arbetsprocesserna sker genomförandet och framställandet av föremålen 
med hjälp av en rad olika tekniker som utgör olika sätt att gå tillväga i arbetet. 
Teknikerna och deras särskilda förutsättningar inverkar på upplevelsen och ingår i 
det spänningsfyllda förhållandet mellan föreställningen om föremålet, elevens egen 
förmåga och tiden som förflyter. Elevers processer är olika på många sätt och de 
upplever dem olika, men det finns gemensamma drag i vad elever säger om teknikerna 
och deras inverkan på hur processen upplevs som är värda att lyfta fram. 

Alltså jag tycker inte om att sticka för då ska man hålla på och det är 
typ samma sak hela tiden och om det blir för mycket blir det som tråkigt 
men liksom… om jag håller på med en tröja, då blir det som att jag gör 
olika saker hela tiden. (Wilma, Skogsskolan)

Jag tycker mer bara att det är roligare att sy. Det är som mer roligare 
att det är flera delar och att det blir något så, än att sticka och virka. 
Det är ju som samma hela tiden. För sen när man gör ett plagg så måste 
man rita och mäta och sy och sen nåla och… (Karolin, Kustskolan) 

Textila tekniker som innefattar variation medverkar enligt elevernas upplevelser till att 
processen och arbetet blir mer lustfyllt. Variation kan vara att slöjdföremålet består av 
flera olika delar, inte bara en, och att det finns en variation i de olika arbetsmoment 
som ingår i en teknik eller arbetsprocess som helhet. Eleverna nämner rita, mäta, 
sy och nåla som anspelar på arbetsmoment som storleksbestämning, mönsterritning, 
markering av sömsmån, överföring av markering och hopsömnad, som några av de 
moment som ingår i sömnad. Westlund (1996) beskriver hur flera olika varierade 
moment inom en och samma tidsrymd snabbar på den upplevda tiden och får den att 
gå snabbare, något elever sammanknippar med lust. Motsatsen, att göra samma sak 
under längre tid, förknippar elever med olust och upplevelse av att ”sitta inne i jobbet” 
(Sara, Kustskolan). Eleverna beskriver hur garntekniker som stickning kan upplevas 
som ”allmänt trist” och att det tar ”en evighet att bli klar” (Louise, Kustskolan) och 
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att broderi kan upplevas som långsamt: ”Det var så stort, så mycket” och det lustfyllda 
som var ”att se att det går framåt” skedde allt för sakta (Hedvig, Kustskolan). Vad 
eleverna beskriver är att hur ett föremål tar form har betydelse för upplevelsen av 
att vara i process och upplevelsen av tid. Det har alltså betydelse om ett föremål tar 
form genom att delar sätts ihop eller om föremålet blir till genom att en del sakta 
växer fram. Tvådimensionell yta står således i kontrast till tredimensionell form liksom 
kontinuerligt framväxande står i kontrast till framväxande som sker genom språng i 
arbetet. 

[R]oligast… alltså det är ju att sy med symaskinen. Ja alltså det är som 
det här att man syr och så tar man ut den och klipper av tråden och så 
ser man. Typ bara 'wow'. Då ser man verkligen att det blir någonting 
när man sätter ihop den. Jag klippte ju alla delarna och sen när man 
börjar sätta ihop den då tänker man ’Oj, det börjar verkligen bli 
någonting’. (Wilma, Skogsskolan) 

Eleven Wilma i exemplet ovan arbetar med en overall, en onepiece, i trikå och 
beskriver det lustfyllda i att få se något som varit i delar fogas ihop och plötsligt bli 
något. Det tvådimensionella mönstret och de platta tygdelarna fogas med sömmen 
ihop till en tredimensionell form, en overall. Formen träder fram när arbetet tas ut ur 
symaskinen och det sker plötsligt. Wilmas "wow" tyder på förvåning, överraskning, 
och att vad som sker i språnget är svårt att överblicka. I språnget mellan det två- och 
det tredimensionella finns en lustfylld spänning. Transformationen från idé till en 
fysisk manifestation kan liknas vid ett födelseögonblick (Attfield, 2000) där språnget 
och det plötsliga förloppet i föremålets framväxande ger en extra spänning. Kanske 
kan denna typ av moment av osäkerhet och ickekontroll också medverka till att en del 
elever tycker att sömnad är för svårt, oberäkneligt och olustigt, och därför undviker 
arbeten med många olika delar som ska sättas samman. 
 På motsvarande sätt finns också elever som uppskattar repetitivt arbete och att 
arbeta i relation till en yta som sakta växer fram, exempelvis stickning, där maska 
läggs till maska och varv till varv. Eleverna slipper då ha en maskin mellan sig och 
materialet. Torun arbetar med ett fritt korsstygnsbroderi i bruna nyanser på tät tuskaft. 
Hon beskriver känslan i arbetet som att:

 vara i sin egen värld. Man kan göra det man ska själv. Jag vet inte… 
det är lite klurigt… man är som lugn känns det som. Typ som på 
kvällen när man ska sova. (Torun, Lilla Stadsskolan)

Upprepandet och det långsamma mer flytande framväxandet kan utgöra en lustfylld 
vila eller avslappning som bryts när ”man måste vara uppmärksam eller så när man har 
någon genomgång” eller ”när det blir fel” (Torun, Lilla stadsskolan). Det är en vila som 
inte direkt kräver något av en. Känslan i arbetet är ”mest tom” (Nora, Kustskolan).  
Det repetitiva arbetet kan upplevas lustfyllt för att det inte kräver något, man följer 
bara kroppens invanda rörelser och möter inget nämnvärt motstånd i arbetet.
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Man behöver inte använda hjärnan; man bara gör det. Alltså egentligen 
måste man ju det [använda hjärnan] men inte på samma nivå. En 
lägre alltså, man gör samma rörelse om och om igen. Det enda som är 
komplicerat är egentligen att man måste räkna maskorna. […] Man 
kan sitta där och sy [sticka] i sin egen takt. (Joar, Stora stadsskolan)

Garntekniker och broderi inrymmer också lustfylld omväxling men den är mer 
lågmäld i sitt slag och mer inriktad på detaljer och nyanser i ytan. Omväxlingen kan 
handla om att byta till en annan färg eller påbörja någon ny detalj.

Det är väl kul när man ska börja med något nytt på själva grejen 
annars är det ganska långtråkigt. (Nora, Kustskolan)

Knutes (2009) beskriver hur det skapade föremålet träder fram genom transformationer. 
Den inre bilden som överförs i ett material och framträder materialiserad är en sådan 
transformation. Det språng eleverna beskriver mellan det tvådimensionella mönstret 
och plaggets tredimensionella form är en annan sådan transformation.  Det finns 
enligt Knutes betydande skillnader i att arbeta två- eller tredimensionellt, vilket 
också eleverna i studien säger sig uppleva. Tvådimensionellt arbete innebär att arbeta 
i relation till en yta där form träder fram bland annat med färgens hjälp. ”Hos 
tvådimensionella ytor har färg en större betydelse än vid tredimensionellt skapande, 
därför att färgen som sådan kan var med och skapa det som formen åstadkommer 
vid ett tredimensionellt skapande.” (Knutes, 2009, s 173). Att byta färg kan på så sätt 
innebära variation i arbetet men även erfarenhet av ny form som träder fram på ett 
särskilt sätt. Det lustfyllda eleverna beskriver i att byta färg eller att sy på en ny form har 
på så sätt samröre med vad de också beskriver som lustfyllt i att veckla ut en hopsydd 
tredimensionell form de inte tidigare sett. Jag menar att formers framträdande som en 
del av slöjdföremålens tillblivelse, vare sig det sker två- eller tredimensionellt, enligt 
vad elever uttrycker kan relateras till lust i form av nyfikenhet och förvåning över vad 
som händer. Variationen och att det blir tätare mellan olika händelser i arbetet verkar 
bidrar till att minska elevers upplevelse av leda.

Sammanfattande om textilslöjd och att vara i en arbetsprocess
Temat har strukturerats efter några olika upplevelsekvalitéer. Det belyser hur elever 
i arbetsprocessen självständigt navigerar utifrån den egna emotionella upplevelsen av 
arbetet, samt hur de på olika sätt använder sig av det handlingsutrymme de har i en 
uppgift. Handlingsutrymmet är något elever tar för givet alternativt själva tar eller 
förhandlar till sig under processens gång. Upplevelsen av att vara i process grundas 
i vad elever inledningsvis tar som utgångspunkt för den idé som leder fram till ett 
arbete med ett visst slöjdföremål och elevernas, under processens förlopp, föränderliga 
relation till det. Upplevelsen är beroende av förhållandet mellan elevens föreställningar 
och inre bild av resultatet, den egna förmågan och de materiella och reella villkor 
som råder för arbetet. Medvetenhet om tiden är central i förhållande till hur eleverna 
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erfar vad som sker under arbetsprocessens gång. Tiden som går ställer meningen med 
handlingen på sin spets. Betydelsefullt för upplevelsen är också om eleven i mötet med 
olika problem och motstånd i arbetet kan tänka sig att kompromissa med sin inre bild 
av föremålet och är beredd att investera mer tid och energi i arbetet eller inte. 
 Elevers lust och olust i själva arbetsprocessen är också beroende av vilka 
hantverkstekniker som används och deras karaktär. Teknikernas karaktär kan 
beskrivas utifrån om framväxandet av ett föremål sker överraskande och språngvis 
eller genom ett mer successivt framväxande, samt om de ingående arbetsmomenten är 
av omväxlande eller repetitiv art. 
 Den individuella upplevelsen av lust eller olust är beroende av hur elever i samspel 
med den sociala omgivningen kan balansera spänning och osäkerhet kontra kontroll. 
Enligt eleverna är upplevelsen av kontroll lustfylld, i all fall till en viss gräns. Kontroll 
innefattar hopp om att den inre bild de har av slöjdföremålet ska infrias. Kontroll 
innebär därmed en upplevelse av säkerhet som har emotionellt stöd. Eleverna betonar 
det sociala sammanhanget, läraren, stämningen i slöjdgruppen, den egna självkänsla 
och tilliten till att allt ordnar sig som viktiga för upplevelsen av kontroll. Deras strategier 
för att skaffa sig utökad kontroll kan vara mer eller mindre medvetna. Det kan röra 
sig om att interagera socialt med andra elever och lärare för att få stöd eller försäkra 
sig om att man tänkt rätt. Det kan också handla om att plocka med material och 
olika delar av ett arbete och pröva sig fram. Att på det sättet skaffa sig ökad kontroll 
kan vara en relativt omedveten strategi som av elever beskrivs som förströelse eller ett 
sätt att undvika tråkig väntan på läraren. Alternativt kan det också vara en medveten 
strategi att undvika bundenhet till skrivna instruktioner, med syfte att lättare kunna 
nå upplevelser av flow i arbetet. För att elever ska uppnå flowupplevelser verkar det 
krävas viss förmåga till självständighet hos eleven likväl som eget handlingsutrymme 
att tekniskt finna egna lösningar och varianter. Det krävs således att eleven får eget 
ansvar att handla och därmed även har visst inflytande över arbetets progression. 
Upplevelse av flow kan vara något elever medvetet och uttalat söker, men också något 
elever definierar som en upplevelse som överhuvudtaget inte har med slöjd att göra. 
Avgörande för om en upplevelse av koncentrerad handling av eleven själv definieras som 
flow verkar vara elevers föreställningar om slöjdämnet, relationen till slöjdföremålet 
och om uppgiften karaktäriseras av samhörighet eller tvång. 
 Upplevelser av oro uppstår när elever saknar kontroll i arbetsprocessen. Om 
kontrollen kan ökas med hjälp av socialt samspel med andra kan oron komma att 
fungera som en ingrediens som ger spänning till arbetsprocessen. Att kunna balansera 
oro underlättas om arbetsprocessen är växelverkande och det finns utrymme för 
kompromisser och ett lekfullt förhållningssätt. Tar oron överhanden kan det leda till 
stark olust liksom starka uttryck för negativa emotioner. Oron ökas om kraven är 
höga, arbetsprocessen linjär och slutmålet statiskt.
 Avslutningsvis är elevers upplevelse av leda i arbetet beroende av arbetsprocessens 
faktiska utsträckthet i tid. I ledan övermannas eleven och upplever sig bemästrad 
av den egna emotionella upplevelsen av tiden. Att bryta leda kräver omväxling och 
variation i någon form. Sker omväxling med utgångspunkt i slöjdföremålet kan det tas 
sig uttryck i att teknik, färg och form varieras vilket medverkar till att upplevelsen av 
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att utföra arbetet förändras. Omväxling och variation kan därmed kräva kompromisser 
med den egna inre bilden av föremålet. Leda kan också bidra till att ett arbete avslutas 
i förtid. Elevers upplevelser av leda kan på så sätt få stor betydelse för slöjdföremålens 
slutliga utformning. 

Avhandlingens tre temakapitel – avslutande konklusioner
Elevers upplevelser av lust och olust ingår som en central del i deras erfarenheter av 
textilslöjdens arbetsprocesser. Lusten och olusten tar sig direkta uttryck i fysiska och 
vokala gester infogade i elevers handlingar. Gesterna och de efterföljande handlingarna 
utgör lusten och olustens direkta uttryck. De olika gesterna används parallellt och 
stödjer och förstärker således varandra.  Lusten tar sig övergripande uttryck i att 
elever närmar sig slöjdföremålet och behåller en nära kontakt med det, medan olusten 
uttrycks i avlägsnande och en rörelse bort från föremålet och arbetet. Rörelsen kan 
betraktas som horisontell i form av ett närmande och avlägsnande, medan det också 
finns en vertikal rörelse där olust tar sig uttryck i suckar som följs av hopsjunken kropp 
åtföljt av sänkt blick, medan lust uttrycks med en upprätt, sträckt kropp där den 
vertikala rörelsen förstärks av öppen, lyftad blick. 
 Leende, gemensamt skratt, sång och kroppsliga och vokala gester karaktäriserade 
av lekfullhet och humor är vanligt förekommande i elevers uttryck för lust. Gesterna 
och de efterföljande handlingarna har en bekräftande funktion som riktas mot elever, 
elevers prestationer eller mot undervisningsgemenskapen i sig. Lustfyllda segergester 
och glada tillrop när olika problem i arbetet övervunnits förekommer. Vad gäller olusten 
är grimaser och kraftfulla, hårdhänta kroppsliga gester vanliga, medan osäkerhet och 
frustration kan ta sig uttryck i att vokala gester i hög grad riktas mot elever och lärare 
i omgivningen. Emellanåt uttrycks osäkerhet och frustration i form av dialog direkt 
riktad till slöjdföremålet, förstås utan verbala svar. Handlingen kan tolkas som ett sätt 
för elever att möta motstånd och problem genom att tänka högt. 
 Elevers indirekta uttryck för upplevelser av lust och olust består av deras emotionella 
erfarenheter som de framträder i elevers utsagor i intervjuer och gruppsamtal. Detta 
utgör en form av reflekterad upplevelse som, tillsammans med de direkta uttrycken, 
återges och gestaltas i avhandlingens kapitel 7, 8 och 9. Lusten och olusten utgår från 
de olika situationernas mening som den förstås av eleverna i relation till deras behov 
och möjligheter till kontroll. Utifrån vart elevers direkta och indirekta uttryck för 
lust och olust riktas framträder tre aspekter som centrala för elevers upplevelse och 
förståelse av textilslöjdens mening. Den sociala gemenskapen, elevens relation till det 
egna slöjdföremålet och upplevelsen av arbetsprocessen utgör således emotionalitetens 
meningsstruktur som den framträder i det empiriska materialet. Kapitlens tre teman: 
Textilslöjd – en skapad undervisningsgemenskap, Textilslöjd och relationen till ett 
slöjdföremål samt Textilslöjd och att vara i en arbetsprocess är därmed en central och 
viktig del av avhandlingens resultat. 
 Textilslöjdens undervisningsgemenskap ger ett särskilt utrymme för socialt 
samspel med betydelse för de enskilda elevernas arbetsprocesser. Särskilt betydelsefullt 
är samspelet i situationer då elever uttrycker olust i form av osäkerhet och uppgivenhet 
i mötet med motstånd och olika problem i arbetet, eller i situationer där leda kan 
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uppstå. Social interaktion mellan elever är också framträdande i avslappning och 
luckor i koncentrationen. Ett positivt och välvilligt socialt samspel visar sig stödja 
elevers möjligheter till perspektivbyte och bidrar på så sätt till att vidga deras tanke- 
och handlingsrepertoar. Det sociala samspelet får därmed betydelse för lusten och 
det kan bidra till att motverka olust hos den enskilda eleven. Elever samspelar socialt 
i olika utsträckning och deras sociala handlingar har olika karaktär vilket också 
påverkar deras arbetsprocesser. 
 Elevernas relation till det egna slöjdföremålet ger olika emotionella förutsättningar 
för arbetet. Relationen har också betydelse för hur elever samspelar socialt med 
slöjdföremålet. Växlingarna i social handling riktad mot slöjdföremålet eller mot 
människor i omgivningen ser därmed olika ut för olika elever, vilket får betydelse för 
hur social handling och samspel kan inverka i arbetsprocesserna och i slutänden kan 
stödja elevers perspektivbyte och lärande. 
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Kapitel 10 Emotionellt handlande: 
lust, olust och elevers uttryck för 
lärande

I kapitlet beskrivs fyra olika praktiker som framträder i studien. De formar på ett 
grundläggande sätt elevers emotionella handlande och möjliga lärande. I beskrivningen 
tas fasta på hur elever tolkar och förhåller sig till en uppgift samt till emotionalitetens1 

funktion och sociala handlingars riktning i elevernas arbetsprocesser. Praktikernas 
skilda förutsättningar för handling och lärande synliggörs och relateras till vad som 
karaktäriserar elevers lärande samt till olika lärandebegrepp. 

Handlingsburen kunskap och erfarenhetsbaserat lärande
I slöjdämnet är kunskapen handlingsburen. Det betyder att kunskapen blir synlig 
i elevers handlingar och att det av handlingarnas resultat är möjligt för läraren att 
avläsa hur en elev förstår och därmed kan läraren också bilda sig en uppfattning om 
vad eleven kan. Kunskapen tar på så sätt manifesta uttryck synliga i arbetet under 
arbetsprocessens gång och i processens resultat, slöjdföremålet. Att exakt avgöra vilket 
lärande som skett för enskilda elever är mer problematiskt. Läraren får då ta fasta på 
situationer där elevers gester samverkar och leder vidare i handling som uttryck för 
lärande, vilka exempelvis beskrivits i föregående resultatkapitel. 
 Lärande i slöjd bygger på erfarenheter av handling och är således erfarenhetsbaserat. 
Med teoretisk utgångspunkt hos Dewey (1938) är det möjligt att betrakta lust och 
olust som integrerade i erfarenheten och som en grundläggande aspekt av människans 
sätt att förhålla sig till sin omvärld. När en elevs förhållningssätt till omvärlden 
förändras sker också lärande. Lust och olust ingår i elevers emotioner och är avgörande 
för hur elever förstår och bedömer olika situationer i arbetsprocessen liksom för de 
handlingar som följer. Såväl erfarande, handlande som lärande är därmed att betrakta 
som emotionellt grundat. 
 När elever lär i slöjd blir de förtrogna med slöjdmaterialet och de redskap som 
används i slöjdhandlingarna. De blir också förtrogna med olika förhållningssätt i 
sitt handlande. Lärande i slöjd rör samtidigt både elevers praktiska handlande och 
hanterandet av material och tekniker i arbetet och utformandet av olika emotionella 
och intellektuella dispositioner (Dewey 1916/2009; se Eisner, 2002). Dispositionerna 
kan beskrivas som handlingstendenser som träder fram vid olika förutsättningar i 
arbetet, och för med sig att elever förändrar handlingar utifrån resultatet av tidigare 
erfarenheter (Dewey, 1922/2005, 1916/2009). Dispositioner är både vanemässiga 
och varaktiga (Dewey, 1916/2009). Dewey beskriver det centrala i dispositionen som 
förvärvade sätt och former för hur elever reagerar i skilda situationer vilka får följder 

1 I emotionalitet innefattas de olika emotionella fenomen som framträder i studiens datamaterial: elevers ut-
tryck för lust, olust och olika emotioner, lust och olust i relation till elevers förståelse, värderande bedömning 
och upplevda behov samt elevers dispositioner och benägenhet att reagera och handla emotionellt. 
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i elevers kommande handlingar (Dewey, 1916/2009). De utgår därmed inte från i sig 
förutbestämda handlingar. Dispositionerna kan således röra en elevs möjligheter att ta 
sig an och lösa uppgifter liksom möjligheter att skapa egen mening i en uppgift och 
kunna ta egna initiativ. Dispositioner kan också vara det motsatta och till exempel 
innefatta handlingstendenser som att ge upp i mötet med olika typer av motstånd. 
Med utvecklandet av olika dispositioner följer elevers möjligheter att ta sig an och 
lösa uppgifter med hjälp av erfarenhet, kunskap och känslomässigt förhållningssätt. 
Elevers olika dispositioner kommer därmed, beroende av förutsättningarna, att på 
olika sätt inverka vid deras slöjdhandlingar. 

 
Elevernas erfarenheter av textilslöjd, liksom deras lärande, är knutet till olika praktiker 
(jfr Lave & Wenger, 1991). I praktikerna uppstår och framträder olika dispositioner 
som är beroende av den specifika kontexten. I det sammanhang studien utgör står 
emotionaliteten samt lusten och olustens betydelse för elevers lärande i fokus. Jag 
väljer därför att benämna praktikerna som emotionella. 
 I de emotionella praktikerna bidrar elevernas egen upplevelse av lärandesituationen, 
deras tidigare erfarenheter liksom socialt konstruerade normer och föreställningar till 
vilka emotionella förhållningssätt som blir möjliga att inta. De emotionella praktikerna 
uppstår på så sätt ur olika dispositioner som formar elevers emotionella inställning och 
i förlängningen också påverkar vilka handlingar som blir möjliga för olika elever (jfr 
Dewey, 1916/2009). Dispositionerna utgör en individs emotionella handlingsrepertoar, 
men ligger så att säga latenta och sätts igång om och när förutsättningarna är de rätta. 
Dispositionerna kan sägas handla om en elevs känslighet för aspekter av lust eller olust 
som bottnar i tidigare erfarenheter och i elevens egen vilja (Dewey, 1922/2005) och tar 
sig uttryck som emotionella handlingsvanor och benägenheter att reagera emotionellt 
på vissa sätt. De emotionella praktikerna bidrar till att forma varje elevs upplevelse av 
vad det betyder och hur det känns att vara elev i textilslöjd.
 Emotionaliteten som den framträder i handling i elevernas arbetsprocesser 
i textilsalarna är föränderlig. Jag betraktar den som böljande och i ständig rörelse, 
påtagligt närvarande men också lättflyktig. Eleverna är på så sätt aldrig emotionellt 
stillastående. Deras emotionella uttryck förändras ständigt i takt med att deras 
förståelse och bedömning av olika situationer skiftar och övergår i något nytt. Detta 
kan ske genom faktiska förändringar i kontextens förutsättningar, lärarens agerande 
eller genom att eleven möter motstånd i arbetet och tvingas till perspektivbyte och 
förändrad inställning. Det kan också ske genom social interaktion med andra elever 
som ger bekräftelse och stöttning och på så sätt bidrar till förändrat emotionellt 
förhållningssätt. 
 De emotionella praktikerna får inte betraktas som statiska. Eleverna rör sig i 
olika utsträckning både i dem och mellan dem. Dewey (1922/2005) beskriver hur 
dispositioner förkroppsligar olika motsättningar i omgivningen, med följd att elevers 
handlingar kan verka motstridiga och tala mot sig själva. 
 I avhandlingen fungerar de emotionella praktikerna som ett slags analysverktyg 
på en generaliserande nivå över de deskriptiva utsnitten av situationer och händelser i 
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textilslöjdens kontext. De emotionella praktikerna används även för att karaktärisera 
det handlingsflöde som elevers uttryck för lust och olust är en del av och där också 
elever handlingar och uttryck för lärande ingår. Det är för detta syfte som de fyra 
praktikerna konstruerats. Praktikerna grundar sig i den tidigare analysen av empirin 
och utgör ett slags sammanfattning av studiens resultat. 

