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Abstract
The chief aim of this thesis is to explore aesthetic aspects of the Swedish school subject of
sloyd. The research questions are: What do young people tell about sloyd? What aesthetic
resources do they use? How can one describe the relation between what young people tell
about sloyd and the aesthetic resources they use? A narrative approach was chosen to learn
about activities and attitudes concerning aesthetic matters among young people in the
9th form in lower secondary schools. The empirical study was carried out in three schools
including qualitative interviews and visual ethnography mainly considering the learner’s
point of view. Findings are represented through story constructions and photographs. Ten
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of aesthetic, narrative and semiotic methods. Structures of meaning making were identi   ##3 C3 
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show that aesthetic deliberation in sloyd work is a major issue among young people. Concerns are often based on personal circumstances, such as taste and preference. Aesthetic
considerations in the pupils’ sloyd work were found to be directed towards the one’s own
room, relations to family members, and/or plans for future engagement in aesthetic related
3 

 =   #   #C3 

  "< " <" 

33   V#33 3    =X  < "" 
a way to represent narrative instances.
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argue that an aesthetic aspect alone cannot satisfy the concept of aesthetic learning. The   #   ##3 " "      ##  tive (cf. gestaltung) and creative aspects, thus forming an integrated aesthetic perspective.
  #  K#   <  ">    Y Z  "  #   #  < #  
architectonic instances in sloyd materials and sloyd design supporting narrative elements
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Key words: Sloyd education, aesthetic expression, aesthetic learning, learner perspective,
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TRIQUETRA

Bild I. Metall under arbete, Planeten.

KAPITEL 1

Kapitel 1: Introduktion

Detta kapitel ägnas först åt en översiktlig positionering av slöjdämnet varefter
min slöjdlärarroll berörs kort. Därefter introduceras avhandlingens område, estetiska aspekter på skolslöjd. Vidare beskrivs avhandlingens syfte och frågeställningar. I kapitlet presenteras också studiens narrativa ansats, samt dispositionens tre delar.

Slöjd
Slöjd är ett begrepp som täcker många företeelser. Slöjdämnet i den svenska
grundskolan har en lång historia med grund i nyttoslöjd och hantverkskunskaper samt träning av personliga egenskaper som t.ex. noggrannhet och uthållighet. Det moderna slöjdämnet har fått en vidare målsättning där egna idéer,
kreativitet och skapande arbete fått en stor betydelse. Tidigare fanns inte särskilt
mycket utrymme för eleverna att påverka utformningen av sina slöjdalster, oftast
arbetade man efter förebilder som tjänande som ett slags facit på hur ett arbete
ska se ut när det är färdigt. Eleven kunde marginellt göra vissa förändringar eller kanske välja färg. I den moderna slöjdundervisningen har eleverna fått stora
möjligheter att påverka både vad de ska arbeta med och hur deras alster ska se ut
(form, färg, funktion och uttryck). Skolslöjd genomsyras av slöjdprocessen som
betecknar elevens engagemang i idé, planering, genomförande och värdering.
Eleverna antas även lära sig risktagande, visuell föreställningsförmåga och tålamod.1V  #  #  K     
elever högre upp i årskurserna.
Föreliggande studie avser att undersöka samtida skolslöjd med tonvikt på
hur ungdomar uppfattar slöjd, särskilt avseende estetiska aspekter. Studien motiveras av att det saknas vetenskapliga undersökningar rörande skolslöjdens estetiska aspekter, och att begrepp, metoder och teorier inom området behöver
   ## =
En del av innehållet kan ha relevans även utanför skolslöjd och annan pedagogisk verksamhet med anknytning slöjd. Till sådan räknas naturligtvis slöjdlärarutbildning, men även andra utbildningar med inslag av estetiska lärprocesser.
Det förekommer också slöjdande inom områden där detta är underförstått, t.ex.