I elevers handlingar som uttryck för lärande, och mellan de olika emotionella 
praktikerna, framträder skillnader i graden av självständighet i arbetet. En rörelse från 
osjälvständighet till allt större självständighet är ett uttryck för progression och lärande i 
slöjdämnet. Elevers självständighet framstår i studien som förbunden med socialiteten, 
det vill säga hur elever riktar sin sociala handling och vad det samspel som uppstår 
kommer att innefatta, samt med var elever riktar sin uppmärksamhet. Richard Senneth 
(2008) menar att lärandet av hantverk i stor utsträckning handlar om uppmärksamhet 
och att kunna specificera när och var något viktigt händer. Uppmärksamheten gör det 
möjligt att lokalisera, ifrågasätt och problematisera vad som sker. Han skriver: ”Three 
basic abilities are the foundation of craftsmanship. These are the ability to localize, 
to question and to open up. The first involves making a matter concrete, the second 
reflecting on its qualitiese, the third expanding its sense.” (Senneth, 2008, s 277). 
Beskrivningen är väl formulerad, men den tar dock inte hänsyn till en pedagogisk 
lärandekontext, där elever lär olika hantverkstekniker i klassrumsmiljö tillsammans 
med andra elever och där deras lärande också bedöms. Olika sociala aspekter gör 
lärande i textilslöjd i skolan till något mer, som även innefattar att vara en del av 
ett socialt sammanhang och att vara iakttagen och bedömd ur flera aspekter medan 
arbetet pågår. 
 Jag ser elevers socialitet som den framträder i materialet som två spår eller två 
trådar som tvinnas samman när elever växlar mellan dem. Den ena tråden rör social 
handling riktad mot andra människor närvarande i textilslöjdssalen, det vill säga 
andra elever och läraren. Den andra tråden utgörs av social handling i samspelet med 
det framväxande slöjdföremålet. Den tråden rör därmed processens dialog och elevens 
samspel med material och redskap i formandet av slöjdföremålet. Sammantvinningen 
av den sociala handlingens två trådar ser olika ut för olika elever. I mina skisser och 
anteckningar från analysarbetet finns schematiska figurer över hur olika elever riktar 
sin uppmärksamhet och samspelar socialt i olika situationer i studien. Skisserna är 
nästan att likna vid dna-spiraler med olika vridning och struktur, allt beroende av vad 
som hänt under arbetsprocessen och hur eleve agerar socialt. 
 Materialet visar att en elevs självständighet till stor del styrs av hur beroende 
en elev är av andras stöd och hur fri en elev är att använda sin sociala förmåga och 
rikta sin fulla uppmärksamhet mot arbetet. Stödet kan handla om att få konkret och 
handfast hjälp att hantera material och redskap i arbetet men också om att få hjälp 
att kunna rikta den egna uppmärksamheten mot vad som är relevant i processen, det 
vill säga mot vad som leder arbetet framåt. Uppmärksamheten gäller då den sociala 
handling som riktas mot slöjdföremålet. Stödet kan också handla om att en elev i 
arbetet är beroende av andras bekräftelse och vad andra tycker och tänker om vad 
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eleven arbetar med. Uppmärksamheten ritas då mot social handling gentemot andra 
människor, vilket minskar utrymmet för elevens sociala samspel med föremålet. Detta 
gör elever beroende av vad andra runt omkring tycker. 
         Med osjälvständighet följer alltså att i stor utsträckning vara beroende av läraren eller 
andra elever och deras stöd och hjälp. De andra fungerar då som en riktningsgivande 
hjälp för elevens egen uppmärksamhet. Med osjälvständighet följer därmed ett fokus 
på socialt samspel med andra men också på att få bekräftelse av andra. Den sociala 
uppmärksamheten växlar därmed riktning från föremålet och arbetet till samspelet 
med andra. Detta kan leda både till samling och splittring. I positiv bemärkelse kan 
samspelet med andra leda till en mängd nya intryck och öppenhet i arbetet, men i 
negativ bemärkelse kan en elev som hamnar under inflytande av andras krav då också 
komma att styras av andra. 
     Med ökad självständighet följer ökad grad av självständiga handlingar. Inte på så 
sätt att eleven alltid vet vad eller hur något ska göras, utan istället en ökad förmåga 
att pröva och själv undersöka hur något skulle kunna göras. Handlingarna är inte 
beroende av andra och utgår i högre grad från eget tyckande och egna preferenser i 
arbetet. Med ökad självständighet följer också vad som framstår som minskad social 
medvetenhet och närmast kan beskrivas som en ”medveten omedvetenhet” om andra 
(Mead, 1934/1995). Jag tolkar det som ett uttryck för att elever inte i lika hög grad är 
beroende av andras hjälp eller åsikter. Detta tar sig uttryck i att eleven riktar stor del 
av sin uppmärksamhet mot socialt samspel med föremålet och framstår absorberad 
av arbetet. Att agera självständigt är ett sätt för elever att utöva egenmakt genom 
att utnyttja det handlingsutrymme som finns i en uppgift. Med självständighet följer 
upplevelse av autonomi. Hartvik (2013) beskriver elevers självständighet som ett 
paradoxalt mål i slöjdens lärandeprocesser därför att läraren genom utformandet av 
ämnet och sin undervisning faktiskt strävar efter att själv bli överflödig. 

Fyra emotionella praktiker
Vid analys av olika situationer och elevernas handlingar och samspel som uttryck för 
lärande framträder fyra sinsemellan olika emotionella praktiker: den avståndstagande 
praktiken, den praktik som kännetecknas av osäkerhet, den accepterande och 
den införlivande praktiken (Se översikt över framträdande drag i de emotionella 
praktikerna i Bilaga 8). Jag har valt att benämna dem utifrån vilket förhållningssätt 
till arbetet och uppgiften som karaktäriserar praktiken. Förhållningssätten utgår från 
elevernas förståelse och tolkningar av uppgifterna, arbetet och sig själva som en del av 
textilslöjdsaktiviteten. Förhållningssätten kan betraktas som samlande namn för de 
olika dispositioner som är kännetecknande för de olika praktikerna. Praktikerna utgör 
också fundamentalt olika förutsättningar för lärande i slöjd.
 Praktikerna förhåller sig relationellt på olika sätt till tre aspekter som framträtt i 
materialet och befunnits kritiska för elevers arbetsprocesser och uttryck för lärande. 
Den första aspekten är socialiteten och hur elevers sociala handling riktas som beskrivits 
ovan. Den andra aspekten är elevernas relation till de slöjdföremål de arbetar med och 
graden av samhörighet med det framväxande slöjdföremålet. Den tredje aspekten är 
emotionaliteten och vilken roll lust och olust ges, eller tillåts ha, i elevernas handlingar 
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och arbetsprocesser. Som visats i föregående resultatkapitel (se kapitel 7, 8 och 9) är 
elevernas relation till föremålen precis som lusten och olusten, ständigt föränderliga. 
Jag tänker mig därmed relationen till föremålet och graden av samhörighet med 
föremålet samt emotionaliteten som två separata kontinuum som uppvisar gradvisa 
förskjutningar mellan ytterligheter. Relationens kontinuum och emotionalitetens 
kontinuum beskrivs mer utförligt i följande stycken. 

Olika grad av samhörighet – relationens kontinuum
Relationen till slöjdföremålet som ett kontinuum rör sig mellan å ena sidan en hög grad 
av samhörighet mellan eleven och slöjdföremålet, och å andra sidan en relation som 
karaktäriseras av utbyte. Utbytesrelationer kan jämföras med affärsmässiga relationer 
där utbyte och vinst är det viktiga och där man inte tar något större personligt ansvar 
för den andra parten (Clark & Brisette, 2002). En relation präglad av utbyte betyder 
att elevens insats är beroende av vad som erhålls i retur.
 Relationens kontinuum uppvisar en gradvis förskjutning från personlig 
samhörighet med slöjdföremålet och att elever söker och hittar personlig mening inom 
ramen för en uppgift till att i större utsträckning enbart prestera vad som krävs för 
en uppgift. Genom att formulera och utforma en uppgift erbjuder lärarna en mening 
som är gemensam för textilslöjd. Hur eleverna förmår göra uppgiften till sin och hitta 
möjligheter för egna intressen och behov i den mening som erbjuds inom uppgifternas 
ramar visar sig i studien vara en kritisk nyckelpunkt för relationen till slöjdföremålet 
och framförallt för lärandet.  Lärarna i studien lämnar för det mesta eleverna ett 
mycket generöst utrymme att kunna relatera slöjdarbetet till egna ambitioner och vad 
de finner meningsfullt, vilket gör denna nyckelpunkt än mer kritisk för utgången av 
ett slöjdarbete och för elevers lärande i slöjd. 
 Elevers relationer till slöjdföremål som karaktäriseras av en hög grad av 
samhörighet ger arbetsprocesserna en autotelisk inriktning, där samhörigheten med 
slöjföremålet medför att arbetet för den enskilda eleven har ett värde i sig självt. Det 
tvång som alltid finns närvarande i en skoluppgift hamnar då i bakgrunden. Elevers 
samhörighet med föremålet och uppgiften tar sig uttryck i närhet, mental närvaro och 
ett personligt engagemang. 
 Relationer till slöjdföremålet som karaktäriseras av utbyte innebär att elever 
accepterar den generella mening som erbjuds i en uppgift, men att de inte gör 
uppgiften till sin. Elever accepterar då att prestera vad som krävs i en uppgift men 
själva meningen med den ligger då i högre grad i utbytet och att få uppgiften gjord. 
Med utbytesrelationer följer upplevelse av tvång och att uppgiften med att framställa 
slöjdföremålet uppfattas som en pålaga. 
 I arbete i textilslöjd får elevers ansvar två skilda funktioner. I nära relationer 
karaktäriserade av samhörighet tar det form av ett eget inre ansvar för slöjdföremålet 
och uppgiften, medan det i utbytesrelationer i större utsträckning enbart handlar 
om ansvar att utföra en uppgift (jfr Andersson, 2004). Med det senare följer förstås 
en svagare personlig relation och samhörighet med slöjdföremålet. Vilka positioner 
elever intar i relationens kontinuum har betydelse för deras emotionella upplevelse 
av slöjdarbetet. Relationens och emotionalitetens kontinuum, som beskrivs nedan, är 
därmed samverkande och förbundna med varandra. 
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Lusten, olusten och emotionalitetens kontinuum
Emotionalitetens kontinuum rör som tidigare beskrivits lusten och olustens roll för 
elevers handlingar och arbetsprocess. Emotionaliteten uppvisar en gradvis förskjutning 
från lust och olust som värdering till lust och olust som en återkoppling om hur arbetet 
förlöper. Skillnaden mellan värdering och återkoppling blir här betydelseskiljande. 
Med värdering avses att lust och olust har en form av yttre värderande funktion vad 
gäller slöjdföremålet, den egna insatsen liksom det eventuella utbytet av att utföra 
uppgiften. I motsats till detta står att lust och olust kan ha en återkopplande funktion 
och uppträder då som en integrerad del i arbetsprocessen. 
 Skillnaden blir att med yttre värderande följs lust och olust av gillande och 
närmande alternativt ett ogillande och därmed också ett avståndstagande från 
slöjdföremålet, med följd att processen avstannar. Negativa emotioner och det 
emotionella obehag som kan följa av exempelvis osäkerhet resulterar då i undvikande 
och avlägsnande, och utgör något elever värjer sig mot. Elevers arbetsprocesser 
kommer då att kännetecknas av en emotionell känslighet för olust. Detta medan 
lusten och olusten som en återkoppling integrerad i arbetsprocessen på att annat, mer 
fördjupat, sätt fungerar som vägledning för elevers handling. Med lust och olust som 
en återkoppling i processen som talar om hur arbetet går följer också att emotioner, 
glädje liksom frustration och ilska, accepteras som en del av arbetsprocessen. Lärandet 
karaktäriseras då av möjligheter att erfara olika emotioner (Arpianinen m fl, 2013) 
och att lära sig hantera och balansera dem. Att lust och olust har en återkopplande 
funktion är karaktäriserande för problemlösande processer där målet inte är givet i 
förväg och det därför finns viss osäkerhet om arbetet kommer att lyckas eller inte.
 Emotionaliteten är nära sammanbunden med relationen till slöjdföremålet. 
Ju större närhet, samhörighet och ansvar en elev känner för sitt slöjdföremål desto 
mer givande och nyanserad kan relationen bli. Lusten, olusten och emotionerna får 
då en betydligt viktigare roll för kommunikation och samspel, än i en relation som 
karaktäriseras av utbyte och personlig distansering. 

De emotionella praktiker som karaktäriseras av avståndstagande, osäkerhet, 
accepterande och införlivande beskrivs mer utförligt i följande avsnitt. I beskrivningen 
tar jag avstamp i hur samhörighet med slöjdföremålet och lustens och olustens roll 
i arbetsprocessen samverkar. Vad som karaktäriserar elevers sociala handlingar och 
hur uppmärksamheten riktas beskrivs också. Sammantaget konstituerar relationen till 
föremålet, emotionaliteten och de sociala handlingarna tre faktorer som tillsammans 
ger särskilda förutsättningar för lärande. I beskrivningen av vilket lärande som är 
karaktäristiskt för praktikerna använder jag huvudsakligen Wertsch (1998) begrepp 
att bemästras, bemästrande och appropriering men även en rad andra lärandebegrepp 
(se översikt i Tabell 1) för att kunna ringa in framträdande drag för lärandet inom 
respektive praktik. 
 
Avståndstagande – när handling begränsas eller inte lönar sig
Elever med avståndstagande inställning verkar inte riktigt förstå hur man på olika 
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sätt kan söka ingångar till en uppgift. De uppvisar också en slutenhet inför de 
möjligheter som finns. Avståndstagande elevers svårigheter i sökandet efter mening i 
arbetet och samhörighet med slöjdföremålet skulle kunna bero på flera orsaker. Dels 
kan avståndstagandet tänkas bero på att elever inte vågar eller tror sig om att kunna 
klara av arbetet, dels kan det tänkas bero på att elever betraktar arbetet med uppgiften 
som en utbytessituation och att ett betyg, eller ett tänkt föremåls praktiska funktion 
och vad man får i gengäld av arbetet, inte är värt mödan. Den mening eleven kan se 
i uppgiften vägd mot den egna insatsen lönar sig inte. Elevers sätt att söka efter en 
relation till uppgiften eller föremålet framstår begränsat. När elever inte direkt kan 
hitta en egen praktisk användning för ett tänkt föremål och ett eget behov kopplat till 
föremålet, ger de upp och avbryter sökandet efter mening och samhörighet. 
 Att som elev inta en avståndstagande position är inte helt enkelt i det sociala 
sammanhang som textilslöjden utgör. Att ta avstånd genom att inte alls utföra 
arbetsuppgifterna är ovanligt i studien. Få elever befinner sig mer konstant i den 
avståndstagande praktiken. Det finns också tendenser till att avståndstagande handling 
korrigeras av andra elever inom gemenskapen, vilket kan leda till olika former av 
uteslutning.
 Centralt för en emotionell praktik karaktäriserad av avståndstagande är en 
kompakt upplevelse av olust.  Det råder därmed en tydlig obalans mellan lust och 
olust. Praktiken domineras därmed också av uttryck för negativa emotioner i form 
av gester som uttrycker mentalt och fysiskt avståndstagande. Emellanåt kan detta ta 
sig mycket starka uttryck i aggressiva och fientliga gester. Det förekommer att elever 
slår mot redskap och material eller kastar dem ifrån sig. Den emotionella praktik som 
karaktäriseras av avståndstagande balanserar mellan ett förhållningssätt till uppgiften 
som tvingande och något eleven inte känner samhörighet med eller vill ta ansvar för 
och en emotionalitet där lust och olust fungerar värderande från ett utifrånperspektiv 
på uppgiften och den egna insatsen. Upplevelser av olust leder därmed till fysiskt och 
mentalt fjärmande. Fjärmandet kan också vara mer mentalt och bli synligt i en vägran 
att engagera sig i arbetet. Att en elev fysiskt avlägsnar sig från arbetet för att inte 
återvända är det yttersta uttrycket för olust och avståndstagande. 
 Den avståndstagande praktiken kännetecknas av ovilja, eller en oförmåga, hos 
eleven att gå i dialog och social interaktion med material, redskap och det föremål 
eleven arbetar med och stora svårigheter med perspektivbyte, vilket starkt begränsar 
möjligheterna till det lärande som efterfrågas i textilslöjd. Att inte ge sig själv tid och 
möjlighet att lugnt och på fullt allvar försöka förstå vad som händer ur materialets 
eller redskapets perspektiv verkar leda till en stress över att inte förstå, som i sin 
tur leder till att motstånd och problem i arbetet möts med flykt och undvikande. I 
motståndet blir också den bristande egna meningen påtaglig. Avståndstagande ser ut 
att kännetecknas av låg tilltro till den egna förmågan att klara arbetet och eleverna 
tenderar att ifrågasätta sig själva redan vid motstånd som i egentlig mening inte är 
särskilt stort. Det framstår också förknippat med olust att inför andra möta motstånd 
och problem och inte klara av att bemästra dem. Sammantaget bidrar detta till ökad 
olust. De kraftiga uttrycken för negativa emotioner verkar fungera som ett sätt att 
utöka handlingsutrymmet för att kunna handla i opposition mot vad som förväntas. 



224

Genom att till exempel uttrycka kraftig ilska skapas utrymme inom praktiken, ett 
slags flyktvägar, där lärare och kamrater mentalt backar undan utan att ställa krav. 
Detta möjliggör att kunna agera på sätt som i andra situationer inte skulle betraktas 
som acceptabla. 
 Socialiteten inom den avståndstagande praktiken karaktäriseras en förväntan 
hos elever om funktionell identifikation med föremålet som uteblir och en vägran 
till fördjupad social interaktion. Detta ser ut att hänga samman med föreställningar 
om att arbetsprocessen ska vara linjär och leda fram till ett i förväg bestämt och 
definierat mål. Men det kan också bero på elevens emotionella inställning och att 
uppmärksamheten brister, med lägre grad av kontroll som följd. Med olust och 
negativa emotioner följer avsmalnat fokus och begränsad reflektion som motverkar 
både uppmärksamhet och handlingsberedskap (Fredrickson & Branigan, 2005). 
När tanke- och handlingsrepertoaren snävas in minskar förstås överblicken över 
möjliga handlingsvägar och det tycks som att eleverna upplever sig befinna sig i en 
handlingsmässig återvändsgränd, vilket förstärker avståndstagandet. Praktikens 
socialitet kännetecknas också av motstånd i det sociala samspelet med andra elever 
och ibland även läraren. Arbetsprocessen får drag av ensamhet utan stöttande socialt 
samspel med andra elever. Stöd och hjälp från andra elever att rikta uppmärksamheten 
och byta perspektiv uteblir därmed. Läraren utgör i stället ett mycket viktigt stöd inom 
den avståndstagande praktiken, detta trots att elevernas försök till socialt samspel med 
läraren kan vara sparsamma och inte ta sig särskilt konstruktiva uttryck. Detta kräver 
emotionell lyhördhet hos läraren. 
  Vad gäller lärande kännetecknas det genomgående av olika former av motstånd 
som blir övermäktigt och som elever inte kan bemästra. Arbetsprocesserna avstannar 
helt, alternativt går de långsamt framåt. Arbetet utförs under protest genom att elever 
så enkelt som möjligt försöker komma fram till ett färdigt resultat att visa upp, detta 
i stället för det lärande som följer av att på allvar försöka förstå och gå i närkamp med 
de utmaningar som uppstår. Lärandet kan därmed ha defensiva drag av att elever 
tenderar att demonstrera att lärande skett (Holzkamp, 2013). Avståndstagande kan 
även förstås som försök att undkomma hot som kan ligga i utmaningar som följer ur 
olika lärandesituationer. Negativa emotioner i arbetsprocessen är i sig ett sådant hot 
som undviks av elever inom praktiken. Till exempel kan det bestå i rädsla för att inte 
klara av en uppgift eller för att framstå okunnig inför de andra eleverna. 
  Inom den avståndstagande praktiken visar elever emellanåt med gester laddade 
med olust på de aktuella medierande redskapen som något som inte tillhör dem 
själva (jfr Wertsch, 1998). Avståndstagandet kan ta sig uttryck i att elever tar spjärn 
i textilslöjdsaktivitetens inre motsättningar. Exempel på sådana motsättningar är 
till exempel den historiska genusindelningen av slöjdämnet och föreställningar om 
textilslöjd som något feminint eller industriellt tillverkade föremål som normen och 
det egenhändigt tillverkade som avvikande. Elever kan då uttrycka avståndstagande 
med underförstådd hänvisning till att en textil teknik eller textila föremål över lag är 
för flickor och inget pojkar har användning för. Elever kan också hänvisa till att de 
slöjdföremål de gör ändå är så fula att de i det närmast är oanvändbara och att arbete 
därför inte är lönt. 



225

 Den avståndstagande emotionella praktiken kan vara svår för elever att själv ta 
sig ur. Särskilt valfria uppgifter som bygger på att eleven i stor omfattning formulerar 
egen mening blir problematiska. Motståndet blir mer uppenbart eftersom den typen av 
uppgifter synliggör den avståndstagande eleven. Det kan krävas intensiva lärarinsatser 
för att elevers lust och tilltro till den egna förmågan ska kunna repareras. Den omgivande 
situationen kring lärandet blir ytterst betydelsefull för att en elev ska kunna bryta 
olust och avståndstagande. Sammantaget utgörs den avståndstagande emotionella 
praktiken av dispositioner där eleven uppfattar att den egna handlingsförmågan är 
begränsad eller inte lönar sig. Slutenhet och försvar är framträdande hos eleverna. Att 
inte bemästra slöjdhandlingen kan utgöra ett hot värre än att inte alls försöka handla. 
Praktiken kännetecknas av upplevelser av likgiltighet, meningslöshet, oförmåga och av 
att inte höra till. 

Osäkerhet – att åka jojo mellan lust och olust
Den emotionella praktik som karaktäriseras av osäkerhet medför täta växlingar mellan 
lust och olust. Praktiken balanserar mellan en samhörighetsrelation med uppgiften 
och en utbytesrelation, allt utifrån hur arbetsprocessen förlöper eller vilken position 
elever inledningsvis intagit i arbetet. Oavsett vilken typ av relation elever i den osäkra 
praktiken har till föremålet kringgärdas arbetet av osäkerhet i handling och tvekan. 
Eleverna är beroende av såväl andra elever i den sociala omgivningen som läraren, för 
att kunna upprätthålla den egna relationen till föremålet och kunna föra arbetet framåt. 
Inom praktiken fungerar elevers lust och olust, precis som i den avståndstagande 
praktiken, som en yttre värdering av den egna insatsen och det framväxande föremålet. 
I socialt samspel bjuds andra in i värderandet av arbetet liksom i olika överväganden. 
Eleverna tar också i stor utsträckning intryck av varandra. Lust och olust balanseras på 
så sätt med hjälp av den sociala omgivningen. 
 Framträdande för den emotionella praktik som kännetecknas av osäkerhet är den 
täta växlingen mellan bemästrande och att bemästras, samt att växlingarna tar sig 
tydliga uttryck i lust och olust.  Praktiken kännetecknas på så sätt av svajig emotionell 
balansgång och snabba växlingar mellan lust och olust. Växlingarna kan liknas vid att 
åka upp och ner igen, likt en jojo, och de kommer till uttryck i det sociala samspelet 
mellan eleverna. De frekventa och växlande emotionella uttrycken kan förstås mot 
bakgrund av att praktiken kännetecknas av socialt stöd och att elever i den osäkra 
praktiken i stor utsträckning arbetar nära andra elever. Emotioner uttrycks starkare 
och mer frekvent och i nära och ömsesidiga relationer, och i den osäkra praktiken 
är andra elever närvarande och involverade i arbetsprocesserna. Elever är på så sätt 
delaktiga, och i viss mån även emotionellt engagerade, i varandras arbete och fungerar 
då dels som ett emotionellt stöd, och dels som en bredare bank av erfarenhet att ösa ur 
och en konkret hjälp vid praktiska problem och i olika valsituationer. De elever som 
befinner sig i den avståndstagande praktiken är däremot inte på detta sätt delaktiga i 
andras arbeten. 
 De negativa emotioner som elever uttrycker inom den osäkra praktiken framstår 
inte som att de syftar till att öka handlingsutrymmet för att elever vill undvika arbetet 
med uppgiften, vilket förekommer i den avståndstagande praktiken. Uttrycken för 
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negativa emotioner verkar i större utsträckning bero på att elever verkligen vill komma 
över ett motstånd eller lösa ett problem. De emotionella uttrycken har därmed en 
utpräglat kommunikativ funktion gentemot andra elever i den sociala omgivningen. 
Allvaret bakom uttrycken av de negativa emotionerna dämpas av att humor, bekräftelse 
och stöttande socialt samspel finns till hands och underlättar elevers perspektivbyte 
men också ger dem energi att ta nya tag för att övervinna olust och olika former av 
motstånd i arbetet. 
 Praktiken kännetecknas av ambivalens, obeslutsamhet och emellanåt en känslighet 
för vad andra ska tycka. Ambivalens är i sig en naturlig fas i föränderliga processer, 
vilket gör att de flesta elever emellanåt befinner sig inom den osäkra praktiken. De 
emotionella uttrycken, vare sig de är positiva eller negativa, beskrivs av eleverna som 
lustfyllda. Det är roligt när elever runt omkring uttrycker ilska och frustration eller 
glädje över att ha lyckats. Kanske blir de emotionella uttrycken roliga för att de flesta 
eleverna kan identifiera sig med hur det känns att känslomässigt åka hit och dit i 
processen. Det lustfyllda bottnar då i en egen igenkänning och bekräftelse mellan 
eleverna om att det är så här det kan vara att arbeta i textilslöjd. 
 Framträdande för socialiteten är interaktionen med andra elever. Starka 
emotionella uttryck gör det möjligt att få snabb support av andra elever och av läraren. 
För mer osjälvständiga elever, som ständigt befinner sig i den osäkra praktiken, är 
den egna delaktigheten i ett socialt sammanhang där andra elever hjälper och stöttar 
i arbetet det allra viktigaste för att de ska kunna manövrera genom arbetsprocesserna. 
Det sociala samspelet med lärarna är också framträdande och elever söker kontakt, 
emellanåt ihärdigt, för att diskutera olika överväganden och problem som uppstått 
och få hjälp att skrida till handling när de kört fast. Lärarna har därmed relativt 
stort inflytande över elevernas arbete inom den praktik som kännetecknas av elevers 
osäkerhet.  
 Den sociala interaktionen med slöjdföremålet är inte på samma sätt framträdande 
och karaktäriseras av tveksamhet. Uppmärksamheten på vad som händer i arbetet 
bärs inte fullt ut av eleven själv utan blir beroende av andra som hjälper till att ge 
uppmärksamheten rätt riktning. För några elever tar sig detta uttryck i att man förlitar 
sig på andra och därmed inte skärper den egna uppmärksamheten. 
 Vad gäller lärande karaktäriseras det som tidigare nämnts av täta växlingar 
mellan att elever bemästrar material och redskap och att de bemästras. Den beskrivna 
praktiken är en praktik där delaktighet i varandras arbeten, uppmärksamhet och 
perspektivbyte övas, ofta i situationer som är emotionellt laddade. Samspelet mellan 
eleverna har karaktären av vardaglig interaktion och utgår i mötet med problem i 
arbetet från elevers erfarenheter och vad de tillsammans vet. De språkliga begreppen 
räcker inte alltid till för att förklara olika problem eller förmedla viktiga innebörder, 
men eleverna kompenserar på ett kreativt sätt med kroppsliga gester och tar till 
påhittade ord och språkliga metaforer. Samspelet innebär övning i att kommunicera 
olika problem i arbetet, men det finns tendenser till att elever inte fördjupar sig i ett 
specifikt problem. De pratar om en lösning, men diskuterar inte olika lösningar och 
lösningars olika konsekvenser. Mer komplicerad problemlösning tenderar att stanna vid 
beskrivning och emotionellt delad förståelse av problemet och en eventuell bekräftelse 
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i stunden. Elever ger sig sällan in i att experimentera med varandras arbeten, utan tar 
ofta det säkra före det osäkra. Det kan till och med vara så att elever bromsar lärares 
experimenterande och förordar mer säkra lösningar på problem i andra elevers arbeten. 
Självständighet och tillit till den egna förmågan saknas i viss mån, vilket för med sig 
kompromisser och att egna idéer inte fullföljs hela vägen. Elever nöjer sig, hellre än att 
riskera att arbetet ska bli för svårt och osäkert.
 Det finns tendenser till att den här beskrivna praktiken stödjer reproduktivt 
lärande med utgångspunkt i givna förutsättningar. Eleverna söker lösningar utifrån 
sin tidigare förståelse och håller sig nära vad andra gjort eller olika modeller och 
förlagor, för att kunna bemästra uppgiften. Egen osäkerhet och rädsla att göra fel kan 
också bidra till att det som kamraterna föreslår inte tas på allvar. I stället för att prova 
på egen hand vänder sig en osäker elev till läraren. Praktiken är dock i allra högsta grad 
lärande och den kan ses som ett steg på vägen mot införlivande. Med stöd i andras 
erfarenheter kan eleverna göra nya erfarenheter, hantera problem och öva sig i att stå ut 
med osäkerhet tillsammans med andra. Praktiken utgör därmed ett led i att utveckla 
dispositioner som är nödvändiga för mer självständigt arbete, liksom dispositioner där 
eleverna verkligen kan dra nytta av tidigare erfarenheter. Genom dessa dispositioner 
kan de betrakta perspektivbyten som möjligheter i stället för svårigheter och succesivt 
öka tilltron till egna tankar och känslor och den egna viljan i arbetet. 