        Krutt nr 133/134, 57.
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3 " # "   3  #  #rade yrkesutbildningar, samt några högskole- och universitetsutbildningar och
kurser2=K  33        K C3
vara dyrt och exklusivt konsthantverk eller billiga massproducerade souvenirer
där varken det ena eller andra är tillverkat hemma, medan det i hemmen förekommer både kravallslöjd, Do-Redo och hantverksmässiga restaureringar3. Slöjd
      "#   3   =
Andra samtida varianter av slöjd representerades av Slöjdcirkus, ett nationellt uppdrag inom barnkultur 2004-2006, som syftade till ett upplevelsebaserat
möte mellan barn och slöjdare i ett cirkustält. En utvärdering av projektet gjordes vid Högskolan i Borås4 . Radikalslöjdaren Anders Jakobsens koncept ”lagom
bra” utmanar föreställningar om slöjdens material och metoder.5 Han föresprå 3     {"    |  3   =
Begreppet slöjd kan etymologiskt spåras till det fornsvenska ordet slögher
med betydelsen skicklig, kunnig, händig, konstmässig.6 Skolslöjd är i hög grad
en nordisk företeelse, vilken utvecklades mot 1800-talets slut. Utveckling av
individens såväl personliga och själsliga som kognitiva egenskaper betonades,
 3       V # 7=  K#
en internationell spridning genom Nääs slöjdlärarseminarium under ledning av
}  V"  #  3/~**=]  slöjd och övningsserier utmanades några decennier in på det förra århundradet
     !"!#   $ %& '  !( )
     (" %   %!!   %& '  !#'* + %   !"!# &   !0  2             "  !   + '   '6$   8+  + + !  % )   & %  + %    %9:  +  & 
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av Carl Malmsten. Han förespråkade en mer lekfull slöjd som inte styrdes av uttänkta modellserier ”vilket satte fart på en debatt om träslöjdens innehåll”8,och
3/~*    "#   3    ~. Trots
detta har skolslöjd haft något av en traditionens stämpel långt in i modern tid.
_   33   K V # # K    "#as vara otidsenlig, men lever även idag i praktiken kvar i många elevers val av
slöjdmaterial. Slöjdlärare som intervjuats av Kajsa Borg anger att de vill slå vakt
om kulturarvet och bevara traditionella slöjdkunskaper.10På frågan om slöjdens
framtid är det dels den kulturhistoriska delen och dels material och redskaps/
verktygskunnande som lyfts fram.
Skolslöjdens status idag är osäker. Jag använder det tvetydiga begreppet
status för att visa på en komplexitet. Å ena sidan betecknar ordet status ett neutralt förhållande som avser egenskap eller förhållande, och å andra sidan har
    " = K       niera vad som kännetecknar ämnet och påvisa dess egenart i beskrivande termer
som klargör både innehåll och relation till andra verksamheter. Om det råder
oklarhet kring detta så förblir skolslöjdens status också i värderande mening
  #  "# =X       3   
lett till olika etiketter. Under en tid var slöjd ett övningsämne, till skillnad från
läroämne, vi har sett beteckningarna estetiskt-praktiskt och praktiskt-estetiskt,
och på senare tid har man i styrdokument slagit isär begreppen genom omformuleringar11. Olika indelningsgrunder utifrån kön, material eller kunskapsform
speglar samhälleliga och politiska förhållanden, men skapar även förvirring när
det gäller vad som är slöjdens egenart och därmed hur slöjd kan värderas.
Inom svenska universitet och högskolor saknas slöjd som egen vetenskaplig
disciplin12. Slöjdlärare utbildas för närvarande (2011) vid universiteten i Göteborg, Linköping och Umeå. Utbildning sker på grund- och avancerad nivå. Det
Q #2          >   I   + '  GG?
13.
O :% <!#2 'ODH
 %   >ESODQIP?!R
 '    &     &    + '  
 %        %  +A 
  
     + '     !
G #2          !G9G!
 :H'%  + A   + ' 9   !:
HO ' %     9!:QG+AA'   
% \+ '  &    &  '  2>GG?!:#+ GGG '    A '    + '   ' %
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saknas egen forskarutbildning, varför den vetenskapliga kompetensen måste
hämtas från andra forskningsområden, framför allt pedagogik, pedagogiskt arbete eller andra (utbildningsvetenskapliga) paraplyområden. Den disciplinära
hemvisten för slöjd är inte alldeles självklar oavsett om man ser till skolämnet
slöjd eller slöjd i högre utbildning. Hur slöjden än kommer att utvecklas kvarstår
dess tvär- och mångvetenskapliga karaktär där kreativa och estetiska aspekter
utgör ett av huvudinslagen tillsammans med praktiska, teoretiska och kommunikativa aspekter, även i sammanhang fjärran all akademi.
Slöjd i skolan är en komplex verksamhet. En del slöjdforskare menar att
det är en process där olika steg fram och åter beskriver en bana eller ett förlopp.
Jan Sjögren talar om en oscillerande rörelse där man gång på gång svarar på
problem eller idéer i arbetet mot en färdig produkt13. Bent Illum talar om processens dialog och menar att hantverket är ett kroppsligt språk där vi med våra sinnen under arbetet läser av materialet och processen och svarar med kroppsliga
åtbörder14. Kajsa Borg ser också själva slöjdföremålet som en kommunikation
mellan slöjdaren och omgivningen, och hävdar att slöjdföremålet har ett språk
som kan jämföras med kroppsspråk, formspråk, bildspråk och så vidare. Hon
kallar detta en icke-verbal symbolfunktion likvärdigt med andra språkliga uttryck15. Siri Homlong menar att textila mönster har en egen retorik och att estetiska kvaliteter ingår i ett språkspel16. Marte Gulliksen har utvecklat en modell för
form som språk i artefakter17. Designforskaren Raymond Batchelor menar att vi
idag tillmäter föremål både narrativa och symboliska funktioner18. Slöjdens olika
  3V    3 3     "    
värld, estetiskt, bland icke-verbala ”språk” och i berättelsens form.
Jag har intervjuat ungdomar och samlat bilddokumentation för att undersöka ungdomars relationer till slöjdande och slöjdalster. Det insamlade materialet
har varit utgångspunkt för berättelser, narrativa artefakter i form av dialoger och
bildberättelser, vilka analyserats med narrativa analysverktyg. Slöjdalster har
analyserats med estetiska och semiotiska analysverktyg.
<   + ' :  +  &      + '  (ROQD!^' #2
         , 123.
D :+ 2 !`   V=  V  +&   !
"    # " !9<FGGH!>S IS + '  GGH?O9G!
L #2         HH!
H 0  ! # $  " %  &  '  (   %  
)' >SIT S ' S GGH?PD9PL0  &aA   %!
P $ ;+  )    * >EIT  +9    E
GGH?!
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Slöjdläraren som forskare
Vilken roll har jag som forskare i förhållande till slöjdämnet? För det första är jag
mer en slöjdlärare än en forskare eftersom jag inträdde i akademin helt nyligen
efter drygt 20 års undervisning främst på grundskolenivå. För det andra bär jag
med mig erfarenheter som konsthantverkare och konstpedagog. Akademin är
en märklig värld, särskilt om man inträder relativt sent i livet och kommer från
en väsensskild yrkesmiljö. Jag är dessutom arbetarbarn med invandrarbakgrund
och ett brokigt yrkesliv utan några egentliga karriärambitioner. Att arbeta med
människor i en social gemenskap har alltid känts inspirerande och utvecklande.
Arbetslusten har också levt av, eller varit starkt knuten till kreativt och skapande
 =    K   3 # V  log med material och processer. Lusten ligger också i att klura ut konstruktioner
#K    " #V" K   =
Slöjdforskning för en slöjdlärare är full av förförståelse. Praktiken är välkänd vilket innebär en insikt i villkoren för verksamheten men kan medföra
hemmablindhet och viss avtrubbning. Det kan visa sig i trångsynta uppfattningar
om kvalitet, eller jämförelser med egen undervisning, samtidigt som erfarenheter utgör en grund för djupare förståelse av både möjligheter och hinder i det
studerade fenomenet.
Jag är främst intresserad av konstnärliga perspektiv och vad som kännetecknar skapande verksamhet. Mot bakgrund av hur skolslöjden beskrivs av nutida forskare har jag valt ett område där det i stor utsträckning saknas forskning,
nämligen estetiska, gestaltande och kreativa aspekter av skolslöjd. Detta innebär
att begreppen estetik, gestaltning och kreativitett är centrala i avhandlingen. Begreppen utgör olika aspekter av avhandlingens forskningsobjekt. Begreppen är
inte synonymer, utan vad som står på spel är relationer där begreppen kan vara
som syskon eller annat släktförhållande, eller de kan stå i nära, kanske också
vänskaplig, förbindelse/~. Inget av begreppen förmår ensam täcka slöjdens skapande karaktär, medan begreppet skapa är alltför vagt och vidlyftigt20.
O aA   %+  &  & %  '     
 !
G $   %'  +  +       +   8!(!J 
.  '       `\]      '   +'  '   "     A     + +  & 
  +&A '  !0
          !
)    %     *" '     +'!$   !. '   "      !>T $  !; %I
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Estetik, gestaltning och kreativitet
Begreppet estetik har många ansikten. Vanligtvis förknippas estetik med konst,
       #        
#     33      3#  lationella, kontextuella – varför inte anti-estetiska – i samtidskonst. I ett veten3 3 3     3   21. På ett praktiskt
3     "#=}      3   
hör gestaltning mer hemma i görandet, dock med upphöjda ambitioner. Ordet
kopplas ofta till konstnärlig, litterär eller musikalisk i betydelsen de (estetiska)
verkansmedel och det (estetiska) uttryck som ryms inom en utformning eller
komposition. På ett teoretiskt plan handlar gestaltning exempelvis om mening
och betydelse. Kreativitet framstår som ett modernare begrepp för områden som
     #    =!     3sitionerar kreativitet utanför både estetikens förhållande till konsten och gestaltbegreppets anknytning till psykologiska och perceptuella domäner. Ordet kreativitet ger associationer till innovation, kluriga konstruktioner och fantasifull
design, vilket gör det mer bekvämt att använda i slöjdsammanhang. Dock häftar
begreppet mer vid kognition än sinnlighet och emotion. Lars Lindström hävdar
     VC 3 # 22 . Genom ett exempel från Project Zero, Harward School of Education visar han hur eleven Ella i dialog med lärare och med
inspiration från olika konstverk språngvis utvecklar sitt uttryck23. Processen är
fullt överförbar till slöjd, eftersom den bär drag av slöjdprocessen.
Min uppfattning är att begreppen estetik, gestaltning och kreativitet är intimt förknippade. Denna relation är ett återkommande tema avhandlingen igenom.