Accepterande och att roa sig så gott det går
Inom den emotionella praktik som kännetecknas av accepterande inrättar elever sig i 
vad de uppfattar är meningen med en uppgift. Den kan på så sätt sägas vara tillräcklig 
och ifrågasätts inte. Den egna relationen till slöjdföremålet kommer därmed i viss mån 
i andra hand och kommer att vila på tvång. Genom att acceptera uppgiften, utan att 
i någon större utsträckning försöka göra den till sin egen, framstår det ändå som att 
elever tycker sig få visst utbyte av att genomföra den. Förhållningssättet till uppgiften 
framstår som slutet – det finns inget större intresse hos eleven att söka ytterligare 
möjligheter. 
 Varken lust eller olust är särskilt framträdande i den accepterande praktiken. 
Emotionerna har en värderande funktion och elevers egna insatser och prestationer 
vägs mot vad de får i utbyte av att genomföra uppgiften. Gränsen för det emotionella 
engagemanget går där arbetet av eleven bedöms som gott nog för att uppfylla 
uppgiftens och därmed också lärarens krav, längre är eleven inte beredd att sträcka sig. 
En konsekvens blir dock att elevers emotioner delvis blir dämpade och undertryckta. 
Emotionerna får stå tillbaka till förmån för anpassningen till uppgiften och fungerar 
då inte heller fullt ut som återkopplande i arbetsprocessen. Ett accepterande 
förhållningssätt är relativt enkelt att inta i styrda uppgifter men fungerar sämre i 
friare uppgifter. Eisner (1997b) menar att den egna känslan är basen i ett skapande 
arbete och är det som eleverna har att hålla sig till när ett arbete inte är bestämt i 
förväg och saknar fasta regler. Följden av att ge sig in i ett arbete utan någon egen 
emotionell koppling till själva innehållet i uppgiften blir att handlingen skiljs från sitt 
syfte och får mekaniska drag (Dewey, 1916/2009). Eleven saknar då egen grund för 
olika överväganden och beslut i processen. Detta gäller också i den avståndstagande 
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praktiken där arbeten som inte avstannar helt måste drivas vidare utan emotionell 
grund för handling.
 Den accepterande emotionella praktiken utgörs av dispositioner som bygger på 
självständighet och kontroll och genom att elever inte överskrider gränser som riskerar 
att de förlorar kontrollen över de egna handlingarna. Det får till följd att elever väljer 
en svårighetsgrad på arbetet som är kontrollerbar, alternativt justerar arbetet eftersom, 
så att det blir möjligt att kontrollera och bemästra. Arbetsprocesser kan också inledas 
utifrån dispositioner som leder till att elever införlivas i arbetet, det vill säga att elever 
inledningsvis strävar efter stark samhörighet med föremålet. Möte med motstånd och 
olika problem eller orimliga förväntningar på arbetets resultat, gör dock att elever i 
viss mån ger upp och slutligen genomför uppgiften bara för att få den klar. Processen 
övergår då till att vila på handling karaktäriserad av att det räcker att arbetet blir ”gott 
nog” i andras ögon och av läraren bedöms som en fullgod uppgift. Arbetsprocesser 
kan även övergå från handling karaktäriserad av avståndstagande till arbete som i 
högre grad präglas av accepterande och kontroll. Sådana övergångar kan sporras av att 
elever plötsligt ser möjligheter i ett arbete och därmed med vad de anser vara en rimlig 
arbetsinsats kan genomföra något som läraren betraktar som ett godkänt resultat. 
Handlingar kännetecknade av accepterande kan därmed utgöra ett sätt för elever att 
manövrera sig genom en påbörjad process och få den avklarad.  
 Centralt för den accepterande emotionella praktiken är upplevelse av kontroll 
som till viss del kan vara lustfylld men också kan ge upphov till leda. Uttrycken för 
både lust och olust är generellt dämpade, vilket mest troligt hänger samman med 
att den personliga kopplingen till uppgiften är svag och inte utpräglat emotionell till 
sin karaktär. Elevers vilja att satsa och investera energi i ett arbete är beroende av 
relationen till arbetet och processens slutmål. Praktiken kännetecknas därmed av vad 
som skulle kunna beskrivas som av skolanpassad handling och att elever har en inre 
självkontroll (jfr Andersson, 2004) och kan underordna de egna emotionerna så att de 
inte blir framträdande i handling. De emotioner som kommer till uttryck i processen 
har därmed med prestation att göra. Att göra något gott nog innebär inte självfallet att 
elever är stolta över slutresultatet, däremot är de glada över att ha fullgjort uppgiften 
och att ha presterat vad som krävdes. Praktiken kännetecknas av att elever håller sin 
kapacitet på sparlåga i förhållande till vad som skulle kunna vara möjligt. 
 Framträdande drag i socialiteten är att elever inom den accepterande praktiken 
samspelar socialt med andra elever för att underhålla sig och motverka upplevelser av 
olust och leda, men också för att kompensera sig själva i utförandet av ett arbete som 
uppfattas tråkigt. Genom att elever inte utmanar sig själva, utan i stället fokuserar 
på att behålla kontrollen, hamnar de i mindre utsträckning i situationer där de blir 
beroende av socialt samspel för att klara av arbetet. 
 Att en uppgift uppfattas som tvingande, utgör i sig ingen god förutsättning för 
lärande (Ellström, 1992). Lärandet inom den accepterande praktiken karaktäriseras 
av elever som kan bemästra arbetet och som emellanåt håller arbetet på alltför låg 
nivå för att behöva möta verkliga utmaningar. Kontroll betonas därmed på lärandets 
bekostnad. Lärandet kan få en defensiv prägel. Genom elevers egna begränsningar 
av uppgifternas lärandepotential undviker de motstånd och sådant som riskerar att 
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rubba kontrollen. För att kunna fullfölja uppgifter inom ramarna för den tid och kraft 
eleverna vill lägga ned på dem, kan dock lärande av mer utvecklingsinriktad art och 
appropriering förekomma. Kreativa handlingar syftar då till att kontrollera en uppgift 
så att den håller sig inom för eleven rimliga gränser vad gäller tid och engagemang. 

Införlivande – att gå i närkamp med uppgiften
Den emotionella praktik som kännetecknas av införlivande framträder i arbetsprocesser 
där arbetet har en autotelisk inriktning och elever finner egen, personlig mening i 
arbetet. Praktiken förutsätter stark samhörighet med slöjdföremålet och eget inre 
ansvar för uppgiften. I praktiken framstår arbetsuppgiften därmed som att den utförs 
för sin egen skull, inte för att den är tvingande. Det är inte givet att den personliga 
meningen håller sig inom ramen för uppgiften som den inledningsvis formuleras av 
läraren. Det förekommer att elever förhandlar och tar sig eget handlingsutrymme för 
att kunna införlivas i slöjdhandlingarna. Förhandlingarna motiveras ofta av eleven 
utifrån slöjdföremålet, men verkar ytterst bero av att elever söker en särskild emotionell 
upplevelse av att utföra arbetet eller av att med föremålet kunna framstå på ett visst 
sätt. 
 Handlingarna inom praktiken kännetecknas av självständighet och en stark tillit 
till den egna förmågan och till att problem i arbetet kommer att ordna sig. Eleverna tar 
kommandot och kan framstå som absorberade av arbetet genom att de äger uppgiften 
och fungerar självgående i arbetsprocessen. Detta sker inte i den bemärkelsen att de 
skulle klara sig utan läraren, snarare utifrån att lärarens roll är mer perifer. Eleverna 
framstår inte lika beroende av lärarens kontinuerliga stöd som exempelvis elever i den 
praktik som kännetecknas av osäkerhet. Den införlivande praktiken är nog den praktik 
där sammanhanget runt eleverna har minst betydelse – de skulle troligen klara sina 
arbetsprocesser relativt oavhängigt av omgivningen. Sammanhanget framstår därmed 
ha en mer indirekt funktion, även om det förstås bidrar till elevernas upplevelser av 
arbetet. 
 Karaktäristiskt för elevers sociala handlingar i den införlivade praktiken är den 
fördjupade sociala interaktionen med slöjdföremål, material och redskap. Den tar sig 
uttryck i ett intensivt samspel med materialet och slöjdhandlingar som kommunicerar 
närhet. Vissa handlingar som karaktäriseras av förlängd och fördjupad kontakt med 
materialet framstår i sig som uttryck för lust. De kan ta sig uttryck i att elever stryker 
med händerna över materialet, klappar på det, sträcker eller tänjer på det. De lustfyllda 
handlingarna framstår som ett fysiskt, taktilt och visuellt undersökande av arbetet och 
de olika ingående delarna. Den sociala interaktionen med andra elever får stå tillbaka 
och sker när luckor i koncentrationen uppkommer och gör interaktion möjlig. Det 
förekommer att den sociala interaktionen med andra elever ingår i ett spel mellan 
eleven och slöjdföremålet, och på så sätt sammanflätar den sociala interaktionen med 
andra elever med själva arbetsprocessen. Att växla mellan social interaktion med elever 
runt omkring och längre sjok av samspel med materialet och arbetet hänger också ihop 
med att i lägre grad bli avbruten av motstånd som kräver att läraren eller andra elever 
konsulteras. Motstånd och problem möts i stället med en intensifierad kontakt med 
föremål och material, och resulterar i fördjupat samspel. Problemlösning pågår i hög 
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grad tyst inom eleven och kommer ofta inte till lärarens kännedom förrän i ett senare 
skede, ibland inte alls. 
 Att inte vara beroende av sammanhanget kan relateras till att inte låta den sociala 
omgivningen, eller medvetenheten om den, störa arbetsprocessen. Den införlivande 
praktiken inrymmer dispositioner där elever vågar ta utgångspunkt i sig själva och 
den egna lusten, det vill säga den egna meningen, som ett riktmärke för processen och 
hålla fast vid den, trots andras blickar på sig. Eisner (2002) beskriver hur skapande 
arbetsprocesser är beroende just av dispositioner där elever slutar snegla över axeln 
för att i stället vända uppmärksamheten inåt, mot det subjektiva och vad eleven själv 
uppfattar, tror och känner. Detta ger lust, olust och alla emotioner en särskild plats 
och funktion i den införlivande praktiken. Med ett öppet mål i sikte som eleven själv 
formulerat och också finner meningsfullt fungerar lust och olust som ett roder inne i 
arbetsprocessen och riktar elevens uppmärksamhet i arbetet. Lust och olust är på så vis 
integrerade i processen. Olust och negativa emotioner är inget som behöver undvikas. 
De är i stället något elever möter och i arbetsprocessen handlar utifrån. 
 Dispositioner i den införlivade praktiken kan alltså hantera emotionellt obehag 
och negativa emotioner i form av osäkerhet, leda, frustration och motstånd utan att 
elever avlägsnar sig fysiskt och mentalt. Eleverna har därmed handlingsberedskap att 
stå kvar och hantera de negativa emotionerna genom att uppleva dem som en del 
av arbetsprocessen. Olust tar inte heller särskilt framträdande uttryck i kroppsliga 
och vokala gester. Lust och olust verkar snarare i stor utsträckning utbytas och 
kommuniceras i det sociala samspelet med föremålet, det vill säga mellan eleven och 
föremålet i en inre dialog. Sammantaget karaktäriseras praktiken av att lust och olust 
är i balans. 
 Lärande i den införlivande praktiken utmärks av att bemästrande övergår i 
appropriering. Att elever bemästrar något medför generellt en lätthet som kan övergå 
i leda. Leda är ingen odelat negativ emotion i hantverksprocesser, då den i stället 
kan fungera som startpunkt för kreativitet och att handling tar nya vägar (Senneth, 
2008). I övergången till appropriering infinner sig alltid friktion och motstånd på nytt, 
som en följd av att eleven försöker göra det medierande redskapet till sitt (Wertsch, 
1998). Genom att inte väja för motstånd utmanar elever inom den införlivande 
praktiken sig själva genom att använda material och teknik på nya sätt för att nå ett 
personligt uttryck eller för att erhålla en särskild upplevelse. Studien visar hur elever 
i den införlivande praktiken kombinerar teknik, material och färg i utformandet av 
slöjdföremålet inte bara för att ge det färdiga föremålet ett visst uttryck, utan också 
för att det ger en särskild upplevelse av att utföra arbetet och befinna sig i processen. 
Appropriering adderar ny osäkerhet och fler parametrar in arbetet vilket tillför mer 
spänning och variation, och fungerar som ett sätt att, inom processen, genom att 
uppleva olika olustfyllda emotioner också komma tillrätta med dem. Den nära sociala 
interaktionen med föremål, material och redskap är ett uttryck för uppmärksamhet 
och ger en känslighet som bidrar till elevers förmåga att hitta olika ingångar och 
öppningar till sådana kreativa vändningar i processen. En betydelsefull aspekt av 
kreativitet är just förmågan att omforma och medvetet minska de negativa och öka 
de positiva inslagen i arbetet (Csíkszentmihályi, 2006). Går själva handlingarna 
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inte att omforma kan elever i stället kreativt söka sätt att förändra sin upplevelse av 
tiden medan handlingen utförs. Lärandet inom den införlivade praktiken är därmed 
utvecklingsinriktat. Eleverna intar dispositioner där de inte enbart funderar över hur 
något ska göras utan även vad och varför. Det kreativa förhållningssättet vänds inte 
enbart mot uppgiften och möjliga handlingsvägar utan även mot den egna emotionella 
inställningen. Lärandet kräver därmed svängrum. Skriftliga instruktioner som följs 
punkt efter punkt är ovanliga inom den införlivande praktiken. 
 Den införlivande praktiken kännetecknas generellt av att eleven utövar egenmakt 
över arbetsprocessen och handlingsutrymmet genom att rama in det på sitt eget sätt. 
Intressant är att lärarnas reaktion ofta blir ett tillbakadragande. Även den lärare som 
tar rollen av den tekniskt inriktade instruktören drar sig tillbaka och låter elever hållas 
trots betänkligheter kring hur arbetet genomförs rent tekniskt. En elev med ett eget 
starkt syfte och egna intentioner verkar kunna få läraren att retirera. På så sätt utökas 
och sanktioneras elevernas individuella handlingsutrymme inom praktiken. 

Elevers lärande och de erfarenheter elever gör är knutet till praktiker. De emotionella 
praktiker som konstruerats, den avståndstagande praktiken, den praktik som kännetecknas 
av osäkerhet, den accepterande och den införlivande praktiken, utgör fyra sådana praktiker 
som är betydelsefulla för vilket lärande som blir möjligt för elever i textilslöjd. Elever rör 
sig som jag tidigare nämnt mellan praktikerna samtidigt som jag genom observation och 
analys av handling och emotionella uttryck kunnat identifiera framträdande drag som gjort 
det möjligt att knyta enskilda elever till i huvudsak någon av de fyra praktikerna.   
 Den avståndstagande och den införlivande praktiken har varit lättast att 
identifiera, även om de dämpade emotionella uttrycken i införlivandet gjort den 
praktiken mer svåranalyserad. Elevers egna beskrivningar av emotionella upplevelser 
och handlingar har varit nödvändiga för att praktiken skulle framträda tydligt. Den 
avståndstagande praktiken har däremot varit betydligt enklare att identifiera vid 
direkt observation genom att olust uttrycks så kraftfullt och att elevers handlingar 
är relativt entydiga. Den praktiken är samtidigt den minst vanliga. Där befinner sig 
elever bara kortare stunder, förutom några enstaka elever som mer konstant intar ett 
avståndstagande förhållningssätt. Den osäkra praktikens uttryck är tydliga och den är 
lätt att observera, men ändå tog det tid innan jag analytiskt kunde skilja ut osäkerhet 
från accepterande och viss mån även från införlivande. Det kan bero på att elever rör 
sig mellan praktikerna. Särskilt den osäkra praktiken är rörlig. Det är också den osäkra 
praktiken som är den mest vanligt förekommande i studien. De allra flesta eleverna 
befinner sig någon gång där även om flertalet elever också genomför  stora delar av sina 
arbetsprocesser i den osäkra praktiken. Den accepterande praktiken har varit svårast 
att få syn på. Studiens fokus på lust och olust och hur de uttrycks har inte gynnat 
synliggörandet av den accepterande praktiken. Den har trätt fram inte i första hand 
genom elevers emotionella uttryck eller i slöjdhandlingar utan mer genom vad elever 
inom den accepterande praktiken inte gör, vilket kan förklara varför praktiken växt 
fram successivt under analysens gång. 
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Kapitel 11  Åter till alltings början 
– avslutande diskussion 

En lång arbetsprocess går mot sitt slut och det är dags för mig att återvända till början 
och avhandlingens startpunkt för att summera arbetet. Vad förstår jag nu av det som 
jag undrade över då? Vilka svar har jag fått på de frågor jag inledningsvis ställde? 
Elever jag mött under arbetets gång beskriver hur man kan få sin blick förstörd i en 
process. Vad man tror man ska få se infrias då inte. I detta ligger något mycket positivt 
och spännande. Ingenting är förutsägbart och en förstörd blick ersätts alltid av en 
annan, ny blick. 
 Min avsikt med detta avslutande avhandlingskapitel är att diskutera vad jag med 
nya ögon ser när jag vänder blicken mot avhandlingens startpunkt för att diskutera 
studiens resultat utifrån syfte och forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med reflektion 
över studiens utformning och metoder samt förslag till vidare forskning. 

Avhandlingens syfte och resultat
Syftet med avhandlingen har varit att belysa elevers emotionella erfarenheter som en 
särskild och implicit aspekt av textilslöjd och lärande i slöjdämnet. För att kunna göra 
detta har jag undersökt elevers uttryck för upplevelser och erfarenheter av lust och 
olust som integrerade i olika emotioner. Fokus har genom observationer riktats mot 
hur elevers upplevelser tar sig uttryck och på olika sätt gestaltas i social handling samt 
mot hur erfarenheter av lust och olust beskrivs av eleverna i efterföljande intervjuer 
och fokusgruppsamtal.  Fokus har också riktats mot lärande i textilslöjd och hur det 
kan relateras till elevers upplevelser av lust och olust. Avhandlingen har även syftat till 
att öka förståelsen för hur textilslöjdens särskilda sammanhang och olika kulturella 
faktorer öppnar för ett visst spelrum för lust och olust.