Syfte och frågeställning
Avhandlingens forskningsobjekt är slöjdestetik. Dess huvudsyfte är att utforska
ett estetiskt perspektiv på skolämnet slöjd. Utgångspunkten är att slöjd är en
kommunikativ verksamhet och därmed möjlig att studera som tecken. Syftet
preciseras till att undersöka slöjd som kommunikation med tonvikt på estetiska
aspekter genom studier av ungdomars bilder, både bokstavligen och bildligt, av
slöjd. Jag utforskar ett estetiskt perspektiv på skolslöjd genom att studera och
analysera estetiska aspekter. Avhandlingen syftar även till att utveckla metod
>  I  + '  GGO?H!
 (       + 'T" ;A%2+   PLG!
    6' Ia :: b6 C+T: b6 : 2R+ b (.&++ 25.1
>GGH?!c+ 6  JT)F2=U+% !
< "  %'   !
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och teori inom området estetiska lärprocesser i slöjd, särskilt avseende relationer mellan slöjdalster och berättelse, i vidare mening relationer mellan artefakt
och narrativ.
Huvudsyftet kopplas metodologiskt till begreppet narrativ. Det innebär att
berättelser bär fram studiens empiriska material, som i mötet med metod och
teori vetenskapliggörs genom estetisk, narrativ och semiotisk analys. Upplägget
bygger på vissa generella ontologiska och epistemologiska antaganden om berättelser24. För det första antar jag att berättande är ett sätt att skapa mening för
individen25, för det andra antar jag att berättelser är kopplade till individuella
förhållningssätt gentemot både handlingar och föreställningar26. Härav följer att
en berättelse kan peka på vilket sätt en handling blir meningsfull. I den mån
berättelsen berör estetiska aspekter blir det möjligt att spåra approprierade estetiska resurser och intentioner. Mot bakgrund av den betydelse jag lägger i begreppet berättelse utkristalliseras följande forskningsfrågor:
x

Vad berättar unga människor om slöjd?

x

Vilka estetiska resurser tas i bruk?

x

Hur kan man beskriva relationen mellan ungdomarnas berättelser och deras estetiska resurser?

I den första frågan talas det om unga människor. Det betyder att jag ser
ungdomarna i studien som något mer än enbart elever, och att också de sammanhang de ingår i utanför skolan är viktiga för studien. Därmed ansluter jag
mig till ett subjektsperspektiv.27 Den första frågan tar således sin utgångspunkt i
en något större kontext än den andra frågan som är mer knuten till slöjd i skolan.
Den tredje frågan tar upp relationer mellan dessa sammanhang.
Avhandlingen förväntas, genom empiriska studier och teoriutveckling, bidra till ökad förståelse av estetiska perspektiv på slöjdämnet, samt utveckla den
vetenskapliga grunden för en framväxande slöjdforskning.
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Ansats
Avhandlingens ansats är i huvudsak narrativ. Till detta läggs en hermeneutisk
och semiotisk ansats. Sammantaget innebär det att studiens två tolkande ansatser, varav den hermeneutiska är syntetiserande och den semiotiska mer analytisk, förenas med en narrativ och gestaltande ansats. Begreppet narrativ används i betydelserna berättande och berättelse.
Ansatsen började med en undran över hur estetiskt perspektiv på slöjd skulle kunna studeras. Jag beslöt mig för att lyssna på vad unga människor säger om
slöjd och betrakta deras tal som berättelser och ”lyssna” till deras bilder av slöjd  =&  3        
på deras slöjdalster. Jag hade också föreställningen att slöjdalster i sig är narrativa. Jag använder en narrativ ansats dels för att bygga mening i ungdomarnas
berättelser och dels för att mejsla fram en teoretisk konstruktion.
I en narrativ framställning ger man inte röst åt någon, lika lite som man
presenterar någon annans perspektiv – eftersom all narrativ är subjektiv representation. Ungdomar i årskurs nio är studiens subjekt, det är deras attityder och
förhållningssätt jag söker förmedla genom berättande representation. En narrativ forskningsansats utsätter representation för ytterligare rekonstruktion och
remediering, och det är den narrativt orienterade forskarens uppgift att redogöra
för detta. En narrativ forskningsansats synliggör hur representation organiseras i två steg. Det första steget är att lyssna efter berättande element vid intervjuer: Hur organiserar den intervjuade händelser och tankar till en berättelse,
och framförallt, vad berättas? Det andra steget är forskarens organisation av
materialet till en berättelse. I båda fallen är det viktigt att beakta vad som berättas, men också hur det berättas. Att fokusera på det berättande elementet i båda
stegen skärper medvetandet om representationens problematik – att det alltid är
        3  #  3# 3 3tiv.28 X K      #      
    C=  ^      lan primära erfarenheter och hur dessa representeras i en forskningstext'~ Jag
tar som exempel ungdomarna i studien: De gör medvetet eller omedvetet vissa
val i förhållande till sina erfarenheter, de ignorerar eller uppmärksammar vissa
erfarenheter. När de berättar något för mig gör de ytterligare val. Det är självklart
att man inte kan delge alla sina erfarenheter eller intryck till mig. När jag tran-
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skriberar deras tal om intryck och erfarenheter gör jag också ett urval, egentligen
är det ett enormt språng från tal till text. När jag sedan analyserar, bearbetar och
brottas med texten gör jag ytterligare urval innan det blir en färdig text. Nu har
en ung människas intryck och erfarenheter genomgått fyra transformationer före
det att läsaren griper an texten och tolkar den utifrån sina förutsättningar, vilket
är den femte nivån. Min utgångspunkt är att det inte är möjligt att helt nå en annan människas erfarenheter eller upplevelser, men att en narrativ ansats gör det
möjligt att relatera dessa till egna erfarenheter och i förlängningen bilda mönster
av betydelser och mening.

Disposition
Avhandlingen består av tre delar indelade i nio kapitel. Första delen kallas INFÖR UTFÄRDEN, och består av tre kapitel där det i kapitel 1 redogörs för omständigheter av förberedande karaktär, såsom syfte, fråga och ansats. Merparten
av första delen utgörs av kapitel två, vilket är en forskningsöversikt och avslutas
med kapitel tre, som är en teoretisk utblick.
Triquetra symboliserar föreställningen om en ordnad tillvaro.
Andra delen, FÄRD, upptar större delen av arbetet och inleds med metodgenomgång i kapitel fyra. Studiens empiri redovisas med tio berättelser i kapitel
fem vilken även behandlar första forskningsfrågan: Vad berättar unga människor om slöjd? Kapitel sex behandlar empirin med hänsyn till andra forskningsfrågan: Vilka estetiska resurser tas i bruk?
Valknut symboliserar den komplexa och svårfångade tillvaron.
Del tre, HEMKOMST, inleds med ett kapitel som behandlar relationer mellan berättelser och estetiska resurser, det vill säga tredje forskningsfrågan. Kapitlen fem, sex och sju innehåller analyser. I kapitel åtta är vi framme vid tolkning
och utveckling av resultaten. Med utgångspunkter i första delens teoretiska ansats och andra delens berättelser skissas en teori om slöjdartefakt och narrativ.
_ 3      # V  =
Trinity symboliserar tillvarons ständiga rörelse...
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Kapitel 2: Forskningsöversikt