 
Lust och olust ingår som värderande förlopp i positiva och negativa emotioner. Vad 
jag i avhandlingen kallar för elevers direkta uttryck för lust och olust avser hur elever 
uttrycker positiva och negativa emotioner i olika situationer i slöjdsalen. Avhandlingens 
resultat visar att elevers uttryck för lust och olust är integrerade i deras slöjdhandlingar. 
De olika kroppsliga och vokala gesterna utgör delar av de sociala handlingar som 
ingår i arbetet. Det emotionella förloppet ingår därmed i textilslöjdens arbetsprocesser 
och bidrar till elevernas bedömning av uppkomna situationer och deras beredskap att 
handla.  
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     Vid analysen av elevers kroppsliga gester i olika kritiska händelser i observationer 
och rörliga bilder framträdde en systematik i de emotionella uttrycken som jag 
inte förväntade mig. Den yttrade sig i ett övergripande rörelsemönster av lust 
som ett kroppsligt närmande kontra olust som fjärmade eleverna från arbetet och 
slöjdföremålet. Om den rörelsen är att betrakta som horisontell, finns även en vertikal 
rörelse där olust tar sig uttryck, inte i kroppens förflyttning utan i dess hållning. 
Elever uttryckte ofta olust i suckar som följdes av hopsjunken kroppshållning och 
ibland även sänkt blick, en sinnebild för att luften bokstavligen gått ur eleven medan 
lust däremot uttrycktes med upprätt, sträckt kropp och lyft blick. Jag relaterar 
systematiken i uttrycken till att lust och olust, liksom de emotioner elever uttrycker 
på olika sätt, utbyter och kommunicerar olika behov hos eleverna som de framträder 
i stunden i de olika situationerna i slöjdsalen. Elevers emotioner i textilslöjd handlar 
ytterst om kommunikation och om att kunna balansera olika händelser i relation till 
omgivningen för att kunna behålla den egna kontrollen i det fortsatta handlandet. 
Emotionerna är helt beroende av vart elever riktar sin uppmärksamhet och hur de 
utifrån sammanhanget förstår och tolkar olika situationer.
 Emotioner är värderande bedömningar och uttryck i form av vokala och kroppsliga 
gester men också kroppsliga förändringar och erfarenheter som elever varseblir i den 
egna fysiska kroppen. Med emotionerna tar lust och olust därmed kroppen i anspråk. 
Jag menar att lust och olust är kroppsliga och därmed är en del av elevers användning av 
kroppen i textilslöjd. Elever uttrycker det inte explicit, mer än att de överlag beskriver 
erfarenheter av att det är lustfyllt att få använda sig av kroppen i textilslöjd genom att 
jobba med den och att kroppsligheten är något som skiljer slöjd från andra skolämnen.  
Vad jag avser är att emotionerna emellanåt kan inta kroppen och bidra till vad som 
vid observationer framstår som en intensiv kroppslig upplevelse. Exempelvis kan det 
handla om frustration och att en elev rör sig runt i salen med oroliga kroppsrörelser. I 
och med att jag betraktar emotioner som en del av textilslöjdens arbetsprocess blir de 
också en del av att använda kroppen i arbetet vid sidan av att klippa med en sax eller 
fästa en tråd genom att med handen sticka nålen upp och ned i materialet. Att eleverna 
tycker att det är roligt när andra elever intas av emotioner och ger starka uttryck främst 
för olust men även för lust, tänker jag har att göra både med egen igenkänning och att 
de emotionella utbrotten, inom vissa gränser, bidrar till omväxling och intensitet i den 
sociala samvaron i textilsalen.
 Vad gäller de kroppsliga uttrycken så visar avhandlingens resultat att elevers 
uttryck för olust är tydligare och kraftigare och därmed också lättare att observera än 
uttrycken för lust. De gester som uttrycker olust leder också i hög grad till fysiskt aktiv 
handling. Lustens kroppsliga uttryck består förutom kroppshållningen och leendet av 
ett närmande till något som uppfattas lustfyllt. Jag vill mena att det sistnämnda nog 
är lustens främsta uttryck, men att uttrycket är svårt att säkert identifiera vid enbart 
observation. 
 Resultatet visar också på olika "acceptance wriggles" typiska för textilslöjdens 
specifika kontext som har det gemensamt att de utgör en förlängd, utökad kontakt 
främst med material och slöjdföremål. De tar sig lekfulla former och uttrycks i ett nära 
och kroppsligt undersökande och prövande, som kan handla om att trä olika material på 
kroppen, väga dem i handen, stryka, klappa och sträcka. I det lustfyllda undersökandet 
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ligger en outtalad och outnyttjad potential till lärande som några elever, men inte alla, 
spontant använder sig av som en strategi i arbetet. Vad elever i textilslöjd erfar i sådana 
möten verbaliseras sällan. Av situationer ur avhandlingens datamaterial kan jag se att 
det rör sig om ett undersökande av föremåls former, färger och uttryck liksom olika 
materials funktioner, egenskaper, strukturer och texturer. Undersökandet är ett tydligt 
exempel på hur lust kan bidra till att vidga elevers uppmärksamhet och varseblivning. 
Det lustfyllda undersökandet kan således komma att bidra med erfarenheter som 
elever har användning av i efterföljande handling och i senare möten med motstånd 
och olika problem i arbetsprocessen. Senneth (2008) beskriver undersökandet som en 
lek med olika möjligheter, där den sinnliga stimulansens står i centrum. I det lekfulla 
undersökandet tar elevens dialog med materialet sin början. Lärarna uppmanar ofta 
elever som har svårt att komma igång med ett nytt arbete att gå till materialskåpen för 
att titta och känna på materialen. Jag tolkar det som lärarnas intention att eleven då 
ska gå i dialog med materialet och att det ska förenkla elevens idéarbete genom att göra 
det mer konkret och sinnligt. De spontana tolkningarna och värderingarna av olika 
kvaliteter hos material och föremål som eleverna spontant gör i mötet med dem är en 
del av analys och värdering av olika uttryck som enligt läroplanen hör till slöjdämnets 
centrala innehåll (Skolverket, 2011a). Det är dock ett lärande som ytterligare skulle 
kunna tas tillvara och fördjupas.
 Vad gäller vokala gester som uttryck för lust är gemensamt skratt, och humoristiska 
och lekfulla uttalanden, framträdande. Sång i samband med arbetet förekommer vid 
flertalet tillfällen i studien, något som också uppmärksammats av andra forskare. 
Sången visar sig i studien ha en kommunikativ och socialt bekräftande funktion som 
bland annat bidrar till att forma textilslöjdens undervisningsgemenskap. Med lustfyllda 
vokala gester bekräftar elever varandra och visar uppskattning av andras, men även 
egna, prestationer. Dialogen med ett föremål kan exempelvis innehålla segergester och 
glada tillrop, som om eleven i en tävling vunnit över materialet. Samspelet har då drag 
av en kraftmätning där materialet gjort motstånd och eleven fått anstränga sig för att 
bemästra det. 
 Elever uttrycker emellanåt osäkerhet och frustration genom vokala gester som tar 
form av en dialog utan verbala svar riktad till slöjdföremålet. Gesterna kan tolkas som 
ett sätt för elever att reflexivt möta motstånd genom att tänka högt och har noterats 
i tidigare forskning. Jag tolkar de vokala gesterna i dialogen som ett sätt för elever 
att rikta och behålla uppmärksamheten på vad som är av vikt i situationen. De egna 
vokala gesterna fungerar då riktningsgivande för uppmärksamheten. Vokala gester 
för uppgivenhet vänder elever i stället mot omgivningen och de uppmärksammas 
också i hög grad av läraren och av andra elever. Rösten visar sig vara ett kraftfullt 
uttrycksmedel vad gäller att fånga andras uppmärksamhet. Den framstår svår att 
värja sig mot och förmår bryta andras koncentration. Vokala gester förmedlar därmed 
relativt framgångsrikt elevers behov av stöd och uppbackning i arbetet. 
 Vad jag i avhandlingen kallar elevers indirekta uttryck för lust består av deras 
emotionella erfarenheter som de framträder i verbala utsagor i intervjuer och 
gruppsamtal. Erfarenheterna är en form av reflekterad upplevelse som elever väljer att 
beskriva och utveckla. Elevers direkta och indirekta uttryck för lust och olust återges 
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som en tredelad meningsstruktur i avhandlingens resultatkapitel, Textilslöjd – en skapad 
undervisningsgemenskap, Textilslöjd och relationen till ett föremål samt Textilslöjd och att 
vara i en arbetsprocess (se kapitel 7, 8 och 9). På en övergripande nivå är det således 
undervisningsgemenskapen, slöjdföremålet samt slöjdhandlingarna och upplevelsen 
av hur de förlöper i processen som elevers lust och olust riktas mot och som därmed 
också fungerar meningsskapande för elever i textilslöjd. Jag förstår dem som tre olika 
delar som var och en är av stor vikt utifrån elevernas perspektiv på ämnet. 

Elevers föreställningar om textilslöjd och deras emotionella uttryck
I avhandlingen framträder elevers föreställningar om textilslöjd i viss mån som 
motsättningar till elevers lust och olust som elever direkt uttrycker dem genom social 
handling i olika situationer i textilslöjdssalen. Elevers föreställningar och tal om 
textilslöjd framstår därför som något annat än vad de uttrycker i olika situationer i 
slöjdsalen. Genom forskningsprocessen har jag haft svårt att förhålla mig till det glapp 
som blir synligt. Hur kan man egentligen förstå det att elever säger att textilslöjd är 
roligt men samtidigt i hög grad ger direkta uttryck för egen olust i arbetsprocessen? Eller 
det att textilslöjd inte är att tänka, trots att djup koncentration och tänkande är något 
de själva eftersträvar i arbetet eller finner så tråkigt och arbetsamt i arbetsprocessen att 
de måste kompensera sig själva med lustfylld samvaro med andra elever under arbetets 
gång? 
 Nico Frijda, Antony Manstead & Sacha Bem (2002) beskriver en föreställning 
som något som förbinds med olika epitet och uppfattas som sann. Eleverna relaterar 
på så sätt textilslöjd till att vara roligt, kravlöst, fritt samt avskilt från tänkande och 
koncentration. Detta framställs också som sant. Bernstein (2000) relaterar olika 
föreställningar till maktordningar och att ett skolämne alltid framträder mot bakgrund 
av skolans pedagogiska diskurs som helhet. Vänder man på föreställningarnas innebörd 
framträder dock något annat. Skolans pedagogiska diskurs kan enligt samma elever 
betraktas som laddad med innebörder som tråkighet, svårighet, tvång, tänkande och 
koncentration. Med sin svaga klassificering kämpar slöjdämnet med legitimiteten 
inom skolans ram. Ämnet framstår dock i underläge eftersom det hamnar i opposition 
mot, och av eleverna ständigt jämförs med, matematik som är starkt klassificerat och 
även har stark, och många gånger självklar, legitimitet. Som läroplansgenomgången 
i avhandlingens början visar har slöjdämnet ständigt legitimerats genom att elevers 
upplevelser av lust i ämnet relaterats till vad som vid olika tidpunkter gett legitimitet. 
Den svaga inramningen av ämnet verkar ha bidragit till en öppenhet och känslighet 
för vad som ligger i tiden, ett slags trendkänslighet. Ämnet har också tagit spjärn mot 
lusten som något som ligger i utkanten, kanske till och med utanför den rådande 
pedagogiska diskursen. 
 Har föreställningarna då någon egentlig betydelse för hur slöjdämnet upplevs? Ja, 
det har de genom att de färgar upplevelsen (Csíkszentmihályi, 2006). Emotioner är 
en följd av föreställningar även om föreställningar och uppfattningar i sig inte utgör 
tillräcklig grund för handling (Frijda, Manstead & Bem, 2002). Handling kräver 
alltid emotioner och sambandet mellan känsla och handling är starkare än mellan 
olika övertygelser och handling. Även om föreställningar, som i sig är påverkade av 
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maktordningar, inte styr handling, så inverkar de på vad elever uppmärksammar i 
den egna upplevelsen och fungerar styrande för hur elever talar om sina upplevelser. 
Rådande diskurser påverkar därmed hur emotioner beskrivs med följd att vissa 
upplevelser av ett skolämne kan tabubeläggas (jfr t ex Bloch, 2001). 
 Emotioner kan å sin sida också påverka föreställningar och bidra till att de 
cementeras. De kan ”väcka upp, tränga in i och forma föreställningar genom att skapa 
dem, förstora eller förändra dem eller göra dem motståndskraftiga mot förändring.” 
(Frijda, Manstead & Bem, 2002, s 14). Framträdande emotionella upplevelser av 
slöjdämnet i linje med rådande diskurs har förstärkt redan starka föreställningar om 
slöjd som något roligt och lustfyllt. Detta har bidragit till att föreställningarna blivit 
seglivade och motståndskraftiga. Den rådande diskursen färgar språkliggörandet 
av den emotionella erfarenheten, framställer den ur ett visst perspektiv, och verkar 
konstitutivt för hur elever talar om verkligheten som den framträder i textilsalen. 
Detta bidrar till att vissa emotionella upplevelser av ämnet framträder medan andra 
osynliggörs. 
 Elevers föreställningar om textilslöjd som roligt är på ett sätt mycket olycklig. 
Ordet associeras med nöje, kul och att något görs för skojs skull, vilket placerar 
ämnet i en motsatsställning till nytta. Detta styr tanken bort från innebörder i ämnet 
som framträder i avhandlingens resultat. Där framstår med tydlighet att handling 
i situationer karaktäriserade av att elever upplever vad de gör som roligt egentligen 
ytterst handlar om mening och att den pågående aktiviteten på olika sätt är personligt 
meningsfull. Aktivitetsteorin är den teori som tydligast förmår visa hur elever 
förhåller sig till mening på olika nivåer av en aktivitet samtidigt. Den övergripande 
aktivitetsnivån rör samhälleliga behov och den kollektiva mening som inryms i 
textilslöjd som skolaktivitet, medan det som sker i handling och olika operationer 
i arbetet i textilslöjdssalen i högre grad rör elevens personliga mening. Det glapp 
som synliggörs väcker frågor om vilken grund för elevers eget meningsskapande som 
behövs för att skolan ska vara en gynnsam plats för lärande, men också hur man, i det 
tal om ett skolämne man kan påverka, ska följa rådande diskurser eller försöka utmana 
dem. Det finns anledning att ifrågasätta talet om det roliga och i betydligt större 
utsträckning tala om mening och textilslöjd som meningsfullt. 

Lustfyllda handlingar och processer kännetecknas av att de är i linje med elevers 
intentioner och att dessa också ser ut att kunna infrias. Utgångspunkten är då 
situationens mening som eleven uppfattar den. Lust är beroende av elevens upplevelse 
av kontroll, utökat handlingsutrymme och möjligheter. Förvåning och överraskning 
genom att något oväntat händer i arbetsprocessen är något elever förknippar med stark 
lust om det som visar sig ligger i linje med elevens intentioner. 
 Handlingar karaktäriserade av olust innefattar motstånd som på olika sätt hindrar 
och därmed begränsar elevers handlingsutrymme. Är motståndet väl ett faktum så kan 
övervinnandet av motståndet, oavsett om arbetet tvingas in på nya vägar och eleven 
måste kompromissa med sina intentioner eller inte, ändå upplevas lustfyllt. Olust kan 
på så sätt vändas i lust genom perspektivbyte, variation och omväxling. 
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 Växlingarna mellan lust och olust framstår i avhandlingen som att de ytterst 
handlar om vidgande och begränsning av elevers handlingar. Lust och olust är alltså 
beroende av varandra eftersom enbart vidgande inte är möjligt utan behöver balanseras 
mot begränsning i olika former. Växlingen mellan lust och olust är viktig och täta 
växlingar som kan balanseras av eleven gynnar arbetsprocessen och lärandet. Lust och 
olust i processer är nära förbundna med rörelse framåt eller att rörelse hindras. Att 
kunna förbli handlande oavsett vad som händer verkar vara lustens yttersta mål; att 
hindras, fastna och inte hitta någon handlingsväg utgör däremot olustens mörkaste 
ytterkant. I det läget vill ingen elev befinna sig särskilt länge. Elever verkar kunna 
bryta normer för att slippa befinna sig i ett läge där de inte kan handla. Då framstår 
normbrytandet mindre skrämmande än att hindras från att handla. 
 Mötet med motstånd är en ofrånkomlig konsekvens av att människan ständigt 
strävar efter livsuttryck (Dewey, 1925). Individens förmåga att handla och samspela 
med föremål i handling på det sätt som eftersträvas är nära förbundet med självet som 
skapas och utvecklas i handling (Mead, 1934/1995). Att hindras i handling och förlora 
kontrollen kan därmed den enskilda eleven uppleva som hotfullt. Det kan förklara 
elevers starka uttryck för olust när handling på olika sätt hindras eller misslyckas, trots 
att motståndet, utifrån sett, kan tyckas litet, lätt att lösa och därmed egentligen inte 
särskilt allvarligt. Anne-Lise Løvlie (1982) beskriver handling som sammanlänkad med 
en känsla av att vara levande. Olustfyllda situationer där handling förhindras hindrar 
därför även livskänslan. Løvlie menar vidare att trygghet inte främst består i relationer 
mellan människor, som man kanske först tänker sig. Överfört till avhandlingen skulle 
det röra sig om trygghet som en relation mellan elever och elever-lärare i slöjdsalen. 
Trygghet består enligt Løvlie i stället huvudsakligen av elevers möjligheter att aktivt 
kunna handla utifrån egna avsikter och behov. 
 Lustfyllda handlingar och processer är alltså beroende av trygghet som en tillit 
till att kunna förbli handlande oavsett vad som händer. Eleverna beskriver att deras 
lärare intar förhållningssätt som förmedlar trygghet. De litar på att lärarna har 
kunskap och vet hur problem kan lösas. Dessutom menar de att lärarna förhåller sig 
lugna och delar ansvaret vid svårare problemlösning. Undervisningsgemenskapen 
i ämnet är också utformad så att det sociala samspelet mellan elever på olika sätt 
stödjer elevers handling. Alla elever förlitar sig dock inte på den trygghet som kan 
förmedlas via lärarnas eller kamraternas stöd. All handling sker dessutom inför öppen 
ridå tillsammans med de andra eleverna i slöjdsalen. Handling kännetecknad av olust 
framstår som förbunden med stark medvetenhet om att man är betraktad av andra, 
vilket tycks förstärka otrygghet och hindra fördjupad uppmärksamhet i arbetet. Om 
en elev misslyckas i handling och andra elever noterar det utan att agera för att hjälpa 
förstärks olusten. Handlingen kan då kanske också förstås som icke-bekräftelse och ett 
dubbelt misslyckande. 

Processers och föremåls funktion som sociala och emotionella katalysatorer 
Lusten och olustens tredelade meningsstruktur, som beskrivits ovan, innefattar 
samvaron i slöjdsalen, elevers relation till slöjdföremålen samt deras upplevelser av 
de egna slöjdhandlingarna och arbetsprocessernas förlopp. Tredelningen utgör en 
analytisk renodling med syfte att synliggöra lusten och olustens riktning. I de olika 
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situationerna i slöjdsalarna existerar den tredelade meningsstrukturen parallellt 
för eleverna. De tre olika aspekter som fungerar meningsbärande är integrerade i 
varandra och upplevs av eleverna förstås som en helhet. Den sociala samvaron i salen 
pågår parallellt med arbetsprocesserna samtidigt som slöjdföremålen finns ständigt 
närvarande i form av elevers inre föreställningar om dem eller som fysiskt reella 
föremål som fungerar som något konkret att mötas kring. Medan arbetsprocesserna 
rör sig mot sitt slut växer slöjdföremålen fram. Förloppen är omramade av en osäkerhet 
som gäller både den egna handlingsförmågan i processen och hur det framväxande 
föremålet kommer att te sig. 
 Att slöjdföremålen liksom graden av kontroll i arbetet är emotionellt laddade och 
på olika sätt engagerande för flertalet elever, bidrar till att det också blir tvingande 
nödvändigt och emellanåt spännande att interagera. Arbetsprocesserna och föremålen 
utgör föränderliga förlopp, förknippade med emotioner, vilket ger rikliga impulser till 
socialt samspel. Elevers olika uttryck för lust och olust bidrar till det sociala samspelets 
variation. Textilslöjden är på så sätt en social och emotionell plats där emotioner som 
härrör från arbetsprocess och samspel kommer till uttryck och delas med andra.

Socialt samspel och tillit utvecklar emotionell resistens
Elever beskriver i intervjuer och kommentarer att de genomför textilslöjdens 
arbetsprocesser med en ständigt närvarande risk att få sina föreställningar och 
förhoppningar grusade. De antyder också att de innerst inne är medvetna om att 
slöjdföremålen inte kommer att bli som de tänkt sig, men att de ändå, om och om 
igen, hoppas och vill tro att de denna gång ska lyckas. Det kan ses som en övning i att 
efter avslutat arbete på nytt formulera en tillit till den egna förmågan. 
 Arbete i textilslöjdens arbetsprocesser handlar i stor utsträckning om att möta 
hinder som hotar de egna förhoppningarna och intentionerna och att arbeta vidare 
trots olust i form av oro och frustration (jfr Eisner, 1997a; Seitamaa-Hakkarainen m 
fl, 2013). Att på allvar misslyckas är att förlora hoppet till den egna förmågan. I den 
bemärkelsen har eleverna i egentlig mening inte misslyckats så länge de på nytt förmår 
spänna bågen i ny tillit till sin förmåga. Vad som skulle kunna betraktas som ett 
misslyckande blir då i stället en erfarenhet som stärker nästa försök. Med erfarenhet 
avser jag då inte enbart erfarenheter av tekniskt utförande utan i lika hög grad 
emotionella förhållningssätt i form av erfarenhet av olika möjliga dispositioner. Vad 
jag här beskriver synliggörs i den emotionella praktik som kännetecknas av osäkerhet. 
Där gör elever erfarenheter med stöd och hjälp av andra, de övar olika förhållningssätt 
och får stöd att hantera och balansera den egna lusten och olusten.
 Avhandlingens resultat visar att det sociala samspelet och textilslöjdens särskilda 
undervisningsgemenskap utgör ett konkret och handgripligt såväl som emotionellt stöd 
i arbetsprocesserna. Stödet hjälper elever att stanna kvar i processen och att fortsätta 
kämpa trots motstånd. Detta bidrar till en emotionell resistens mot att övermannas 
av olust och negativa emotioner i form av att elever lär sig balansera och hantera 
olust. Att lärarna tydligt kommunicerar en egen tilltro till att arbetet kommer att 
ordna sig och bli bra, framstår i avhandlingen som grundläggande för elevernas egen 
tilltro till sig själva och deras fortsatta förmåga till handling. Tidigare forskning visar 
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också att utveckling av tillit till den egna förmågan är det allra viktigaste resultatet 
av ett emotionellt positivt lärandeklimat (se Naude, van den Bergh & Kruger, 2014). 
Utvecklingen ökar också elevers engagemang i lärandet och deras sociala deltagande. 
 Elevers sociala samspel i arbetsprocesserna är vardagligt och icke-formellt till 
sin karaktär och ger tillfälle till social bekräftelse både av prestation, person och 
gemenskapen. Att elever i hög grad samarbetar, hjälper varandra och är delaktiga 
i varandras arbetsprocesser i slöjd har betonats i några studier där man även pekat 
på samspelet som betydelsefullt för lärande i ämnet. I denna avhandling framträder 
det sociala samspelet i form av en gemenskap karaktäriserad av emotionellt stöttande 
vardaglig interaktion, ömsesidig stolthet och bekräftelse, laganda och en emellanåt 
något retsam omsorg om varandra. Där finns dock även stråk av ensamhet och 
utanförskap som får betydelse för lärandet, men som inte lyfts fram i tidigare 
slöjdforskning. 
 För några elever karaktäriseras det sociala samspelet med andra elever av ensamhet. 
Den tar sig olika uttryck i de olika emotionella praktikerna. I arbetsprocessen framstår 
ensamheten som problematisk för arbetet främst när relationen till slöjdföremålet 
är svag eller saknas. Särskilt synlig blir ensamheten därmed i den avståndstagande 
emotionella praktiken. Csíkszentmihályi (2007) beskriver hur människors värsta 
upplevelser generellt kan kopplas till ensamhet och att de flesta former av aktiviteter är 
mer njutbara om andra människor finns närvarande. Han förklarar svårigheten med 
ensamheten som att den gör det svårare att skapa ordning och rikta uppmärksamheten. 
Människan behöver yttre stimuli och återkoppling. Saknas det börjar uppmärksamhet 
och tankar vandra. Det kan vara en bidragande orsak till att elever i den avståndstagande 
praktiken får svårt med perspektivbyte, vilket kräver koncentrerad uppmärksamhet 
och reflektion. Den införlivande praktiken inrymmer en annan sorts ensamhet som 
mer handlar om att det i koncentrerade faser i arbetet inte finns plats för något socialt 
samspel med andra. Den sociala handlingen riktad mot materialet är i sig nog. I den 
införlivande praktiken upphäver samhörigheten med föremålet eventuell ensamhet 
och verkar kunna inge en känsla av dialog som ger uppmärksamheten och handlingen 
sin nödvändiga riktning. Bekräftelse erhålls inte av andra elever utan kommer ur 
samspelet med det framväxande föremålet. Det färdiga föremålet utgör ett slags 
självförverkligande och en rörelse framåt genom att eleven växer genom att utöka sitt 
handlingsutrymme. Detta synliggörs och manifesteras i slöjdföremålet. 
 Den här avhandlingens fokus på elevers emotionella erfarenheter och därmed 
även lärandets emotionella sida visar på samspelet och de sociala handlingarna mellan 
eleverna som en potential för lärande. Resultatet visar även att vad elever möts och 
interagerar kring har emotionell betydelse och många gånger rör reella problem i en 
lärandesituation. Problemen kommer dock inte alltid till lärarens kännedom. Vad elever 
samtalar med varandra om blir då inte detsamma som vad läraren eventuellt involveras 
i, trots att de svårigheter elever diskuterar kan vara av stor vikt för arbetet. Även om 
textilslöjdens uppgifter av många elever framställs som något de gör för sin egen skull, 
finns naturligtvis en underliggande skolkontext. Vad elever gör och presterar ska 
bedömas och betygssättas av läraren. Hur elever framstår i arbetsprocessen har därför 
betydelse, med följd att problem i arbetsprocessen där eleven kan framstå i dålig dager 
ibland inte diskuteras. Viktiga lärandetillfällen kan därmed passera obemärkt. 
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Emotioner som implicita i arbetsprocessen
Elevers lust och olust är som tidigare nämnts beroende av vart deras uppmärksamhet 
riktas. Lust och olust har av den anledningen olika funktioner, viket blir synligt i de olika 
emotionella praktikerna. Arbetsprocesser som kräver risktagande och problemlösning 
är beroende av att negativa emotioner inte undviks, utan i stället balanseras. Både lust 
och olust behövs då som en återkoppling i processen. Avhandlingens resultat visar att 
detta inte framstår självklart för eleverna utan ingår som en del av progression och 
lärande i textilslöjd.
 Intervjuer och fokusgruppsamtal med eleverna visar att de i efterhand förklarar 
olika slöjdhandlingar med att de känt på ett visst sätt. Emellanåt framställs olust 
och negativa emotioner som det verkliga hindret i arbetsprocessen. Olust kan på så 
sätt osynliggöra det underliggande problem som elever mött i sitt arbete. Eleverna 
visar därmed en medvetenhet om att deras emotioner får betydelse för efterföljande 
handling. Samtidigt framträder en påfallande omedvetenhet hos dem om att 
emotionerna, genom att visa på underliggande problem och stödja förmågan att fatta 
beslut, är en tillgång i arbetsprocessen. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att 
eleverna inte är vana vid att tänka sig de egna känslorna som en potential som ger stöd 
vid beslutsfattande i arbetsprocessen. De tänker sig dem snarare som ett hinder. Att 
tänka på känslor som något som mest är i vägen när man ska fatta rationella beslut 
är en kulturellt utbrett och djupt inrotat tankesätt. Elevers sätt att tänka är därmed 
inte på något sätt ovanligt. Däremot hindrar tankesättet deras förståelse av sig själva 
och av vad som krävs av dem för att komma vidare i arbetsprocessen och utvecklas i 
textilslöjd. 
 För att elever ska kunna nå självständighet och införlivande i allt högre grad 
krävs att de förlitar sig på egna bedömningar och därmed även på egna emotionella 
reaktioner som uppstår i samspelet med det framväxande föremålet utan att börja 
ifrågasätta sig själva eller uppgiften så snart motstånd uppstår.  Det sistnämnda leder 
snarast bara till splittring eller att viktiga val i arbetsprocessen görs på måfå. Det 
krävs således en egen relation till arbetet där den egna känslan utgör grunden. Detta 
blir särskilt viktigt i en arbetsprocess där arbetet inte är bestämt i förväg och det 
därmed saknas fast utstakade regler. Fria arbetsprocesser kräver mod och tillit till 
den egna förmågan. De fritt valda uppgifter som framträder i studien blir därmed 
svåra att genomföra för de elever som inte förstår eller klarar att upprätta en egen 
meningsfull relation till arbetet. Saknas den saknas även grunden för beslutsfattandet 
och elever kan då som avhandlingens resultat tydligt visar hamna i mycket besvärliga 
arbetsprocesser. Eisner (1997a, 1997b) diskuterar denna problematik och menar att 
det går en gräns mellan uppgifter som baseras i teknik och uppgifter som är friare 
och bygger på en emotionell relation mellan eleven och arbetet. I uppgifter som är 
relationellt baserade är den egna känslan vad som finns att hålla sig till i arbetet. Det 
finns således anledning att fundera över den brytpunkt Eisner pekar på och hur man 
i textilslöjd kan formulera uppgifter så att de ger valfrihet till de elever som klarar 
att hantera den. Samtidigt som läraren behöver ge de elever som ännu inte klarar att 
upprätta en relation till ett arbete och ett slöjdföremål som är meningsfullt nog mer att 
hålla sig till. Samtidigt finns det anledning att ifrågasätta uppgifter som är så styrda 
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att elever med egen förmåga att hitta och formulera egna relationer till arbetet hindras 
i att finna egen mening inom uppgiftens ram. Växlingar mellan lust och olust kan, 
om emotionerna tillåts bli implicita i arbetsprocessen, fungera som något elever kan 
orientera sig efter och grunda olika bedömningar för handling på. För att eleven ska 
kunna navigera på det sättet i processen kräver dock självständighet och att eleven ges 
handlingsutrymme och egenmakt över processen. 