Översikten berör avhandlingens område och ansats. Området utmärks av
skolslöjdens estetiska aspekter, medan ansatsen i huvudsak utgörs av narrativ.
Avhandlingens område avgränsas till ett utforskande perspektiv på estetiska
aspekter av skolslöjd.1 Hit räknas även verksamhet som kan likställas med slöjd,
till exempel norska motsvarigheter till slöjdämnet. Jag har också ambitionen att
      3        = ten fokuserar på frågorna: Hur har estetiska aspekter behandlats i tidigare forskning? Vilka linjer kan spåras och hur kan jag förhålla mig till olika positioner?
På vilket sätt kan tidigare forskning relateras till min studie? I översikten ägnas
också viss uppmärksamhet åt frågor om teori och metodologi inom slöjdrelaterad forskning.
Den narrativa ansatsen är i mycket en metod- och teorifråga men behandlas
även här i forskningsöversikten. Frågor jag söker svar på handlar om beröringspunkter: Vilka studier med narrativ ansats har relevans för min studie? På vilket
sätt kan de bidra till min studie?

På spaning efter slöjdforskning
med estetiska inslag
Mitt intresseområde och avhandlingens huvudsyfte är att undersöka estetiska
aspekter av skolslöjd. I förra kapitlet angavs intresseområdet som en kombination av estetiska, gestaltande och kreativa aspekter. Nedan följer en genomgång
av senare forskning på området, med tonvikt på avhandlingar, medan andra publikationer refereras löpande.
Både Finland och Norge, liksom i viss mån övriga nordiska länder, har en
betydande slöjdforskningstradition. Övrig internationell forskning är ytterst sällsynt, främst beroende på att skolämnet slöjd är en i hög grad nordisk företeelse.
Norsk skolslöjd har följt ett annorlunda spår genom en närmare anknytning till
    3       K    #        #
naturvetenskap2. Utgivning av svenska avhandlingar om slöjdämnet kan grovt
sägas följa en medelväg där varken estetiska eller tekniska aspekter fått något
            &  !:   &    ' 
&  +   *           '  '  + !
 #2  4         , 31.
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större genomslag, istället har ämnets pedagogik och didaktik, dess historia/etnologi och utformning varit i fokus.
Tabell 1 Kategorier av svenska avhandlingar med slöjdanknytning
DIDAKTISKPEDAGOGISK

HISTORISK-

Slöjdlärares förhåll-

Folkhemmets barnkläder
(Berggren Torell, 2007)

Gestaltandets pedagogik

Traditionens estetik
(Hyltén-Cavallius,
2007)

The Language of
Textiles
(Homlong, 2006)

Knyppling – ett hant-

Att skapa ordning för

verk med spets
(Malmberg, 2002)

det estetiska i skolan
(Lindgren, 2006)

Hemarbetets modernitet
(Björk, 1997)

Kläder som språk och
handling
(Jacobsson, 1994)

ningssätt i undervisningen
(Hasselskog, 2010)
Hantverksskicklighet
och kreativitet
(Holmberg, 2009)
Yrkesutbildning i omvandling
(Lindberg, 2003)
Slöjdpraktik i skolan
(Johansson, 2002)
Slöjdämnet, intryck –
uttryck - avtryck
(Borg, 2001)

ESTETISK

ETNOGRAFISK

(Knutes, 2009)

     
att utföra sina husliga
plikter”
(Trotzig, 1997)

Teknik - genomskinlig
eller svart låda?
(Sjögren, 1997)

Genom symaskinens
nålsöga
(Waldén, 1990)

Skola för ande och hand
(Hartman, 1993)
Det är uppenbart att vetenskapliga avhandlingar med slöjdanknytning inte utan
vidare kan kategoriseras. Det är inte heller avsikten i framställningen av svenska
avhandlingar (tabell 1) som snarare syftar till att ge en överblick av utgivningen,
vilken är ordnad i tre grupper; didaktisk/pedagogisk inriktning, historisk/etno-
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     #      =3
Många studier behandlar slöjdlärarutbildning och slöjdlärarpraktik men
relativt få studier tar utgångspunkt i den lärandes uppfattningar. Likaså är det
C     #V C    # K  
har disputerat, medan genusaspekter är sällsynta i slöjdforskning trots en stark
könsfördelning efter slöjdmaterialen. Ovanstående är naturligtvis långt drivna
förenklingar samtidigt som situationen på senare tid har förändrats radikalt.
Framför allt har utgivningstakten ökat, inte mindre än sju av knappt tjugo utgivna avhandlingar inom slöjdfältet de senaste två decennierna har publicerats eff
ter att jag påbörjade forskarutbildningen 2006. Några av dem har estetiska per3     K              
exempelvis Charlotte Hyltén-Cavallius´ avhandling Traditionens estetik. I Helen
Knutes´ Gestaltandets pedagogik, och Monica Lindgrens Att skapa ordning för
det estetiska i skolan, kombineras estetiska perspektiv med lärande. Knutes avhandling har också en direkt slöjdanknytning. Även Annelie Holmbergs avhandling Hantverksskicklighet och kreativitett knyter samman liknande begrepp. I
det följande problematiseras hur svenska slöjdforskare förhåller sig till begreppet estetik, gestaltning och kreativitet.