 
I avhandlingen har jag gett mig i kast med lärandet och att försöka förstå vilken 
betydelse elevers emotionella upplevelser har för lärande i textilslöjd. Lärande sker i 
interaktion och samspel men kan vara svårt att identifiera. Fritjof Sahlström (2008) 
skriver i en forskningsöversikt över svensk och internationell klassrumsforskning att 
få forskare lyckats studera lärande i sig när det sker. Han hänvisar till att det kan ha 
att göra med att föreställningar om vad lärande är gör det svårt att få syn på det. 
 Själv har jag i studien förvånats över att elevers uttryck för lärande i textilslöjd 
träder fram i situationer jag inte riktigt väntat mig och att uttrycken för lärande hänger 
samman med förhållandevis små vändningar och vridningar i arbetsprocesserna. 
Genom att handling hindras och perspektivbyte sker reaktualiserar elever egen 
tidigare erfarenhet eller tar på olika sätt del av andras erfarenheter som de sedan 
omsätter utifrån den egna förståelsen. Det sker alltså en överföring av erfarenhet till 
en ny situation, samtidigt som eleven förändrar sin förståelse för situationens innehåll. 
Situationen får då också ny mening. 
 De förändringar som sker i elevers förhållningssätt till omvärlden är förhållandevis 
försiktiga, vardagliga och framträder gradvis. Det är inte fråga om några jordskred. 
Jag uppfattar det egentligen som att varenda gest och inledande handling, som inte 
är en rutinhandling, vare sig de riktas mot slöjdarbetet eller mot andra elever utgör 
små förändringar och små steg på vägen till förändrat förhållningssätt och förändrad 
förståelse. Avhandlingens resultat visar hur lust och olust spelar in i varenda vändning. 
Lusten, olusten och växlingarna dem emellan utgör en del av perspektivbytet som är 
den plats i arbetsprocesserna där vändningar, förskjutningar och överföringar sker. 
Växlingen mellan lust och olust är därför viktig och platsen för bemästrande och 
appropriering att betrakta som emotionell. Med stöd i avhandlingens resultat anser jag 
därmed lärandet i textilslöjd som i grunden emotionellt.
 Lärande sker i intersubjektiva möten med andra människor och med material 
och redskap. Oväntat för mig var att elevers vändningar i processen orsakade av 
motstånd kunde vara så tätt sammanknippade med socialt samspel och att bekräftelse, 
att bli uppmärksammad samt humor och lekfullhet framstod som så involverade vid 
perspektivbyte. Saknades detta för någon elev blev processen lättare statisk, vilket 
inverkade negativt på elevens vilja och förmåga att överhuvudtaget byta perspektiv. 
 
Oavsiktligt lärande – både nödvändigt och planerat
För att förstå lärande i textilslöjd menar jag att det krävs att beakta vad Hörnqvist 
(2000) kallar avsiktligt och oavsiktligt lärande. Det avsiktliga lärandet är jämförbart 
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med att i textilslöjd lära sig sticka olika typer av maskor, där utvecklandet av det 
tekniska kunnandet möjliggör för eleven att kunna utforma och framställa allt mer 
varierade och avancerade stickade produkter. Vad Hörnqvist kallar oavsiktligt lärande 
består däremot i en smygande påverkan och utvecklandet av något som mer kan liknas 
vid en produkt av den kultur där lärandet sker. En sådan produkt skulle kunna vara 
att elever utvecklar sin förmåga att utforma idéer som väcker det egna engagemanget 
och lusten, eller att elever över tid utvecklar olika förhållningssätt som bidrar till 
förmågan att fortsätta handla även när arbetet inte går som planerat och motståndet 
är ett faktum. 
 De fyra emotionella praktiker som utgör en del av denna studies resultat 
visar hur fundamentalt grundläggande det så kallade oavsiktliga lärandet är för att 
elever ska klara av att bemästra textilslöjdens arbetsprocesser. Det krävs att elever 
lär olika förhållningssätt genom att utveckla olika dispositioner som bidrar till den 
egna handlingsberedskapen. I ett handlingsbaserat lärande är olika dispositioner för 
handling lika betydelsefulla för lärandet som själva operationerna som utgörs av de 
olika stickade maskorna. Dispositionerna utgör grundförutsättningar som gör det 
möjligt att stå ut med osäkerhet och oförmåga med bibehållen tilltro till att den egna 
förmågan kommer att utvecklas under arbetets gång. De gör det också möjligt att 
kunna ta risker och utstå ett misslyckande. Textilslöjdens arbetsprocesser kräver att 
elever har uthållighet att hålla fast vid något de föresatt sig, men samtidigt innehar 
emotionell känslighet och klarar av att frigöra sig från vad som är förväntat när 
situationen kräver det eller nya möjligheter öppnar sig. Sådana dispositioner utvecklas 
över tid och kräver att erfarenhet läggs till erfarenhet och att vanor hinner, men även 
får utrymme och stöd, att utvecklas och överföras (jfr Dewey, 1916/2009). 
 Det sociala samspelet mellan elever och stödet i form av bekräftelse och humor som 
framträder i studien stöttar och underbygger i stor utsträckning det oavsiktliga lärandet. 
I samspel med andra elever bearbeta elever upplevelser av osäkerhet, misströstan, 
leda och besvikelse, och genom att stärka varandra menar jag att dispositioner och 
handlingsberedskap har förutsättning att utvecklas vilket så småningom möjliggör för 
elever att klara arbetsprocessen mer självständigt. Avsiktligt och oavsiktligt lärande 
leder således sammantaget till att elever utvecklar autonomi och självständighet och 
kan ta kontroll över process och handlingsutrymme. Detta blir synligt i elevers sätt 
att hantera arbetsprocessen i den införlivande emotionella praktiken. Hartvik (2013) 
beskriver det som lärandeprocessens paradoxala mål att läraren genom utformandet av 
slöjdämnet och sin undervisning strävar efter att bli överflödig. 
 Begreppen avsiktligt och oavsiktligt lärande är inte ultimata utan snarast 
missvisande eftersom det oavsiktliga lärandet framstår som något sekundärt och 
underordnat, en position som inte stämmer med vad denna avhandlings resultat visar. 
Att skilja det avsiktliga och det oavsiktliga lärandet åt ger i stället en grund syn på 
lärandet som inte tillvaratar den lärandepotential som finns i det handlingsbaserade 
lärande som karaktäriserar textilslöjd.

Något som återkommer i avhandlingens empiriska material är elevers upplevelser 
av olust inför att arbete i slöjd tar tid, för lång tid. De möter motstånd i den egna 
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emotionella upplevelsen. Det är alltså tiden i sig som utgör motståndet, inte förmågan 
att bemästra teknik, redskap eller ett särskilt estetiskt uttryck. Tidsupplevelsen får 
eleverna att stanna upp, bryta den funktionella identifikationen med slöjdföremålet 
och tvingar dem in i social interaktion, perspektivbyte och reflektion över sitt arbete. 
Utifrån olika möjliga dispositioner kommer eleverna att hantera tidsmotståndet på 
olika sätt. Tiden och upplevelsen av den utgör på så sätt ett ofrånkomligt villkor för 
lärandet. 
 Kan man säga att lärande i textilslöjd i stor utsträckning handlar om lärandet 
av att hantera tid? Det är i sig ingen lätt uppgift. Sven-Eric Liedman (1997) beskriver 
klockan och mätandet av tiden som något som gav stoff och riktning åt människans 
tänkande, och hur tiden i och med industrialismen flyttade in i mänskligt medvetande 
och kom att bli en avgörande faktor. Liedman jämför tid med rum, två enheter åtskilda 
i den mänskliga erfarenheten, och visar på det paradoxala i att människan i dag 
totalt behärskar rummet och kan förflytta sig snabbt över enorma avstånd eller sända 
meddelanden på sekunder över jordklotet, men på samma gång helt tappat greppet 
över tiden: ”på tidens hav har vi alla gått förlorade” (Liedman, 1997, s 128). 
 Skolans lärandeprocesser är generellt sett långsamma. De kräver ett fördjupat 
förhållande och måste få ta tid. I ett samhälle där den temporala tiden ökar och förtätas, 
blir skolan avvikande och elevernas anpassning till lärandets långsamhet därmed 
också svårare och svårare (Liedman, 2010). Vissa tekniker och moment i textilslöjd 
är extremt långsamma, även i relation till den i övrigt relativt långsamma skolan. 
Olika moment i elevernas arbetsprocesser kan relateras till olust och upplevelse av 
leda, tristess och otålighet trots att eleverna som utför dem överlag är positivt inställda 
och intresserade av ämnet. Långsamheten utgör därmed en utmaning i sig i lärande i 
textilslöjd.
 Skolans tid är starkt reglerad. Den följer en bestämd ordning och ett fastlagt 
schema och manifesteras i skolklockorna som finns uppsatta i textilsalarna. Den 
faktiska längden på en slöjdlektion är inget eleverna kan påverka i någon större 
utsträckning. Den objektiva tiden är på så vis mätbar och inrutad. Objektiv tid har 
dock inget med upplevelsen av tid att göra. Westlund (1996) beskriver hur det vid 
sidan av den objektiva tiden finns en annan tidserfarenhet som är subjektiv – det är den 
tiden eleverna upplever. Den låter sig inte mätas och är känsloladdad och omväxlande 
till sin karaktär. Den kan rusa eller vid andra tillfällen upplevas som att den står 
stilla. Subjektiv tid är laddad med handling, mening och förbunden med den specifika 
kontexten. Kopplingen till mening gör den emotionell och beroende av den enskilda 
elevens bedömning. Upplevelsen av tidens hastighet har därför med lust och olust 
att göra. Hastigheten är beroende av huruvida elever har möjlighet att påverka sitt 
slöjdarbete och de olika slöjdhandlingarna. Är de delaktiga och kan genomföra egna 
intentioner upplever de generellt att tiden går snabbare. Elever upplever att varierade 
och för dem själva intressanta händelser eller aktiviteter går snabbare än monotona och 
ointressanta. Ett flertal varierade händelser inom samma tidsrymd får också till följd 
att elever upplever att tiden går snabbare (Westlund, 1996).
 Vid motstånd stannar tiden upp och den tröggående tiden kan av eleverna 
upplevas som ett motstånd i sig. Eleverna beskriver det som förenat med olust att sitta 
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fast inne i arbetet, att tidsmässigt inneslutas av det och att inte kunna komma vidare 
i processen. Eleverna beskriver hur deras handlingsutrymme då begränsas och att de 
liksom fastnar i tiden som kryper fram. De upplever sig inte längre fria utan hindrade. I 
mötet med tidsmotståndet stannar elever upp och överväger olika handlingsmöjligheter 
– att fortsätta som tidigare upplevs inte längre möjligt. Fångenskap i tiden prövar 
meningsfullheten i vad eleverna arbetar med och får konsekvenser i handling. Somliga 
elever tar sig ur arbetsprocessen och avslutar helt enkelt arbetet. Andra försöker påverka 
den egna upplevelsen genom att skynda på arbetet eller den subjektiva tidsupplevelsen 
och öka lusten genom att variera teknik och material eller förändra arbetets mening 
med genomgripande förändringar av slöjdföremålet som följd. Ett annat alternativ kan 
vara att vila från arbetet ett tag. Föremålens form och uttryck bär på så sätt spår av 
elevers försök att bemästra tiden. Det lärande som sker kan vara defensivt men även i 
hög grad utvecklingsinriktat då tidsmotståndet leder till ifrågasättande, kreativa och 
experimenterande förhållningssätt och att processen riktas om mot mål som inte är 
givna från start. 
 Resonemanget ovan väcker frågor om tiden är ett medierande redskap och om 
begreppet bemästra går att använda på tid? Jag vill mena att det gör det. Tid kan 
bemästras på flera olika sätt, men det verkar inte vara något som uttrycks explicit i 
textilslöjd. 
 Elever kan av olika anledningar fastna i uppgifter och förmår inte alltid ta sig loss 
på egen hand. De ber heller inte alltid om hjälp. Avhandlingens resultat visar att det är 
ovanligt att elever involverar läraren vid upplevelser av leda och att tiden går långsamt. 
Man kan fråga sig varför. Är det inget legitimt lärandeproblem eller något eleven kan få 
hjälp med? Har textillärare inga strategier för att förändra upplevelser av tid i arbetet? 
Tycker eleverna sig ha handlingsutrymme nog att kunna hantera problemet själva, 
eller är de rädda att få sitt utrymme begränsat om de skulle involvera läraren? Den 
främsta orsaken tror jag är att tidsupplevelsen inte betraktas som ett lärandeproblem, 
utan i stället läggs på eleven att hantera som ett personligt problem. Kanske finns 
associationer hos både lärare och elever om att problemet har att göra med lättja. Det 
innebär samtidigt att leda inte betraktas som en möjlighet och då inte heller som en 
legitim grund för att göra vändningar i processen eller förändra intentioner utifrån. 
Följden blir dock att gynnsamma tillfällen att diskutera och överväga olika lösningar 
förblir outnyttjade. 
 Tidsåtgången är mycket svår att bedöma i hantverk, särskilt för den som är oerfaren. 
I textilslöjd krävs också att elever klarar av att skjuta upp tanken på slutförande, vilket 
kan vara en utmaning för många. Upplevelser av långsamhet och leda har dock en 
viktig funktion i textilslöjd. Senneth (2008) beskriver hur leda i hantverksprocesser 
fungerar som viktig igångsättare för kreativitet. ”Boredom is as important as stimulus 
to craftsmanship as it is in play; becoming bored, the craftsman looks for what else he 
can do with the tools at hand.” (Senneth, 2008, s 273). Ledan bidrar till appropriering 
och utvecklingsinriktat lärande genom att medverka till att elever lär sig förändra 
ursprungliga regler och agera med de medierande redskapen på nya sätt. Att kunna 
manövrera arbetsprocessen och slutmålet efter den egna upplevelsen utmanar dock 
föreställningar om planeringens funktion i elevernas arbetsprocesser och kräver att 
slutmålet är öppet. 
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 Även om upplevelsen av tiden inte framhävs som något man i textilslöjd lär sig 
bemästra visar utformningen av ämnet och salarna att det finns en förståelse för tidens 
problematik. Utformningen stödjer på olika sätt en positiv tidsupplevelse. Elever får 
samtala med varandra i större utsträckning än i andra skolämnen. De tillåts i vissa 
textilsalar även lyssna på musik och radioprogram medan de arbetar och kan då 
också sitta mjukt och bekvämt. Musiken används som strategi att få tiden att gå och 
motverkar samtidigt leda (Bull, 2000; Wikström, 2001). Den befäster då olika positiva 
emotionella tillstånd och fungerar som ett slags parallellaktivitet som förändrar 
elevers upplevelse av tiden (Bergman, 2009). Musik såväl som radiolyssnande och 
samtal kan därmed betraktas som parallella aktiviteter, som hjälper elever att ta sig 
igenom en utdragen genomförandefas i textilslöjd och kan därmed ha en outtalad 
pedagogisk funktion i förhållande till tid. Då lärarna inte uttalar eller beskriver 
parallellaktiviteternas strategiska funktioner kan de för eleverna framstå och uppfattas 
som ren förströelse utan vidare syfte. Bemästrandet av tid blir då också underförstått 
och relateras inte till lärande. Engagemang och riktad uppmärksamhet kräver energi. 
I övergången från leda till att på allvar gå i dialog och fördjupat samspel med arbetet 
och kreativt bemöta ledan finns parallellaktiviteterna där och erbjuder en möjlighet 
att i stället övergå till att roa sig. Textilslöjdens frihet i tid och rum lämnar på så sätt 
eleverna stort ansvar över arbetsprocesserna. 
 Tiden regleras ytterst av schemat och terminerna och i viss mån av antalet 
obligatoriska uppgifter. Andra elevers rytm kan vara något elever inrättar sig efter och 
fungerar därför i viss mån också styrande. Resultatet visar att de flesta textillärarna 
inte detaljstyr tiden för de olika uppgifterna. Den lärare som intar instruktörens 
roll framstår som ovanlig genom att styra tiden så att elevers processer ska vara 
parallella med gemensam inledning och i viss mån även gemensamt avslut för de 
olika uppgifterna. Detta tror jag är mindre vanligt i textilslöjd generellt. Avgränsad 
tid kan leda till avslut på tidens premisser och inte för att målet är uppnått, särskilt 
om elevens engagemang i uppgiften är lågt. Den lärare som intar servicekvinnans 
roll har en annan strategi och arbetar med eleverna i slöjdarbetena för att skynda på 
processer som drar ut på tid. Hon tar på så vis medansvar för tiden, avlastar eleverna 
och motverkar olust i form av leda. Pedagogen och handledaren verkar däremot låta 
arbetsprocesserna ta den tid de tar och har heller inga direkta tidsavgränsningar i sina 
uppgiftsformuleringar. Skillnaderna är alltså stora vad gäller styrningen av tiden och 
då även förutsättningarna för leda i de olika slöjdgrupperna. 
 

I textilslöjd framställer elever slöjdföremål med syfte att lära. Ofta spelar föremålen 
en roll i elevers liv utanför skolan och kommer på olika sätt till praktisk användning 
vid sidan av andra föremål eleverna och deras familjer omger sig med. Människors 
förhållningssätt till föremål, hur de umgås med dem, är tidsbundet, vilket påverkar 
elevers relation till de föremål de framställer. Samtiden karaktäriseras av att 
föremåls omsättningshastighet har ökat liksom mängden ting människor omger sig 
med (Featherstone, 1995). En följd av detta är att enskilda föremål inte längre blir 
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meningsbärande, eller som Ove Wikström (2001) beskriver det ”tingens betydelse 
dunstar” (Wikström, 2001, s 34). 
 
Autenticity och ephemerality
Föremål spelar en central roll i större sociala förändringar. Judy Attfield (2000) menar 
att föremålens roll i samtiden karaktäriseras av begreppsparet authenticity (autencitet) 
och ephemerality (kortvarighet). Begreppen är motstående och materialiserar relationen 
mellan tid och förändring i vanliga, vardagliga föremål. Authenticity förbinds med en 
form av äkthet och ett samband med ett föremåls födelseögonblick och det tillfälle 
då ett föremål transformeras från en idé till att fysiskt ta form. Attfield förlägger det 
allra mest äkta och autentiska till ett urstadium som äger rum innan justeringarna 
som kompromissar med det ideala sker och gör det materiella realiserandet möjligt. 
Urstadiet är att likna vid vad elever i studien kallar den inre bilden av slöjdföremålet. 
 Föreställningarna om äkthet har enligt Attfield förskjutits över tid. I nutid är det 
idén, snarare än göraren, som uppmärksammas och också kopplas ihop med det äkta 
och unika. Detta hade varit omöjligt i förindustriell tid då den som gjorde föremålet, 
det vill säga hantverkaren, stod för både idé och utförande. Att en och samma person 
står för utformandet av ett föremål från idé fram till färdigt föremål karaktäriserar 
slöjdämnets helhetliga processer och ger den slöjdande eleven en särskild autonomi 
inom ramen för de material och tekniker som står till buds. Slöjdämnet har också sina 
rötter i brytningstiden mellan det förindustriella hemslöjdandet och den industriella 
massproduktionen. Inom ämnet har man hållit fast vid att elever arbetar i helhetliga 
processer och över tid har elever getts allt större inflytande över idéutvecklingen och 
utformandet av slöjdföremålen. En framträdande skillnad mellan design och mer 
helhetliga processer består i att den som utför arbetet i en helhetlig process möter 
olika begränsningar som inte har någon motsvarighet i design. Inom design är idén 
om perfektion möjlig att realisera. ”It is only modern design practice which expects 
a design to emerge fully formed first time round without reference to a type or the 
refinements of the evolutionary process.” (Attfield, 2000, s 80). Samtidigt som design 
adderar något till ett föremål som pockar på uppmärksamhet, kan den också skilja ett 
föremål från sin mening. 
 Medan authenticity andas stabilitet, närvaro, lång livslängd och att föremålet är 
riktigt och verkligt trots att det saknar perfektion, kan ephemerality betraktas som 
en antites. Om autencitet har koppling till ursprung lägger ephemerality betoningen 
på nuet ”that fragile evanescent moment that passes in a flash” (Attfield, 2000, s 81). 
Ephemerality påminner om att tiden går och när det transformeras in i ett föremål 
refererar det till värdelöshet, skräp och något som inte håller mer än några dagar. 
Föremålet saknar då koppling till ursprung och har heller ingen plats eller destination 
i framtiden. Attfield menar att ephemerality förpassar ett föremåls värde till dess 
konsekvenser för ögonblicket. Föremål som reduceras till ögonblicket tolkar jag som de 
emotionella upplevelser av ögonblicket här och nu som emellanåt övermannar eleverna 
i textilslöjd. Studiens resultat visar på flertalet sådana situationer där den emotionella 
upplevelsen av ögonblicket förbinds med tiden och liksom sveper bort relationen till 
själva föremålet. Den bär inte längre elevens engagemang.  I stället blir det tidens 
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mening elever reagerar emotionellt på, vilket framträder med tydlighet i textilslöjdens 
arbetsprocesser som är utdragna i tid. 
 Föremålet som länkat till tiden gäller särskilt de elever som inte införlivas med 
sitt arbete och därmed på olika sätt upphäver tiden eller fokuserar på annat än själva 
tidsupplevelsen. Föremål impregnerade med kortvarighet gör eleven beroende av den 
emotionella upplevelsen här och nu, vilket kan vara en del av problematiken kring 
de tendenser till luststyrning jag nämner i avhandlingens inledning. När elever inte 
går in i relation med ett föremål blir de i stället fångade av tiden och upplevelsen 
av den. I stället för att kreativt förändra den tar man till flykt. Elever skapar och 
hanteras sin tid på gränsen mellan en känsla av frihet till mer tid att själv bestämma 
över, ett erbjudande om att lösa olika utmaningar som ökad frihet för med sig, och 
en dominerande känsla av frihet från en styrd och invand skoltid (Balldin, 2006). 
Den känslan försvårar också för elever att göra något av en situation. Om den frihet 
elever beskriver i textilslöjdens arbetsprocesser endast leder till att eleven på grund av 
slöjdföremålets kortvarighet ändå fångas i tiden har friheten för eleven ingen funktion 
– den leder bara till ny fångenskap. 
 Den betydelseförskjutning av föremåls mening som jag beskriver ovan är 
ett samhälleligt förändringsförlopp som sipprar in i textilsalen. Förloppet utgör 
en kulturell faktor som kan tänkas få konsekvenser för elevers arbetsprocesser och 
emotionella erfarenheter av arbetet. Elever beskriver å ena sidan authenticity och 
det unika som något lustfyllt, något de är stolta över och något som ger föremålen 
ett särskilt liv. Det återspeglar samtidens tendens att betrakta det unika som något 
särskilt eftertraktansvärt. Å andra sidan uttrycker elever hur kortvarigheten gör att 
den ansträngning de lägger ned i arbetet med ett föremål inte lönar sig. 
 Ephemerality ger inget utrymme för långsam förändring. Fokus på ögonblicket 
ger inte plats för elever att investera tid och (tåla)mod att vänta in förändringar som 
följer av erfarenhet, utvecklad vana och successivt upparbetat handlag. Kortvarigheten 
upplöser perspektivbytet, reflektionen, meningen och enligt Senneth (2008) 
även fantasin. Med kortvarigheten förloras koppling till föremålets ursprung och 
födelseögonblick. Eleverna glömmer ursprunget, ger det inget värde eller accepterar 
det inte, vilket kan ta sig uttryck i att elever skoningslöst jämför det egenhändigt 
framställda med handelns designade, industritillverkade föremål, och känner olust. 
De riktar olusten mot ofullkomligheten och det icke-perfekta, mot upplevelsen av 
långsamhet och att de inte står ut med hur de själva framstår när resultatet av deras 
egen handling blir synlig i föremålet. De ger också upp, låter arbetet mystiskt försvinna 
eller påbörjar något nytt. 
 Elevernas relation till sina slöjdföremål är emotionell, meningsbärande och 
enligt studiens resultat av vikt för lärandet. Relationer till ett föremål som bygger 
på samhörighet kan sammanfattande beskrivas med begreppet cathexis (Attfield, 
2000).1 Ordet betyder hålla fast eller bibehålla och begreppet syftar på en processuell, 
emotionell investering i ett föremål som tar sin utgångspunkt i en social relation 
mellan subjekt och objekt. Föremålet förbinder alltså eleven med omvärlden och den 
emotionella investeringen kan sägas utgöra en del av elevernas självförverkligande 
1 Attf ield har lånat begreppet från Winnicott (2003) som utifrån cathexis utvecklat sin teori om transitional 
objects. Cathexis har sin grund i psykoanalys men Winnicott placerar det i en social och samhällelig kontext.
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och växande. Detta möjliggörs särskilt i den emotionella praktik i textilslöjden som 
karaktäriseras av införlivande, där elever har möjlighet att inte bara genomföra vad 
som förväntas utan även pröva nå bortom vad de själva väntat sig. 
 Den sociala omgivning där elevers mognads- och utvecklingsprocesser pågår 
influeras av den sociala omgivningen i vid mening, vilket inkluderar abstraktioner 
av politik, ekonomi och kultur (Attfield, 2000). Detta förklarar hur elevers relationer 
till slöjdföremålen balanserar mellan authenticity och ephemerality, och hur mer 
omfattande sociala förändringar kan gripa in i den emotionella grunden för relationen 
till slöjdföremålet. 
 Den ökande tingtätheten och föremåls kortvarighet är inga separata företeelser. I 
bakgrunden finns marknaden och ekonomiska intressen (Featherstone, 1995; Thorpe, 
2008). För att värna dessa intressen finns hela industrier som syftar till att skapa 
osäkerhet kring kroppen och utseendet, och i stället erbjuder färdiga produkter till 
skydd mot osäkerheten (Wikström, 2001). Jag vill mena att den osäkerhet som följer 
i spåren av det marknadsmässigt designade också rör elevernas egna handlingar. När 
elever jämför sina egenhändigt gjorda föremål med det designade, perfekta och köpta 
följer även en osäkerhet kring vad som kommer ur deras egna händer. Vad som skulle 
kunna signalera liv, växande erfarenhet och lärande kommer då av en del elever i stället 
att betraktas som något fult och icke-perfekt. Detta blir särskilt framträdande i de 
emotionella praktiker som karaktäriseras av avståndstagande och osäkerhet.
 