Gränser och orienteringspunkter
_V       K   33    
eller gestaltande i sina studier. Påfallande många gör inga, eller högst rudimen         =!K    3  
att studien ifråga saknar närmare anknytning till begreppet, eller att man inte
har velat fördjupa sig i detta, eller också upplevs begreppet som något självklart
i slöjd och att någon vidare förklaring därmed inte är motiverad. Ett fåtal studier
  3#         3 =
Marlene Johanssons avhandling ansluter till ett sociokulturellt perspektivv4.
Studien fokuserar på slöjd som social praktik men Johansson för också en del
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resonemang kring estetiska aspekter. Hon menar att det estetiska är dels överväganden om utformning och dels en sinnlig upplevelse. ”Under estetiska överväganden ser man hur materialet formas till mer eller mindre önskat resultat,
lukter uppfattas och andra kvaliteter görs relevanta, exempelvis hur mjukt, strävt
eller varmt det är.”5 En estetisk utformning i Johanssons studie kan handla om
vad som är ”tilltalande”6 C3        Ktillfälle åt att välja tygbitar från lapplådan till sin lappkudde.7 Flickan sitter på
huk och plockar runt bland tygbitar, helt försjunken i färger, mönster och taktila upplevelser. Hon sorterar tygbitarna och lägger lapp efter lapp i olika högar.
Johansson ser hur eleven tänker med materialen. Estetiska överväganden om
tygers färg, mönster och struktur görs efter hennes föreställningar och fantasi,
och kan uppta en stor del av slöjdtiden. Exemplet pekar mot en processuell och
komplex bild av vad som kan vara slöjdens estetiska karaktär. Johansson fastslår
    K    VC ##3=_  #
oklart hur estetiska aspekter förhåller sig i sammanhanget, kanske beroende på
den tematiska struktur Johansson valt där det estetiska knyts till sinnlighet och
emotion snarare än kommunikativa och konceptuella aspekter.
Annelie Holmbergs intar en kunskapsteoretisk utgångspunkt i sin avhandling.8 Det är en hermeneutiskt inspirerad komparativ studie av textillärarutbildningen vid Uppsala universitet i ett historiskt perspektiv. Holmberg skriver att
det handlar om praktisk-estetisk utbildningshistoria.9 Hon använder ordet estetisk framför allt i textavsnitt som gäller tiden före 1988. Bruket av ordet är
3 #        =}       
oftare även om inte heller det ges någon närmare beskrivning. Holmberg tycks ha
valt begreppet kreativitet av retoriska skäl, och estetisk och kreativ kan i många
fall uppfattas som synonyma. Det retoriska skulle kunna vara att ge samma företeelse en modernare dräkt för att ytterligare polarisera det tidigare mer hantverksbetonade och det senare mer skapande innehållet i textillärarutbildningen.
Hon hävdar att egenskapen noggrannhet har ersatts med kreativitet 10, och att
detta också hänger ihop med samhälleliga förändringar – ”där egen produktion
för hemmet inte längre behövs, där tar kreativitet och lust över”11.
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hantverk realiseras kreativa visioner, processer, och tankar om personligt välbe   C           C  K=12 Kreativitet i
Holmbergs utläggningar framstår som ytterst mångfasetterad.
Varken Holmberg eller Johansson ger någon närmare beskrivning av be33      #   = _          3 
som ger exempel på vad begreppen kan innebära. Holmbergs avhandling innehåller också bilder där det i många fall är möjligt att beakta estetiska aspekter.
Bilderna representerar verkliga föremål som Holmberg har haft tillgång till. Hon
hävdar att ”föremål kan användas som primärkällor vilket innebär att de har något att berätta, de kan läsas liksom skriftliga eller muntliga källor”13. Bland annat
   K C  Z X^^X3terad av tryckta tassavtryck och broderade klösmärken. Det är ett exempel på es       =   V     
över relationer mellan ett kreativt uttryck och hantverksskicklighet. Textillärarstudenten hade av lärarutbildaren fått omdömet att tryck och broderi var bra
men att det saknades mellanlägg och att vecken vid manschetterna var vända åt
fel håll.
En kognitivt inriktad forskare, Lars Lindström, ställer frågan: Vad är