Om slöjd och design samt vikten av en relation till föremålet 
Attfield (2000) kontrasterar förindustriellt hantverk mot design. Nu gällande 
kursplan, Lgr 11, beskriver slöjdämnet som konkret problemlösning med koppling 
till hantverkstradition och design. Ämnet balanserar därmed mellan två skilda 
förhållningssätt och vad som skulle kunna kallas två skilda diskurser. Balansgången 
rymmer i sig en motsättning som på något sätt måste hanteras av eleverna och deras 
lärare. 
 Även om närmandet mellan slöjd och design i Lgr 11 sker i relativt försiktiga 
ordalag så visar förändringen, tillsammans med andra förändringar som rör slöjdämnets 
samhällsanknytning, på hur delar av slöjdämnet är utsatta för förändringstryck till 
följd av samhällsutvecklingen. 
 Slöjdämnets traditionella och centrala utgångspunkt står att finna i den skapande 
eleven och i strävan efter att elever utvecklar autonomi i helhetliga arbetsprocesser. 
Ett oreflekterat integrerande av slöjd och design skulle kunna förskjuta slöjdämnet till 
att omfatta skapande på mer marknadsanpassade och entreprenöriella premisser. En 
omfördelning av tiden för elevers arbete i och med materialen skulle också ovillkorligen 
få konsekvenser för den erfarenhetsbaserade och handlingsburna slöjdkunskapen 
som bygger på den enskilda elevens eget möte med material och redskap. Hur 
närmandet kommer att realiseras i slöjdpraktiken är förstås svårt att i dagsläget sia 
om. Implementering av kursplaner är komplexa och tidskrävande processer. Kraven på 
förändring kommer dock att påverka ämnets utformning liksom elevers emotionella 
upplevelser av det. 
 Mot bakgrund av resonemanget ovan finner jag det allvarligt att emotionella 
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aspekter av slöjdämnet, det vill säga elevers emotionella erfarenheter av slöjd och 
därmed också lusten till att slöjda, över tid förskjutits mot en mer marknadsanpassad 
lust. Översikten över slöjdämnets läroplaner och analysen av hur beskrivningen 
av emotionella aspekter av slöjd förändrats över tid (se kapitel 2) visar på en tydlig 
förskjutning i hur ämnet beskrivs. Utvecklingen går från den tidiga slöjdens håg till 
nyttig slöjd via upplevandet av skaparglädje och lust i problemlösning till lust i form 
av nyfikenhet och kreativitet för entreprenöriell nytta. Samtidigt har emotionella 
aspekter av slöjdämnet intellektualiserats och fokus förskjutits från upplevande till 
analys och värdering. Det har således skett en reifiering2  (Marx, 1867/2000; se även 
Lukács, 1971) av emotionella inslag i ämnet. (Reifiering är för övrigt en tendens som 
inte enbart gäller emotioner, då reifiering utgör en essens av marknadsstyrning och 
samhällets rationalisering.) I takt med att nyliberala strömningar intar skola och 
medvetande skulle detta kunna öppna för att elevers relationer till slöjdföremålen, 
som enligt avhandlingens resultat är grundläggande för elevers lärande, ges drag av 
en förtingligad marknadsrelation influerad av tankar om varuutbyte och ekonomisk 
vinning. Om inte annat så legitimeras ämnet av sådana associationer snarare än 
allmänna bildningsaspekter.  
 Avhandlingens resultat visar hur elever strävar efter att bygga emotionellt 
positiva relationer till de föremål de arbetar med. De har olika och i många fall 
relativt omedvetna strategier och lyckas i varierande grad. Hur relationen ser ut 
påverkar lärandets förutsättningar och arbetsprocessernas förlopp. Den accepterande 
emotionella praktiken karaktäriseras av utbyte. En utbytesrelation som bygger på 
att eleven själv får något i utväxling snarare än på samhörighet och ansvar är inte 
den mest gynnsamma för elevens lärande. Med fokus på utbyte fungerar heller inte 
elevers egna emotionella register fullt ut som ett roder i arbetsprocessen. Stables (2009) 
beskriver utifrån brittisk kontext och skolämnet Design and Technology en uppenbar 
risk med att elevers relation till den produkt som framställs lätt marginaliseras inom 
design. Hon menar att relationen är en viktig emotionell aspekt av hållbar design, 
emotional durability, som inte går att bortse ifrån. Krav på effektivitet och kreativitet 
för marknadsmässiga syften har starkt präglat skolämnet Design and Technology. 
Stables hänvisar till det nordiska slöjdämnet, sloyd, som en förebild vad gäller 
emotionell hållbarhet. Detta kan synas paradoxalt då den svenska kursplanen för 
slöjd inte ordar om någon emotionell hållbarhet utan främst talar om material som 
en hållbarhetsaspekt av slöjdämnet. Jag ser det som ett uttryck för att det är lätt att 
bli blind för vad som tas för givet och att värdet av något inte uppfattas förrän det är 
borta. 
 Med utgångspunkt i avhandlingens resultat och elevernas erfarenheter av 
textilslöjd menar jag att det finns ett grundläggande värde i att lära sig gå in i en 
emotionell relation med en uppgift och ett föremål som präglas av samhörighet och 

2 Reif iering kommer av latinets res och facere och betyder bokstavligt att göra ting. I marxistisk terminologi 
sammankopplas reif iering med alienation och påverkar individens sociala medvetande så att dialektiska och 
meningsgenererande processer kring individuell utveckling, socialt samspel och identitet försvåras (Bray, 1996). 
Reif iering utgör en pågående process i marknadsinriktade samhällen och resulterar i att mänskliga och sociala 
relationer och erfarenheter blir förtingligade och i stället definieras av produkter eller föremåls marknadsvär-
de.



251

att hålla fast den på vägen mot ett tänkt mål. Att kunna sätta sig själv i en engagerad 
relation till något ger goda förutsättningar för lärande. Det ger också på vägen en 
särskild relation till det framväxande föremålet. Detta är något som flertalet elever i 
studien beskriver och finner lustfyllt i textilslöjd. Jag håller med Stables (2009)  om att 
det finns goda förutsättningar för emotionell hållbarhet i slöjdämnet. Samtidigt visar 
förskjutningar i ämnet på att tidsandan och inflytande från design och entreprenöriella 
förhållningssätt, som underliggande ideologier, spelar in i ämnet och kan bidra till 
kortvarighet och fokus på perfekt yta, vilket försvårar för elever att hålla fast vid något 
och att bli intresserade och personligt engagerade på andra grunder. 
 Med mitt resonemang vill jag inte stänga dörren för design inom slöjdämnet. 
Elever behöver design för att förstå samtiden och dåtiden. Däremot menar jag att 
elever inte behöver design eller entreprenöriella förhållningssätt för att bli skapande, 
nyfikna och kreativa. Elevers lust borde inte behöva gå armkrok med marknaden. 
Lusten måste få vara deras egen. Anpassning till marknaden för med sig en viss logik 
och att göra något för vinnings skull är inte detsamma som att göra något för dess egen 
skull. Det är att förneka relationen till vad man arbetar med och att inte våga sätta 
tillit till att den sociala handlingen och samspelet i sig har bärkraft nog. Faller man till 
föga rubbas något i sambandet mellan lek och arbete och plötsligt blir vägen, det vill 
säga den lärande arbetsprocessen, inte mödan värd. 

I kapitlets inledning skriver jag om att med förändrad blick betrakta vad jag föresatte 
mig att undersöka när jag inledde avhandlingsarbetet. Vad jag inledningsvis inte såg 
var hur impregnerat 1990-talet, samt inledningen av det efterföljande 2000-talet, var 
av en ”rolighetskult” som då etablerats och institutionaliserats (Mestrovic, 1997, s 43). 
Jag hade alltså ingen perspektiverad blick på den tidsperiod då jag själv var verksam 
som lärare, den tidpunkt då också mina frågor kring lustens och olustens betydelse 
för elevers lärande väcktes. Kanske är det förklarligt. Tidsperioden är mångtydig och 
föränderlig. 1990-talet kännetecknades av att den demokratiska ämneskonceptionen 
fick stå tillbaka för den vetenskapligt rationella. Läroplanen betonade elevers lust att 
lära. Lusten trädde också fram i slöjdämnets kursplan, Kpl 2000, och i den nationella 
utvärdering som genomfördes några år in på 2000-talet slog slöjdämnet i taket som 
ett av skolans roligaste ämnen. Det är symptomatiskt för tiden. Med det avser jag inte 
att elevernas svar i den nationella utvärderingens enkät var symptomatiska, utan de 
proportioner och den uppmärksamhet det roliga fick. 
Lusten och det roliga hade flera ansikten. I en då ny situation där utbildningssystemet 
decentraliserats och delvis även konkurrensutsatts fokuserades på valfrihet. 
Tankemodeller om kunskap som ett varuutbyte förde med sig föreställningar om lärandet 
som roligt och inte nödvändigtvis krävande och beroende av fördjupat engagemang. 
Det talades till och med om lärande som underhållning. Att lust och emotionella 
aspekter betonas samtidigt som det skett ett förtingligande av emotionerna, där fokus 
förpassats från upplevelse till analys och metaförståelse, kan tyckas paradoxalt men 
har ett samband jag vill försöka utveckla. Sambandet är betydelsefullt för att förstå 
hur det emotionella livet är en del av samhällets föränderlighet med följder för olika 
lärandesituationer i skolan.  
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Närhet och intensitet 
Thomas Ziehe (1992) beskriver med begreppet kulturell friställning hur den enskilda 
eleven i samtiden blir hänvisad till att genom egna val utforma sig själv och den egna 
identiteten. Elevers handlingar bestäms då inte längre av givna mönster specifika för 
olika sammanhang eftersom några sådana mönster inte längre finns att följa. Detta är 
en konsekvens av reifiering och samhällets rationalisering och utspelas i en situation 
där tidigare givna institutioner som skolan förlorat sin självklara auktoritet och 
överordnade mening. I en skola och en livsvärld som kan upplevas kylig ökar elevers 
behov av emotionellt förtätade situationer och närhet. Detta tar sig uttryck i vad 
Ziehe kallar en överhettning av subjektiviteten. Vad har då detta med textilslöjd att 
göra? Jo, jag menar att textilslöjd som miljö i skolan både framstår som, och även är, 
emotionellt förtätad och att elever kan missförstå formerna för samvaron inom ämnets 
ram. Elever uppfattar då inte den specifika undervisningsgemenskapen som skapad för 
ett särskilt lärande i slöjd utan som något som kan fylla andra behov. Avhandlingens 
empiriska material visar några sådana exempel, vilket inte är konstigt i sig. I textilslöjd 
finns möjlighet att kunna komma andra nära. Textilsalen med sina konnotationer 
till en ombonad hemmiljö kan uppfattas som ett bidrag till intimisering av skolan 
som offentligt rum. Den kan betraktas som en stilla flirt med elevers närhetslängtan. 
Den bild som träder fram av textilsalen och de sociala handlingar som utspelas under 
elevers slöjdlektioner i avhandlingens empiriska material är dock absolut inte entydig. 
 Strävan efter närhet är enligt Ziehe en sida av förtingligandet. Närheten 
karaktäriseras av intimisering samt en omöjlig och missriktad strävan att öppna sig, att 
nå fram till andra och få inblickar i andras liv. Med närhet blir offentliga situationer 
privata. Motbilden till närhet beskriver Ziehe med begreppet intensitet som inte på 
samma sätt handlar om ”en psykisk intimisering utan en gemensam erfarenhet i en 
given situation” (Ziehe, 1992, s 76). Elever delar då i stället en specifik erfarenhet 
som leder till att situationen fördjupas, men för den skull inte behöver bli privat. Med 
intensitet följer också ”att exponering, tankeskärpa, slagfärdighet och skämtlynne 
värderas positivt” (Ziehe, 1992, s 77). Beskrivningarna av intensitet menar jag stämmer 
väl överens med vad som karaktäriserar samspelet mellan eleverna i den emotionella 
praktik som kännetecknas av osäkerhet. Här finns en specifik arbetsgemenskap där 
var och en arbetar på sitt eget, men där elever delar den emotionella intensiteten i de 
olika missöden som alltid sker under en arbetsprocess där förmågan prövas. Här har 
individerna chans att träda fram, mötas kring arbetet och bekräftas i slöjdhandling. 
I införlivandet finns inget större utrymme att söka efter närhet. Införlivandet för i 
stället med sig en närhet i dialogen med materialen och föremålet men fungerar mer 
självförglömmande än det psykologiska närhetssträvande Ziehe beskriver. För de 
elever som inte förstår textilslöjdens miljö och gemenskap som en plats för lärande, 
och som heller inte vill eller har strategier att ta tillvara vad den erbjuder, är det dock 
fullt möjligt att den lust elever ger uttryck för i talet om ämnet och delvis har med 
strävan efter situationer av närhet att göra.  
 Utifrån avhandlingens resultat kan jag konstatera att det ur elevers perspektiv 
råder en otydlighet kring vilken typ av emotionell plats textilslöjden eftersträvar att 
vara och vad den kan och ska användas till. Ämnet är svagt klassificerat och lärarnas 
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kontroll såväl som lärandemiljöns funktion är i stor utsträckning underförstådd. Vad 
vill lärarna via rummet, gemenskapen och uppgifterna förmedla till eleverna och hur 
kan de göra det med tydlighet så att de blir förstådda? Vad är medvetna och övervägda 
val i utformandet och vad gör de av tradition? Textillärare behöver vara medvetna om 
vilka signaler den miljö de utformar i slöjdsalen ger och hur signalerna kan tänkas 
uppfattas av eleverna utifrån skolkontexten som helhet. 

Brott i sambandet mellan emotion och handling
Med samhällsförändringarna följer enligt Stjepan G. Mestrovic (1997) en förändrad 
socialitet och därmed också en förändrad situation för elevers sociala handlingar. 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i Meads perspektivbyte och växlingar mellan 
funktionell identifikation och social interaktion i det sociala samspelet. Mestrovic 
menar att utvecklingen i det postmoderna samhället kännetecknas av grupporientering 
och utpräglad självmedvetenhet. Den socialitet som kännetecknats av att vara inner-
directed har därmed ersatts av en annan mer other-directed. Detta får konsekvenser i de 
sociala handlingarna och i elevers medvetanden. Med förändringen följer medvetenhet 
om att alltid vara under kontroll, ständigt medveten om andra elevers reaktioner och 
bedömningar. 
 Den strävan efter närhet Ziehe (1992) beskriver tolkar jag som ett uttryck för en 
socialitet präglad av other-directedness. De elever som inte klarar att ta beslut, att själva 
bestämma vad de vill göra och komma med egna idéer om hur slöjdföremålet ska se ut 
tenderar att uppvisa drag av den ängslan inför vad andra ska tycka som beskrivs ovan. 
Arbetet med ett visst slöjdföremål får då inslag av socialt erkännande och blir ett sätt 
att framstå på ett särskilt sätt i elevgruppen. Detta bidrar till ett överdrivet beroende 
av andra som blir till ett hinder, inte bara i arbetsprocessen, utan också för den ökade 
självständighet som progressionen i slöjdämnet syftar till. Eleven blir oförmögen att 
reagera spontant, vilket förhindrar autonomi och helt enkelt gör det svårare att handla. 
En för stark medvetenhet om andra förstör nuet och den egna handlingen som källa 
till lust och olust. Mestrovic menar, något dramatiskt, att den autentiska, spontana 
emotionen är död och därmed åtskiljs också den naturliga relationen mellan emotion 
och handling.  Vad han pekar på är ett avbräck i det samband mellan handling, 
emotion och kognition som Dewey (1938) definierar som erfarenhetens kärna och 
lärandets grund. Utan känslomässig grund för handlingen blir det helt enkelt inte 
möjligt att handla.
 Förändringen jag beskrivit ovan får konsekvenser för emotionaliteten. Mestrovic 
(1997) menar att det finns tendenser att människor inte längre möter motstånd med 
fördjupat engagemang i form av avståndstagande eller empati och närmande (som 
Dewey beskriver lustens och olustens funktion i sin teori om erfarenhet). Som en 
konsekvens av emotionell rationalisering undertrycker människor i stället spontana 
känslor samtidigt som de undviker känslomässig involvering.3 Detta är essensen 
i den emotionella praktik som kännetecknas av accepterande och som beskrivits 

3 Mestrovics (1997) postemotionalism är ett sociologiskt begrepp som utgör ett alternativ till Giddens 
structuration theory men sätter emotionerna i centrum. Teorin visar på effektivisering, rationalisering och me-
kanisering av känslolivet och utvecklandet av övergripande kvasi-emotioner (indignation och niceness) som en 
bas för manipulation av självet under starkt tryck av marknadskrafter och den kulturella industrin. Emotioner 
upplevs inte utan förmedlas i andra hand (se Mestrovic, 1997).
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utförligare i föregående kapitel. I jämförelse med de övriga emotionella praktikerna, 
avståndstagande, osäkerhet och införlivande, kan den accepterande praktiken i förstone 
uppfattas som en skolanpassning, det vill säga att elever gör vad som krävs utan att 
utmana sig själva så att lärandet riskerar att bli arbetsamt eller utmanande på djupet. 
Lärandet balanseras och kontrolleras då i stället på en nivå av lagom involvering. Den 
accepterande praktiken främjar på så sätt ett defensivt lärande. Adderas Mestrovics 
(1997) resonemang om den förändrade emotionaliteten som en pågående kulturell 
förändring får dock den accepterande praktiken en annan och betydligt vidare 
horisont. Den accepterande praktikens inställning och förhållningsätt har då stöd i 
en större samhällsutveckling. Skillnaden och spänningen mellan den accepterande 
och den införlivande praktiken blir då en motsättning, inte bara inom textilslöjdens 
kontext, utan blir också en del av en betydligt större motsättning mellan två olika sätt 
att förhålla sig emotionellt och socialt handlande till världen. 
 Med begreppen the sacred och the profane som Bernstein (2000) hämtat från 
Durkheim, är det möjligt att beskriva den emotionella relationen till slöjdföremålet 
och förmågan till involvering och emotionellt handlande som något heligt i 
slöjdämnet. På grund av yttre förändringstryck med rötter i samhällsomvandling och 
marknadsanpassning uppstår motsättningar och tvingande förhandlingar om vad som 
kan avvaras och inte. Den införlivande praktiken och den accepterande praktiken som 
två olika lärandeförutsättningar är ett uttryck för den typen av motsättning liksom 
förändringarna jag visat på i kursplanernas skrivningar. Metrovic (1997) menar dock 
att det heliga i form av det emotionella redan gått förlorat på ett samhälleligt plan. 
Utvecklingen är svår att stå emot och motståndet ”time-consuming” (Mestrovic, 1997, 
s 147). Den kulturella förändringen påverkar alla men unga människor är kanske särskilt 
mottagliga och påverkbara. Elevers lärande handlar dock om växande, utveckling och 
förändring och för därmed med sig möjligheter. Jag ser det som att elevers lärande i 
textilslöjd inte bara är emotionellt utan även kan lära elever emotionell involvering 
och emotionell handling och autonomi. Att motståndet mot den utveckling Mestrovic 
beskriver tar tid, det håller jag med om. För är inte det precis vad avhandlingens 
elever beskriver att textilslöjd kan vara – ett motstånd som pockar på emotionellt 
engagemang och handling som går extremt långsamt. Jag menar att det är så det 
behöver få vara och att det i sig är viktigt att lära.  

Med avhandlingen vill jag ge ett bidrag till kunskapen om den pedagogiska slöjden 
och lärande i ämnet med särskilt fokus på ämnets emotionella dimension och dess 
betydelse. Elevperspektivet är värdefullt och centralt i studien, samtidigt som jag inte 
gör anspråk på att i resultatet återge elevernas erfarenheter i sig, eller att spegla dem 
som personer. Deras olika slöjdhandlingar och beskrivningar av egna erfarenheter 
i intervjuer och samtal betraktas snarare som konkretioner av möjlig erfarenhet i 
textilslöjd som aktivitet. Deras utsagor utgör därmed enskilda perspektiv på en generell 
företeelse. 
 De elever och situationer som beskrivs i studiens resultatdel är därmed att betrakta 
som å ena sidan unika, medan de å andra sidan inte är avskärmade och isolerade från 
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andra slöjdelever och andra slöjdsalar. Det är min övertygelse att studiens resultat 
inrymmer gemensamma drag som bildar tendenser och mönster intressanta och 
värdefulla att synliggöra. Studiens material är begränsat och har kommit till i en 
kompromiss mellan olika styrande faktorer. De elever som ingår i studien utgör i 
realiteten en liten grupp vid några få skolor och det är utifrån dem jag uttalar mig om 
studiens resultat. Trots detta menar jag i linje med Steinar Kvale och Svend Brinkman 
(2009) att det är möjligt att hävda den aspekt av generaliserbarhet som ligger i grundlig 
beskrivning av en studies ansats och forskningsprocess liksom i resultatets gestaltning. 
Den uppstår i mötet med de som tar del av resultatet och möjliggör för dem att själva 
bedöma generaliserbarhet och relevans i förhållande till andra kontexter (s k analytisk 
generalisering). Studiens resultat är på så sätt överförbart och kan bidra till att öppna 
och successivt öka förståelsen för lärandets emotionella sida, och på så sätt bidra till 
kunskapsutveckling genom att föra fram en förståelse som gör överföring rimlig och, 
framför allt, värd att beakta (Alvesson & Sköldberg, 2008; Thomsson, 2010). 
 Jag har gett beskrivning av kontexten ett relativt stort utrymme i avhandlingen. På 
motsvarande sätt använder jag elevutsagor relativt frekvent. Växling mellan gestaltade 
situationer ur materialet, utsagor ur intervjuer och fokusgruppsamtal samt teori ger 
den som tar del av studien möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om tolkningars 
rimlighet. Studiens empiriska förankring bidrar på så sätt till trovärdigheten (Larsson, 
2005). Under forskningsprocessen har jag transformerat utsagor från det sammanhang 
där de konstruerats till ett nytt sammanhang där studiens resultat gestaltas och 
återges. Genom beskrivning av metod och intervjufrågor ger jag inblickar som kan 
stödja avgöranden om transformationens giltighet och om resultatet är trovärdigt. Det 
fullödiga ansvaret vilar dock på mig som forskare. 

Metodologiska överväganden och urvalets betydelse
Situationer ur det rörliga bildmaterialet har jag gestaltat i narrativ text, ett val som inte på 
något sätt varit självklart, men som växt fram ur en rad överväganden. Kring inspelade 
rörliga bilder i klassrumsforskning finns en problematik vad gäller återgivning och 
gestaltning som hänger samman med etiska riktlinjer för konfidentialitet. Sahlström 
(2008) menar att representationer alltid utgör magra återgivningar och att det därför 
är bättre att visa utsnitt ur bildmaterialet i sig självt. De etiska riktlinjerna försvårar 
dock detta, samtidigt som anonymisering av rörliga bilder dessutom raderar blick 
och uttryck, centrala för studien eftersom de bidrar till de kroppsliga uttryck som 
förmedlar lust och olust. Studiens gestaltade situationer återgivna i text är därmed 
närmast att betrakta som representationer som visar resultat av analys (Sahlström, 
2008), och inte en gestaltning av situationerna i sig. 
 Då uttryck för lust och olust sker i ett processuellt förlopp i slöjdarbetet och 
emotionella förlopp dessutom i sig är processer över tid insåg jag tidigt i studien att 
situationer som behövde återges skulle bli rätt omfattande i text. Jag prövade att låta 
ungdomar ur en teatergrupp gestalta några centrala situationer i rörlig bild för att se 
om det skulle kunna fungera som presentationsform. Även om det var ett bra sätt 
att analytiskt sätta mig in i handling och situationernas olika kroppsliga och vokala 
gester, var det samtidigt mycket svårt att komma nära de ursprungliga situationerna 
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vad gällde emotionellt uttryck och elevers utstrålning och intensitet. Förfarandet 
var dessutom mycket tidskrävande. Av arbetet förstod jag också att transkriptioner i 
kolumner inte var särskilt lämpliga för att förmedla emotionernas narrativa karaktär 
så att den blev begriplig för utomstående. Jag provade därefter förståelse av både de 
inspelade situationerna i rörlig bild och situationer förmedlade i narrativ textform på 
kollegor och lärarstudenter vid några olika tillfällen. Jag provade även att komplettera 
text med några skärmbilder ur det rörliga bildmaterialet som anonymiserades och 
gjordes om till linjeteckningar. Som ett resultat av prövandet bestämde jag mig för 
att återge situationerna enbart i text. Det visade sig också nödvändigt att låta personer 
som inte var insatta i textilslöjd granska vissa situationer som krävde mer ingående 
beskrivning av elevers samspel med material och redskap. Att göra sådan handling 
begriplig kan vara svårt när det ställs krav på att det framgår hur något görs, inte 
bara vad som görs. Jag övervägde även att kontakta elever igen för att eventuellt få 
deras tillstånd att visa och använda mig av utvalda sekvenser för presentation men 
avstod. Det kändes inte etiskt riktigt med tanke på de tveksamheter elever uttryckt 
kring att bli inspelade i samband med att de gav sitt samtycke till att delta i studien. 
Vid användning av inspelade rörliga bilder som metod är det viktigt med förståelse 
för materialets rikedom och hur enormt tidskrävande det är att hantera. Till detta 
kommer att man även blir beroende av andras insatser om man saknar egen kompetens 
att omvandla rörlig bild till stillbild och anonymisera bilderna.
 Forskningsprocessen består som beskrivits ovan av ständiga val och resultatet 
formas utifrån dessa. Jag valde att genomföra studien i stort sett parallellt i fyra olika 
slöjdgrupper och att begränsa observationer och inspelning av rörliga bilder till en 
period av åtta veckor. Tystlåtna elever som inte deltog i socialt samspel med andra 
elever eller i liten utsträckning kommunicerade kritiska händelser i samspel med 
slöjdföremålet är i lägre grad representerade i materialet. Detta för att det beroende 
av hur jag riktat min uppmärksamhet helt enkelt fanns färre situationer där de var 
inblandade i inspelat material och observationsanteckningar. Några av eleverna 
agerade undvikande och som jag beskrivit i metodkapitlet avstod jag i stort från att 
störa en elev, vars skolnärvaro hängde på en skör tråd, med min kamera. Ur etnografiskt 
perspektiv är informanter som på olika sätt är marginaliserade ofta de mest givande 
(Aull Davies, 2009). Att komma dessa elever närmare hade dock krävt en annan insats 
från min sida, liksom mer tid för att bygga upp tillit och förtroende (Greene & Hill, 
2006). Metodmässigt hade jag eventuellt också kunnat ersätta fokusgruppsamtal och 
stimulated recall i större grupper med stimulated recall i individuella samtal. Jag hade 
då särskilt kunnat stödja de allra mest socialt tillbakadragna eleverna att berätta mer 
öppenhjärtigt och därmed även fått tillgång till deras perspektiv (jfr Silver, Sjöberg & 
Bagger, 2013). 
 Analys av det rörliga bildmaterialet och observationerna kontra intervjuer och 
fokusgruppsamtal visade relativt sent i studien att inslag av olust som kan relateras till 
det sociala samspelet i slöjdgruppen inte framträder i intervjumaterialet i någon större 
utsträckning. Det är förståeligt att eleverna inte självmant lyfter kanske smärtsamma 
erfarenheter av ensamhet och social utsatthet. Om jag i ett tidigare skede blivit varse 
detta hade det dock varit möjligt att lyfta frågor rörande olustfyllda sociala situationer 
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på generell nivå i fokusgruppsamtalen. Det hade även varit möjligt att i intervju 
ytterligare utmana elever att beskriva olika tillfällen då de blivit arga, skämts, känt 
sig extremt osäkra, rädda att göra fel och så vidare för att rikta frågorna mer specifikt. 
Utifrån min förståelse i efterhand hade det kunnat skärpa intervjusituationerna något. 
Den induktiva ansatsen medför dock att den teoretiska förståelsen växer fram i takt 
med att materialet blir till. En fördel med att jag koncentrerade frågorna kring lust och 
olust (positiva och negativa erfarenheter) är att elever själva har fått fundera utifrån vad 
de upplevt varit mer eller mindre negativt. 
 Tid är en påverkande faktor som bidrar till att tankar om erfarenheten kan 
förändras när den kommer på avstånd (Thomsson, 2010). Vid två av skolorna 
genomförde jag fokusgruppsamtal relativt lång tid efter själva inspelningarna av de 
rörliga bilderna. Uppföljning med längre tidsintervall har visat sig resultera i att elever 
i högre grad uppehåller sig vid känslomässiga aspekter snarare än den handling och 
det tänkande som var specifikt för inspelningstillfället (Morgan, 2007). Samtalen 
uppehöll sig därmed inte i samma utsträckning vid resonemang kring aktiviteten, utan 
kom att handla om emotionella aspekter på mer generell nivå. De lämnade därmed ett 
intressant bidrag till studien, trots att de skiljde sig något från övriga fokusgruppsamtal.
 Utformandet av studien gav sammantaget ett mycket rikt material. Särskilt 
observationer och inspelade rörliga bilder bidrog med en bredd och detaljrikedom 
som jag inledningsvis, men även återkommande under forskningsprocessen, upplevde 
som överväldigande. Med induktiv ansats följer att forskaren över tid befinner sig i 
osäkerhet kring teoretiska perspektiv och analys. Fokus förändras under processens 
gång vilket kan leda till upplevelse av saknad kontroll (Aull Davies, 2009). Flera 
olika vägar hålls emellanåt öppna in i det längsta, för att inte riskera att låsa fast till 
exempel olika kategorier för snabbt. Osäkerheten är utmanande och påfrestande, inte 
minst emotionellt. Emotionell påverkan och upplevelse av stress och misslyckande är 
en känd aspekt av den etnografiska forskarrollen (Hammersley & Atkinson, 2007). 
Med större hänsyn till detta, liksom den egna framväxande förståelsen för negativa 
emotioners begränsande inverkan på perspektivbyte och kreativitet, kunde jag ha 
utformat studien annorlunda. Med nuvarande upplägg har jag mött inslag av osäkerhet 
och förlamande misströstan med fördjupade litteraturstudier och att via vad andra 
skrivit, samt med olika teoriers hjälp, sökt möjligheter till perspektivbyte och ökad 
säkerhet i forskningsprocessen. Detta hade jag kunnat komplettera med inplanerad 
medbedömning (jfr Hartvik, 2013) och att utifrån konkreta nedslag i datamaterialet 
tillsammans med andra forskare konkret diskutera och jämföra vad som kommer ut av 
kategorisering utifrån specifika analytiska verktyg. I en kvalitativ och tolkande studie 
är forskaren sitt eget instrument. En studies upplägg är då aldrig att betrakta som 
enbart tekniskt i ett slags samverkande synergi mellan teori, metod och forskarens 
förförståelse utan resultatet blir även beroende av hur instrumentet, det vill säga 
forskaren, upplever olika faser i forskningsprocessen och förmår hantera dem.

Avhandlingens bidrag och vidare forskning
Med studien tar jag ett brett teoretiskt och metodiskt grepp om slöjdämnets emotionella 
dimension och lustens och olustens uttryck. Tidigare slöjdforskning har inte i någon 
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större utsträckning specifikt riktats mot lust/olust och emotionella förlopp, däremot 
har flera studier av slöjd på olika sätt relaterat till ämnets emotionella dimension. 
Detta talar för studiens relevans, samtidigt som det förklarar den breda teoretiska 
ingången. Gemensamt för de forskningsfält som denna studie tar avstamp i är att de 
är förhållandevis nya och under formering. När forskningsfält inte är tätt beforskade 
får man söka fasta orienteringspunkter inom större områden och på längre avstånd. 
Det är helt enkelt inte möjligt att positionera sig i förhållande till ett enda homogent 
forskningssammanhang. 
 Jag har således rört mig i vida cirklar inom och utanför slöjdforskningen och det  
utbildningsvetenskapliga fältet, men även gjort utstickare till andra ämnesdiscipliner 
med skilda vetenskapliga traditioner och utgångspunkter i sökandet efter teoretiska 
verktyg. Det finns en uppenbar risk att detta kan leda till mindre djup eller väl 
omfångsrik behandling av det fenomen som studeras (Malmberg, 1995). Jag har 
dock strävat efter att integrera de teoretiska verktygen så tätt ihop som möjligt för att 
motverka detta. Studien är att betrakta som grundforskning och en kartläggning av 
slöjdämnets emotionella dimension som den framträder i textilslöjd och på olika sätt 
samspelar med slöjdämnets karaktäristik. 
 Med utgångspunkt i avhandlingens resultat skulle det vara möjligt och intressant 
att genomföra fördjupande studier med olika inriktning. Själv finner jag emotionernas 
roll i problemlösning och beslutsfattande i arbetsprocessen intressant och tänker mig 
att en fallstudie som fokuserar på enskilda elever över längre tid skulle kunna ge 
fördjupad insikt gentemot avhandlingen som rör sig mellan många elever och därmed 
blir beroende av kortare nedslag i processerna. Det skulle även kunna vara fruktbart 
att i en sådan studie inkludera analys av slöjdföremål i relation till emotionella 
svängningar i processen. Aktionsforskning skulle kunna utgöra ett sätt att undersöka 
hur problemlösning i sociala situationer mellan elever kan utvecklas ytterligare för att 
i större utsträckning kunna stödja ett utvecklingsinriktat lärande. 
 I avhandlingen är lärarna närvarande genom utformandet av kontexten men 
ändå i stor utsträckning frånvarande i det insamlade datamaterialet. Hur lärare är 
inblandade i den emotionella reglering som sker i slöjdsalen och konkret hanterar och 
stöttar elevers emotionella reaktioner i arbetsprocesserna skulle därmed kunna vara ett 
angeläget forskningsområde att utveckla. Särskilt intressant skulle också vara att med 
utgångspunkt i Ziehes (1992)  begrepp närhet och intensitet genomföra en fördjupande 
studie av socialt samspel och social handling i slöjdklassrummet. I denna avhandling 
relateras enbart till begreppen i den avslutande diskussionen Jag tänker dock att det 
är av intresse att öka förståelsen kring hur kulturella förändringar tar sig uttryck i 
skolan och det särskilt i ett svagt klassificerat ämne som textilslöjd. Eventuellt skulle 
en sådan studie med fördel kunna utföras jämförande, det vill säga kompletteras med 
fördjupade studier även i ett annat skolämne för att ge resultaten en tydlig referensram.

Slutord
Mitt avhandlingsarbete har inneburit läsning av en rad artiklar, avhandlingar och andra 
verk av en mängd olika författare. Jag har stött på många mycket intressanta teorier, 
tankar och formuleringar. Somligt har beretts plats i avhandlingen medan annat fått 
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passera revy, emellanåt med en notering i kanten. Särskilt några meningar i en text 
som jag i slutet av avhandlingsarbetet läste om för andra eller tredje gången har gjort 
intryck på mig. Det behövdes dock en avhandlingsstudie och några omläsningar för att 
jag skulle få syn på djupet i de två meningarna. I några få ord sammanfattas essensen 
av vad avhandlingen handlar om. De har hittills inte getts plats i avhandlingstexten 
men nu låter jag dem utgöra sista ordet. 
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Summary
This thesis is about students’ emotional experiences during lessons in the school subject 
textile sloyd.1 The aim in textile sloyd is to develop the students’ ability to make objects 
they have deisgned themselves using textile material, different techniques and suitable 
tools and machines. Another aim is to be able to choose suitable material, create a 
functional design and explain relevant motivations for all decisions made during the 
process. A third aim is to analyse and evaluate the processes and objects and, finally, 
the students should be able to make interpretations of the aesthetical and cultural 
expression of sloyd products in general. The focus in this thesis is on the emotional 
dimension in the sloyd classroom including students’ pleasure, displeasure and their 
social interaction with other students and their teacher.
 The overarching aim of the thesis is to elucidate how students’ emotional 
experiences affect learning of the subject. Specifically, the thesis aims to investigate 
students’ expressions of pleasure and displeasure and how these emotions are manifested 
in their actions. The research questions are: How do students directly and indirectly 
express pleasure and displeasure in connection with their lessons in textile sloyd? What 
characterises pleasurable and unpleasant actions and processes in sloyd practices? How 
can students’ expressed experiences of pleasure and displeasure be understood and 
related to learning?

In addition to the aim and questions, the first chapter of the thesis describes how pleasure 
can be associated in different ways with sloyd as a social phenomenon as well as with 
the education in sloyd and the school subject textile sloyd. Previous research as well as 
national evaluations of the subject show that sloyd is a subject students say they greatly 
appreciate (Hasselskog, 2010; Johansson, 2002; Mäkelä, 2011; Skolverket, 2005). At 
the same time research shows that discourses on aesthetic subjects as pleasurable will 
result in learning being made invisible (Lindgren, 2006). The problem area of the 
thesis deals with the tension-filled relationship between the discursive talk of sloyd as a 
pleasurable school subject and students’ experiences, and the actual learning that takes 
place in the practice of textile sloyd.
 The study’s point of departure is the socio-cultural view of learning as situated 
and related to its cultural context (Säljö, 2000; Vygotskij, 1978). The development of 
the education system and the history of the school subject sloyd influence the subject’s 
practice (Engeström, 2001; Roth, 2011). To be able to interpret the empirical material 
collected in the study, it is important to understand the subject sloyd’s emotional 
dimension in a historical perspective. In the second chapter of the thesis, a survey is 
therefore presented of the syllabuses of the subject sloyd from the curriculum of 1919 
through to that of 2011, with formulations of the subjects’ emotional elements in the 
foreground. The survey is related to Englund’s (2005) three educational conceptions: 
the patriarchal, the scientifically rational, and the democratic conception. These 
constitute three points of departure of educational philosophy and can be understood 
as an external framework for interpretating the role of school subjects’ role in a wide 
sense.                                                                   
1 Textile sloyd is a compulsory subject taugth to boys and girls in the Swedish school system. It contains a 
variety of textile techniques, dyeing, consumer knowledge as well as textile design and cultural history.
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 The survey of the syllabuses elucidates two tendencies. One of them is that 
emotional elements are associated with what can be understood as being central to the 
subject of sloyd during the period in question. Different subject items attributed with 
an emotional connection have thus shifted over time. The aim of early sloyd education 
was to arouse students’ interest in practical, utilitarian sloyd work. In the syllabuses of 
the 1960s, the emotions mentioned are to be playful and spontaneous creative joy. This 
was replaced in the syllabus of the 1980s with joy in practical problem-solving. In the 
present syllabus, which was introduced in 2011, emotional aspects of the subject sloyd 
are no longer expressed except in one single case. It is here a matter of pleasure in the 
form of curiosity and challenges with underlying connections to an entrepreneurial 
attitude. The other tendency shown by the survey is that the focus has been shifted 
from experience to analysis, interpretation and evaluation. Emotional aspects of the 
subject sloyd have thus been intellectualised and the emotions have in that sense been 
objectified and reified. The survey reveals that the emotional aspects of the subject 
sloyd that were described in the syllabuses had a justifying function.
                                                                                                                                                                                                                              
The third chapter deals with previous research mainly concerning three different areas: 
research on sloyd with some connections to the emotional dimension of the subject 
sloyd, educational science research concerning students’ school experiences and, 
finally, research on learning and emotions. Previous classroom studies of sloyd show 
that students’ emotions are conspicuous in the encounter with the sloyd material and 
integrated into the meaning of the situation as experienced by the student  (Johansson, 
2002; also see Chemi, 2012; Eisner, 2002; Knutes, 2009). Students’ emotions in 
sloyd are largely based on how the work with the sloyd object proceeds and how a 
particular result relates to student’s intentions (Malmberg, 1995). The sloyd objects 
engage students emotionally (Borg, 2001) and correspond to different personal needs 
(Mäkelä, 2011; cf. Ekström, 2008). Studies focused on emotional flows and mental 
attitudes in creative processes show that frequent and abrupt changes between positive 
and negative emotions are common in the work (Seitamaa-Hakkarainen et al. 2013; 
Spendlove, 2007), especially for people with limited experience (Knutes, 2009).
 Research on students’ school experiences shows the importance of social and 
relational aspects (Alerby, 2013; Aspelin, 1999; Frelin, 2010; Hörnqvist, 1999) and 
that students’ ability to learn is supported by a positive social climate (Bergmark, 
2009). Students’ experiences are not unambiguously linked to performance and marks 
because school activities can in themselves be experienced as engaging and meaningful 
(Lindström, Arnegård & Ulriksson, 2003). While positive emotions contribute 
to deepening and increasing personal involvement in the learning (Hörnqvist, 
1999; Naude, van den Bergh & Kruger, 2014), negative emotions hinder necessary 
concentration (Trigwell, Ellis & Han, 2012). Problem-solving and risky learning 
situations are accompanied by necessary shifts between negative and positive emotions 
(Jakhelln, Lemin & Tiller, 2009; Pekrun, 2006). It is then important for the learning 
to be able to balance them (Arpiainen et al, 2013).
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The fourth chapter describes the theoretical perspectives and analytical concepts. A basic 
assumption is that students’ social action is central and that experience and learning 
take place in interaction between students and the surrounding context (Vygotskij, 
2001; Wertsch, 1998). Students’ working processes in textile sloyd constitute rich flows 
of social action. Engeström’s (1987) activity system is used as an analytical tool for 
studying the connections among students’ actions, and which consequences they have 
socially and materially relative to the way the students are taught. 
 Pleasure and displeasure constitute valuating partial aspects of emotions. 
Students’ emotions are not regarded as something emanating from within them. They 
are instead exchanged in students’ interaction with the social environment. Emotions 
are regarded as practices that arise from different predispositions’ dependence on the 
social context and are important for students’ action.
 In accordance with Mead’s (1934/1955) practical intersubjectivity, all action 
is regarded as basically social regardless of whether it is directed at other people or 
at objects and different materials in one’s surroundings. I use Mead’s concept of 
gestures, bodily and vocal gestures to analyse students’ expressions of pleasure and 
displeasure in action in the working process of textile sloyd. In the analysis of the 
mutual interaction in social action, consequences of students’ different actions and 
expressions of learning that arise in the interaction, I also use Mead’s two concepts of 
sociality, functional identification and social interaction. Learning is basically a matter 
of a gradually altered relationship between a pupil and the surrounding world. When 
students’ customary actions in encounters with problems in the work change into 
reflection and social interaction, possibilities for change and a shift in perspective arise.
 Learning in sloyd is regarded as experience-based. Mead’s practical intersubjectivity 
is complemented with Dewey’s (1938) theory of experience as dependent on pleasure 
or displeasure and action affecting ensuing experience. In the change of perspective 
and encounter with resistance in the work there is scope for students’ learning when 
experiences are reconstructed and transferred to new areas. In order to understand and 
analyse expressions of learning in students’ working processes, most of the concepts 
of learning that indicate levels or processes in the learning were used. Among other 
things they were taken from socio-cultural and activity theoretical approaches.

Chapter five describes and gives reasons for the study’ design. Methodologically, the 
study is ethnographically inspired. My observations and video and audio recordings 
from a total of 32 sloyd lessons were combined with individual interviews with students 
and focus group talks where video and audio recordings were used as stimulated recall. 
All in all, the recorded mobile picture material consists of slightly more than 16 hours 
of recording with two cameras used in parallel in the sloyd room. The study comprises 
49 students from four different schools and four teachers. When the study was carried 
out the students were in the eighth form and were thus 14 to 15 years old. The study’s 
analytical approach is hermeneutical. In the analysis I looked for critical incidents in 
observations and video and audio recordings that can be related to students’ expressions 
of pleasure and displeasure. The incidents were combined with what students describe 
as critical incidents of pleasure and displeasure in interviews and focus group talks. 
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Altogether, 31 individual interviews and 7 focus group talks were conducted. The data 
material was transcribed, categorised and then thematised. Several situations were also 
further subjected to deeper analysis and categorisation.
 
Chapters 6 to 10 present the results of the thesis. Chapter 6 is devoted to describing 
and analysing the context of textile sloyd with a focus on both the furnishings and 
appearances of the textile rooms and the teachers at the different schools and the tasks 
the students work with. As part of the special context of textile sloyd I also analyse 
students’ general conceptions of textile sloyd. The teachers take different attitudes to 
the teaching. One teacher takes an attitude with a focus on instructing students in 
the work, while the others discuss different solutions to problems in the work to a 
greater degree. One of them also tends to take a markedly supportive attitude and 
from time to time works together with the students in the sloyd material in order to 
make the situation easier when difficulties arise. Students’ have three types of tasks 
in sloyd. Compulsory teacher-governed tasks, commonly occurring in other subjects, 
are relatively uncommon in textile sloyd. Tasks provided with limited frameworks 
by the teacher, but which also give the students more or less freedom of choice, and 
completely optional tasks occur most frequently. The extent to which teachers governed 
the students’ tasks varied greatly among the teachers. The nature of the tasks proved to 
interact with the rooms’ design. The teachers who give their students greater freedom 
to make their own decisions expose more objects and instead lend students indirect 
support through the rooms’ design.
 The textile rooms are on the whole characterised by a relaxed atmosphere and 
what may be described as a home-like environment. The environments contain a lot of 
objects and a large number of textile materials, tools and objects. Depending on how 
the teachers expose materials and objects, two rooms appear in my study as somewhat 
more barren, while two are packed with materials. Materials and objects are then 
exhibited as eye-catchers rich in colours and details in the room. The furniture also 
includes a sofa and opportunities to listen to music while doing the work. Analysis of 
the students’ conceptions of textile sloyd shows that they generally regard it as a fun 
subject which they have an influence over, but that it can also appear lax and may not 
be conceived of as a real school subject. Based on the students’ conceptions, textile 
sloyd may be understood as a weakly classified school subject representing a horizontal 
discourse (Bernstein, 2000) where students are given scope for action.

Chapters 7, 8 and 9 constitute three theme chapters, Textilslöjd som en skapad 
undervisningsgemenskap, Textilslöjd och relationen till ett slöjdföremål and Textilslöjd och 
att vara i en arbetsprocess [“Textile sloyd as a created teaching community”, “Textile 
sloyd and the relation to a sloyd object”, and “Textile sloyd and being in a working 
process”]. The chapters present and analyse how students give expression to experiences 
of pleasure and displeasure in different situations in the sloyd room as well as what 
characterises pleasurable and unpleasant actions and processes. The presentation is 
based on situations from the study’s observations and mobile picture material. They 
are presented in narrative form. I have placed anemphasis on describing bodily and 
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vocal gestures and an ensuing social action in order to shed light on the processes and 
how students’ sloyd work proceeds in the working process.
 The result of the analysis shows that the students’ experiences of pleasure and 
displeasure are included as a central part of their experiences of the working process. 
Pleasure and displeasure are expressed in the bodily and vocal gestures incorporated 
in the students’ action. The gestures and following actions hence constitute direct 
expressions of their pleasure and displeasure. Bodily and vocal gestures are used 
parallel to and strengthen each other. In their work with a sloyd object, students’ 
pleasure finds overarching expressions in their approach to the object and in them 
keeping close contact with it, while displeasure is expressed in withdrawal and a 
movement away from the object and the work. The movement may be described as 
horizontal in the form of approach and withdrawal. There is also a vertical movement 
in which displeasure is expressed by sighs followed by a slumped body and lowered 
gaze, while pleasure is expressed by an upright, straight body. An open uplifted gaze 
then strengthens the vertical movement. 
 Bodily and vocal gestures characterised by playfulness and humour, smiling and 
shared laughter but also by singing occur frequently in the students’ expressions of 
pleasure. The gestures and following actions have a mutually acknowledging function 
and are directed at other students and their work, which strengthens the community in 
textile sloyd. As regards displeasure, grimaces and strong bodily gestures are common. 
Displeasure in the form of insecurity and frustration may be given expression in 
vocal gestures being directed to a greater extent at students and the teacher in the 
surroundings. Insecurity and frustration may also be expressed in verbal dialogue 
directed at the sloyd object. The action may be interpreted as a way for the student to 
encounter resistance and problems in the work by thinking aloud.
 In the analysis of situations where the students express pleasure and displeasure, 
a tripartite semantic structure emerged where three aspects in particular proved to be 
central for the students’ emotional experiences of textile sloyd. The aspects consisted 
of the social community in the subject, students’ relationship to their own sloyd 
object and their experiences in the ongoing working process. The thematic division of 
chapters 7, 8 and 9 is thus an important part of the study’s results.

Chapter 7 presents and analyses the theme Textile sloyd as a created teaching community. 
A community in textile sloyd is designed by the teachers in interaction with the students 
for the purpose of supporting learning in the subject. The specific teaching community 
provides a special scope for social interaction of importance for the individual students’ 
working processes. Of particular weight is the interaction in situations when students 
express displeasure in the form of insecurity and resignation in the encounter with 
resistance and different problems in the work, or in situations where tedium occurs. 
Social interaction among students is also conspicuous in relaxation and gaps in the 
concentration. A positive and benevolent social interaction turns out in the thesis to 
support students’ opportunities for change of perspective and thereby contributes to 
widening their potential repertoire of ideas and actions. The social interaction is hence 
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important for the students’ pleasure and can contribute to counteracting displeasure 
experienced by an individual student. However, not all of the students take part in the 
interaction, which holds consequences for the work. 
 
Chapter 8 deals with the theme Textile sloyd and the relation to a sloyd object. Students’ 
relationship to their own sloyd object may be of different strengths and characterised 
by exchange or a sense of affinity, which provides different emotional preconditions 
for the work. The relationship is also of importance for how students interact socially 
with the sloyd object. Changes in social action directed at the sloyd object or at people 
in the surroundings hence look different to different students, which is of importance 
for how social action and interaction can influence the working processes and can in 
the end support the students’ change of perspective and learning.

Chapter 9 presents the theme Textile sloyd and being in a working process. Students’ 
experiences are based on the starting point they choose for their work. It may e.g. be a 
matter of developing one’s idea about the sloyd object based on the endeavour to find 
a particular expression, one’s own interest in a technique, a need for a certain object 
or for a certain object having to be made. The experience is then dependent on the 
relationship among the student’s conceptions of the result, her/his own ability and the 
material and social conditions prevailing in the work. An important aspect is whether 
the student, in interaction with the social environment, can balance the tension and 
insecurity against control of the work with the sloyd object that is being developed. 
Students’ pleasure and displeasure in the working process also depend on the craft 
techniques that are used and their nature. While some techniques are repetitive by 
nature, others are more varied. Students’ awareness of time is central in relation to 
how they experience what happens in the course of the process. Overall, the students’ 
emotional experiences in the working process are very important for the final design 
of their sloyd objects.

Chapter 10, the last results chapter, deals with the students’ experiences of pleasure and 
displeasure in relation to learning. Their learning is connected to different practices. 
Metaphorically, I think of the practices as possible areas of action for students to 
position themselves within the flow of incidents and action in textile sloyd. In order 
to be able to describe the connection between the students’ emotional experiences and 
learning as they appear in the study, four emotional practices were constructed: the 
repudiating practice, the practice characterised by insecurity, the accepting practice 
and, finally, the incorporating practice. They were named according to the students’ 
attitudes to the task and the work with the sloyd object.
 In the practices the students’ own experience of the learning situation, their previous 
experiences as well as socially constructed norms and conceptions contribute to which 
emotional attitudes are available. In the long term, the practices also influence which 
actions are possible for the students (Dewey, 1916/2009). The emotional practices arise 
from different predispositions specific to the context. The predispositions constitute 
an individual’s emotional repertoire of actions, which lie fallow and are only activated 
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when the preconditions are the right ones. Depending on the preconditions for their 
working processes, students’ different predispositions will hence influence their sloyd 
actions in different ways. The development of predispositions leads to a greater ability 
to tackle and solve tasks by means of experience and an emotional attitude. 
 The practices that were constructed constitute four fundamentally different 
preconditions for learning. The practices relate to two aspects that emerged in 
the material and were found to be critical for the students’ working processes and 
expressions of learning. One of them is the students’ relationship to the sloyd objects 
and the extent to which they experience a sense of affinity with the object. The other 
is the emotionality and what function pleasure and displeasure are allowed to have 
in the students’ working processes. The emotional practices contribute to forming 
the students’ experiences of what it implies to be a student of textile sloyd. In the 
description of the learning within the practices I consistently use Wertsch’s (1998) 
concepts of mastering, appropriating or being mastered, but I also refer to other 
concepts of learning in order to point out prominent elements in the learning.
 The repudiating practice is characterised by students’ relationship to the sloyd 
objects being weak. Displeasure and negative emotions are most frequent and are 
expressed in strong gestures. Pleasure and displeasure function as an external estimation 
directed at the object, the student’s own ability or what will be the benefit of completing 
a task. Experiences of displeasure result in physical and mental repudiation. Within 
the practice, students appear lonely in the working process. The social interaction 
with other students, the teacher and the sloyd object appears limited. The learning is 
characterised by the students being mastered. 
       In the practice characterised by insecurity, frequent changes between pleasure 
and displeasure are conspicuous. Students in this practice depend on social interaction 
and utilise others’ help and support in order to keep up the pleasure in the work. The 
learning may be described as a continuous shift between mastering and being mastered. 
Students describe the frequent emotional changes in the practice as pleasurable and as 
something that makes a positive contribution to the community in textile sloyd.
 For students in the accepting practice the relationship is based on benefit. The 
task is thus performed because it has to be done. The student wants to get a good mark 
and to appear as a student who does what is expected in the task. The working process 
is defensively permeated by the student, which also might lead to defensive learning 
(Holzkamp, 2013), since the students do not challenge themselves in their work. 
Students following this practice are not dependent on social interaction to manage the 
work, but they like to interact with others in order to be entertained. The learning is 
characterised by mastering.
 The incorporating practice is based on a strong sense of affinity with the sloyd 
object. Students in the practice do not depend on social interaction with others. They 
direct their attention to the work and interact to a high degree with the object that is 
being developed. Pleasure and displeasure do not function as an external estimation 
but as feedback on how the work is proceeding in the working process. Both pleasure 
and displeasure may be strong but do not always find an expression in vocal and bodily 
gestures. The learning is characterised by appropriating (Wertsch, 1998) and is to a 
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high degree focused on development (Ellström, 2003). The students have a creative 
attitude to the task and make the work their own.

In chapter 11, the concluding chapter of the thesis, I return to the aim of the study and 
the research questions in order to summarise and discuss the results.
 The results of the thesis shows that community and social interaction lend 
support to the students’ working processes and contribute to emotional resistance 
being overcome by displeasure and negative emotions. This support adds to the 
development of predispositions where the student is able to balance displeasure and 
continue acting in spite of resistance in the work. The students’ social interaction is 
characterised by everyday interaction, mutual pride, acknowledgement and team spirit 
and at times somewhat provocative care of each other. However, there are elements of 
loneliness and isolation that are important for some students’ learning, an issue that 
has not been paid attention to in previous sloyd research. In the working process the 
loneliness appears especially problematic when the relationship to the sloyd object 
is weak. The loneliness is therefore particularly visible in the repudiating emotional 
practice where it makes it more difficult for students to create order and direct attention 
(Csikszentmihalyi, 2007). It may aggravate the students’ change of perspective, which 
requires both concentrated attention and reflection.
 The students’ pleasure and displeasure depend on what their attention is 
directed to. For this reason, pleasure and displeasure have different functions in the 
various emotional practices. Processes requiring risk-taking and problem-solving 
are dependent on negative emotions not being avoided but instead balanced. Both 
pleasure and displeasure are then needed as feedback in the process. This is not self-
evident to students in textile sloyd. They talk about displeasure and negative emotions 
as an obstacle in the work. My interpretation is that they are not used to thinking 
about their own emotions as holding potential to lend support to making decisions 
in the working process. The students follow a wide and culturally deep-rooted way 
of thinking. This way of thinking is, however, an obstacle to their understanding of 
themselves and of what is required of them move further on in the working process 
and to develop in textile sloyd.
 The students’ expressions of learning sometimes appeared in situations that 
surprised me. The learning seems to be connected with relatively small, gradual 
changes in the working process. When action is prevented, a change of perspective 
takes place and the student becomes aware of previous experience that is converted 
into a new situation. Previous experiences are then transferred to a new situation and 
acquire new meaning. One result of the thesis shows that pleasure, displeasure and the 
changes between them are part of the change in perspective and shifts in the process. 
Learning in textile sloyd is hence to be regarded as basically emotional.
 The students find that the work in textile sloyd takes a long time. They encounter 
resistance in the form of their own subjective experience of time. The time resistance 
challanges the meaningfulness of what they are working with. The problem is not 
discussed with the teachers but is left to the students to handle themselves. The design 
of the rooms contributes to a positive experience of time and provides opportunities 
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for parallel activities such as talking or listening to music while working. The teachers’ 
control of the time varied among the schools.
 Another result shows several major cultural changes that are of importance for 
the students’ pleasure and displeasure and can affect the scope for their pleasure and 
displeasure in textile sloyd. The rate of turnover of objects in society has increased 
and, concurrently with this, people’s attitudes to them have also changed. With the 
concepts of authenticity and ephemerality, Attfield (2000) on one hand points to the 
contemporary interest in the origins of objects, which is reflected in the students’ 
way of regarding the textile objects they make as authentic and original in a positive 
sense. On the other hand, she also elucidates the ephemerality in relation to objects, 
as their value is only momentary and they are very soon referred to as junk. Such an 
attitude aggravates the students’ work in slow working processes aimed at producing a 
finished object. Ephemerality results in the students experiencing the effort to produce 
an object as something that is not worthwhile. The effort is thereby associated with 
displeasure.
 In the concluding chapter, I also discuss how overarching social changes such 
as reification (Marx, 2000), increasing rationalisation and market management 
contribute to altered sociality and emotionality. One expression of reification is the 
changes in the syllabuses for the subject sloyd where students’ experiences of emotional 
elements in the subject have been shifted and changed into emphasising analysis 
instead. Ziehe (1992) points to increasing intimisation of education as a result of the 
development. It is a backlash against education being conceived of as cold. Among 
other things, it manifests itself in students’ striving for closeness in the form of a 
misdirected desire to open themselves up and reach the private sphere. What Ziehe 
describes might be linked to the students’ conceptions of textile sloyd as a place where 
they can get close to each other and where the design of the room supports such 
associations. The educational community of textile sloyd is to some extent unclear and 
could be misunderstood by students who do not want to or do not have strategies to 
utilise the opportunities for learning that are offered. Closeness has its counter-image 
in what Ziehe calls intensity. Students then share instead a specific experience leading 
to the situation being deepened but not private in the same way. Intensity might be 
related to situations where students participate in each other’s working processes and 
where the sloyd objects and different problems in the work constitute something 
important to deal with together. Mestrovic (1997) describes how social changes may 
lead to a breach of the natural connection between emotions and action that might 
make it even more difficult for students to relate to acting and to place themselves in 
an engaging relationship to a task. Based on the results of the thesis and the students’ 
experiences of textile sloyd, I think that the students’ learning in textile sloyd is not 
only emotional but can also teach the students emotional action and autonomy.
 Sloyd is a subject that has attracted little research; moreover, no research study 
has previously focused on students’ emotional experiences of the subject. This thesis 
adds to knowledge of how pleasure, displeasure and emotional experiences interact 
in action in the working processes of the textile sloyd. The study also contributes to 
further exploration of the connection between students’ emotional experiences and 
learning, a subject that has seen scant research.
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 through Focus Groups. Ur: Sheila Greene, & Diane Hogan (Red.),        
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Bilagor

Bilaga 1 1 2 nk t ang ende slöjdens organisation.

Bilaga 2  Sa t ckesfor ul r ed s ars lankett g llande l rares sa t cke.

Bilaga 3  Sa t ckesfor ul r ed s ars lankett g llande rektors sa t cke.

Bilaga 4  Sa t ckesfor ul r ed s ars lankett g llande ele ers deltagande.

Bilaga 5  Sa t ckesfor ul r ed s ars lankett g llande rdnadsha ares sa t cke.

Bilaga 6 1 2 nter jute an och inter jufr gor.

Bilaga 7:1 2 ersikt ö er u gifter id de olika skolorna. 

Bilaga 8  ersikt ö er fra tr dande drag i de f ra e otionella raktikerna. 
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     Angående Slöjdens organisation i kommunens 7-9 
skolor: 

1. Totalt antal elever i år 7-9 vid den enskilda skolan/skolområdet? 
__________

2. Hur organiseras skolämnet Slöjd i år 7-9 vid den enskilda skolan? 
    (Sätt kryss på linjen framför passande alternativ. Om inget alternativ 
passar 
    beskriv organisationen under rubrik Annat alternativ.)

____ Obligatorisk textilslöjd och trä- och metallslöjd,  
 Lika mycket av vardera materialområde utan möjlighet till 
enskilt val.

____ Obligatorisk textilslöjd och trä- och metallslöjd.  
 leverna yter  mellan slöjdarterna och kan på så sätt få 
tyngdpunkt i        ett materialområde.

____ Obligatorisk slöjd utan uppdelning i textilslöjd och trä- och 
metallslöjd. 
 (Eleverna grupperas aldrig efter materialområde.)

____ Obligatorisk textilslöjd eller trä- och metallslöjd, möjlighet till 
enskilda val   av materialområde.   
 Eleverna väljer textilslöjd eller trä- och metallslöjd.

____ Kombination av obligatorisk textil- och trä- och metallslöjd och 
enskilda val. 

 Lika mycket av vardera materialområde i år 7 därefter enskilda 
val av    materialområde i år 8 och 9. 

____ Annat 
alternativ:______________________________________
 ______________________________________

3. Om elever ges möjlighet att välja mellan materialområdena, 
textilslöjd och trä- och metallslöjd. Hur ofta sker valet?

____ Varje termin 
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Översikt över uppgifter vid de olika skolorna

Stora Stadsskolan
gift1 Stickning a  ro la  efter instruktion. l ggning, a askning, r ta och a iga   

   askor och kant askor ing r likso  artier a  r t  och sl tstickning sa t   
   res rstickning. stning a  tr dar.

gift 2 Stickning a  össa, antar, halsduk alternati t halskrage efter odell, instruktion   
   eller eget al. Skriftlig ut rdering ed tecknad ild a  före let. 

gift 3 Sö nad a  ja as a alternati t a i trik , eller kjol utifr n tre olika   
     skol önster ed eskri ning. öjlighet att ariera l ngd och s  shorts eller    
   trek arts a. Skriftlig ut rdering ed tecknad ild a  f rdigt före l.

Lilla Stadsskolan
gift  roderi, undet eller fritt, efter förlaga eller egen skiss so  onteras  alfritt      

   s tt. Skriftlig ut rdering.
gift  alfritt ar ete. Skriftlig ut rdering.
gift 6 ateriall ra. ördju ningsu gift o  te tila aterial i indre gru . edo isas   

                untligt ed stöd a  digital resentation.

Skogsskolan 
gift  alfritt ar ete. tst llning. 

Kustskolan  
gift  raren anger ett antal aterial, tekniker och detaljer ele erna ska ha ar etat ed 

under rskurs . le erna ljer tidsordning och hur de ko inerar de olika teknikerna, 
detaljerna och aterialen. ( indre alfria ar eten i kn ttekniker föreko er likso  n gon 
o ligatorisk designu gift under r ). le er ljer tidsordning och ar eten so  inne
fattar  roderi,  stickning irkning, sö nad i trik , sö nad i t t g, ning, ter ruk.

etaljer so  li tl s, kn ning och udd ska ing . Skriftlig ut rdering ed foto a  
f rdigst llt före l. 

 ta ellen nedan görs en ö ersiktlig eskri ning a  slöjdu gifterna id de olika skolorna 
under den rter in studien geno förs ed s fte att isa ele ens och l rarens in tande. 

giftens t  och den ge ensa a utg ngs unkten för u giften anges likso  e  so  
har in tande ö er f rg, aterial, teknik, utfor ning design, rodukt al och tid. 

             örkgr  ruta anger att l raren est er och utö ar in tande 
             ö er olika delas ekter i en u gift.

             jusgr  ruta isar att ele en har in tande ö er olika delas ekter i en u gift. 

            ellangr  ruta isar att de l rare och ele  har in tande, den so  har 
            in tande i högst grad anges i te t och de olika alalternati  so  nns i u giften eskri s kortfattat. 
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Uppgifter
vårterminen
2012

Uppgift
(utgångs-
punkt)

Nr Färg Teknik Produkt Tid

Stora Stadsskolan

Obligatorisk 

uppgift

Stickning,
övning
(uppgift/
teknik)

1 Elev Lärare Lärare Lärare Elev –

Uppgift med 

begränsning

Sticka 
värmande 
accessoar
(teknik/
behov)

2 Elev Elev Lärare 
slät- resår- 

rätstickning

Elev Elev 
mössa, 

vantar, 

halsduk/ 

halskrage

Skriftlig 

Tecknad 

bild/

–

Uppgift med  

begränsning  

Kläd-
sömnad
stödd av 
skriftlig 

3 Elev Elev Lärare Lärare
korta eller 

länga plagg

Lärare
tre olika 

plagg-

modeller

Skriftlig 

Tecknad 

bild/

–

Lilla Stadsskolan

Uppgift med 
begränsning  

Broderi
(teknik)

4 Elev Elev Lärare 
fritt el. 

bundet, 

metod för 

montering

Elev Elev Elev Skriftlig/

–

Valfri 
uppgift 

Valfri 5 Elev Elev Elev Elev Elev Elev Skriftlig/

–

Uppgift med 
begränsning

Material-
lära
(uppgift)

6 Elev Lärare Lärare Elev Elev
Bildspel 

och 

muntlig 

pres. 

utformas i 

grupp

–/
Muntlig

pres.

Skogsskolan 

Valfria 
uppgifter

Valfri 7 Elev Elev Elev Elev Elev Elev –/
Ut-

ställning

Kustskolan 

Uppgifter 
med 
begränsning

(material/ 
teknik) 

8 Elev Elev         Sömnad i trikå & vävt tyg,

Stickning, Virkning, Broderi, Återbruk, 

Knäppning, Blixtlås, Mudd

Elev Elev Skriftlig

med foto/

–

a ell 6. ersikt ö er u gifter och in tande i de f ra slöjdgru erna.
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Sa lande eteckning 
för dis ositioner 
ino  de f ra olika 

raktikerna. 

örh llningss tt till 
u gift slöjdföre l

S S S

Relation till före l
(sa hörighet ut te)

S ag sa hörighet
S agt ut te

S ag stark sa hö
righet 
S agt starkt ut te

Starkt ut te Stark sa hörighet

Emotionalitet alans ellan lust 
och olust. lust ö er

ger.

ust och olust so  
rdering (a l gs

nande)

ta lingar ellan 
lust och olust. a
lanserar ed andras 
hj l .

ust och olust so  
rdering

(n r ande)

usten och olusten 
kontrolleras. Sj l kon
troll.

ust och olust so  
rdering

alans ellan lust 
och olust

ust och olust so  
terko ling

Social handling nsa het

egr nsat socialt 
sa s el ed andra 
och ed före let

eroende e enska

Socialt sa s el ed 
andra för att klara det 
sociala sa s elet ed 
före let.

eroende e enska

Socialt sa s el ed 
andra so  underh ll
ning. ontrollerat 
socialt sa s el ed 
före let.

eroende

Socialt sa s el ed 
före let

Lärande e stras

efensi t l rande

e stras och e
stra 

e rodukti t l rande

e stra 

efensi t och ut eck
lingsinriktat l randee 
(för att anö rera u
giften) 

ro riera

t ecklingsinriktat 
l rande





Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete 
Dissertations in Educational Work 
Umeå universitet 
I serien har utkommit: 

Åldersblandning i skolan: elevers erfarenheter. 

. Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade skolors 
svenskundervisning.

. Att rubba föreställningar och bryta 
traditioner. Forskningsutveckling, makt och förändring i svensk 
lärarutbildning.

Skolan i livet – livet i skolan. Några illitterata 
invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk.

Researching and developing Swedkid. A Swedish 
case study at the intersection of the web, racism and education.

Tid till förfogande. Förändrad användning och 
fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?

Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?

Företagsamma elever. Diskurser kring entreprenörskap 
och företagsamhet i skolan. 

Agents of change and policies of scale. A policy study of 
entrepreneurship and enterprise in education.

Läsningens och skrivandets bilder. En analys av 
villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling.

Klassrummets relationsetik. Det pedagogiska mötet 
som etiskt fenomen.

Förskolans pedagogiska praktik. Ett 
verksamhetsperspektiv.

Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala 
vuxenutbildningen. 

Gymnasielärare – perspektiv på lärares arbete och 
yrkesutveckling vid millennieskiftet.

. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. 
Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskaps-projekt.

Talking and Taking Positions. An encounter between 
action research and the gendered and racialised discourses of school science.



Digitala speglar – föreställningar om lärarrollen och 
kön i lärarstudenters bilder.

Bridging the Distance – Children’s Strategies on the 
Internet.

”Vad skulle x kunna vara?”: Andragradsekvation 
och andragradsfunktion som objekt för lärande.

Varde ljud! Om skapande i skolans 
musikundervisning efter 1945.

Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets 
behandling blir till samtalsämne lärare emellan.

”Hålla ordning, men inte överordning” Köns- och 
maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer.

Vuxnas lärande på nätet – betingelser för distans-
studier och interaktiv lärande ur ett studentperspektiv.

Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och 
läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares 
svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994.

Movement and Experimentation in Young Children's 
Learning: Deleuze and Guattari in Early Childhood Education.

Konstruktion av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, 
med särskilt fokus på naturvetenskap och teknik.

Musiken, skolan och livsprojektet. Ämnet musik på 
gymnasiet som en del av ungdomars musikskapande.

Elevskap och elevskapande – om formandet av 
skolans elever.

Laborativt arbete i grundskolans senare år: lärares 
mål och hur de implementeras.

En resa med osäkra mål. Unga vuxnas övergångar 
från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv.

New Professionals and New Technologies in New 
Higher Education? Conceptualising struggles in the field. 

Elevers möjligheter att ta ansvar för sitt 
lärande i matematik. En skolstudie i postmodern tid.

Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad 
görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. 



Dans i skolan – om genus, kropp och uttryck.

Lärare i en ny tid: Om grundskollärares 
förhandlingar av professionella identiteter.

"Vi började se barnen och deras samspel på 
ett nytt sätt ": Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan med hjälp av 
Pedagogisk processreflektion.

Samma, lika, alla är unika: En analys av 
jämställdhet i förskolepolitik och praktik.

Emotioner och värdegrundsarbete: Om lärare, fostran 
och elever i en mångkulturell skola.

Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på 
mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt.

ICT and learning in teacher education - The social 
construction of pedagogical ICT discourse and design.

Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska 
perspektiv.

Demokrati och deltagande. Elevinflytande i 
grundskolan årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv.

. Clio räddar världen: En analys av argumen-
tationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i 
Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942–2004.

Lärares intentioner och kunskapsfokus vid 
ämnesintegrerad naturvetenskaplig undervisning i skolår 7-9.

Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns 
kamratkulturer.

Designing for the Unknown. Didactical Design for 
Process-Based Assessment in Technology-rich Learning Environments.

Designing for eAssessment of Higher Order Thinking. 
An Undergraduate IT Online Distance Education Course in Sri Lanka.

Att göra lärandet synligt? Individuella 
utvecklingsplaner och digital dokumentation.

. ”…det vore bättre om man kunde vara med och 
bestämma hur det skulle göras…” En etnografisk studie om elevinflytande i 
gymnasieskolan.

Leva och lära demokrati? En etnografisk studie i två 
gymnasieprogram.



Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan 
tradition och nya styrformer.

Plugga stenhårt eller vara rolig? Normer om 
språk, kön och skolarbete i identitetsskapande språkpraktiker på 
fordonsprogrammet.

Förskolegården. En pedagogisk miljö för barns möten, 
delaktighet och inflytande.

Meeting the Other and Oneself. Experience and 
Learning in Upper Secondary Sojourns.

Bland själporträtt och parafraser: om kön och skolans 
bildundervisning.

Developing Teaching and 
Learning in Mozambican Higher Education. A study of the Pedagogical 
Development Process at Eduardo Mondlane University.

Det sitter i väggarna. En studie av trä- och 
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Skola och medier. Aktiviteter och styrning i en 
kommuns utvecklingssträvanden. 

Lust och olust – elevers erfarenheter i textilslöjd.



ISBN 978-91-7601-224-6
ISSN 1650-8858

Institutionen för estetiska ämnen
Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
www.estet.umu.se