kreativitet?14 Han ger svaret genom ett exempel där eleven Ella för en dialog med
sin lärare.15 Den utspelar sig i slutet av hennes andra år i high-school. Läraren
hade bett henne ta fram bilder ur sin omfångsrika portfolio. Hon bläddrade fram
en teckning föreställande sin far och berättade att hon först var besviken för att
armen inte blev så bra. Men efter att ha sett verk av Matisse där en arm kunde
vara förvriden insåg hon att pappan var precis som armen. ”Jag menar han är
    " #    # "  
en bild eller skulptur fast det inte syns”. Ella hade gjort en skulptur föreställande
en vuxen och ett barn men som egentligen, enligt Ella, var ett uttryck för deras
 =3    3   #  #      =
förklarade att goda relationer också kan vara kantiga och ojämna, om allt är slätt
och utjämnat känns det onaturligt, menar hon16.
Lindström ser i Ellas beskrivning en kontinuerlig följd av observationer och
V             "K     # # 
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perspektiv och anpassa dessa till resurser för kreativa uttryck. En viktig komponent är att tillgodose tillräckligt lång tid för en process där problem kan iden    #      # = _  3 #   #          
uttryck eller liknande är naturligtvis svåra att mäta. Däremot kan man uppställa
en rad kriterier och bedöma kvaliteter i förhållande till sådana. Lindström ger
sju områden som kan bedömas, varav tre gäller produkt medan fyra rör processen. I produkten kan man bedöma hur eleven har synliggjort sin intention, sedan
alstrets färg, form och komposition, och slutligen hur hantverket är utfört. Till
processkriterier hör hur eleven har förberett sig och löser problem under arbetets
  33 
  3      #
slutligen förmåga att göra egenvärdering. Man kan i tillägg också bedöma helheten i fråga om svårighetsgrad, i vilken grad eleven har arbetat självständigt och
     =
Lars Lindströms påpekar i sin artikel ”Att värdera kreativitet” svårigheten
att rätt förstå den kreativa processens egen inre logik i det enskilda fallet utan
att värdera eleven själv17. En anledning till detta är att de kreativa domänerna är
svåra att överblicka, de har ingen tydlig struktur som t ex. matematik eller andra
naturvetenskapliga
r
ämnen.18
Lindström har utvecklat en modell över estetiska lärprocesser som berör
    #     #     3#  #  eneutrala förhållningssätt vilka ställs i relation till mål och medel.19 Lindströms
modell över estetiska lärprocesser är kopplad till lärandemål. För att undersöka
frågan om vilka estetiska resurser ungdomar utnyttjar kan det vara givande att
studera hur lärare förhåller sig. Peter Hasselskog har genomfört en studie om
lärares förhållningssätt i sin avhandling.20
Hasselskog ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Han har identi "  "3  K    #X    
och Pedagogen. Det är dock ingen av idealtyperna eller deras motsvarigheter i det
empiriska materialet som explicit representerar estetiska, gestaltande eller kreativa aspekter. En av eleverna i Hasselskogs studie skriver i sin dagbok: ”Jag får
vara kreativ och använda många infallsvinklar och idéer. Det är roligt att skapa
en sak som från början bara var en idé i mitt huvud!21 Eftersom fokus för studien
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är lärares förhållningsätt så ställs elevens dagboksanteckning i relation till lärartyp vilket innebär att den aktuella lärarkategorin, i detta fall Instruktör, till stor
del ligger som grund för tolkning av elevens utsaga. Här uppstår en motsättning
eftersom kreativitet enligt den av Hasselskog använda analysguiden faller under
lärande i slöjd, där instrumentet inte ger utrymme för styrning och instruktion.22
Elevens kreativitet tolkas bero på att idealtypen Instruktör inte hinner med att
instruera alla och att några elever då lämnas att själv ta ansvar, vilket ibland leder till kreativa infall. Alternativt att Instruktörens metod inte är framåtsyftande
och därmed tvingar eleverna lösa problem på egen hand för att kunna arbeta
vidare. Det är därför inte möjligt att i Hasselskogs analys utläsa kreativa, gestaltande, eller estetiska aspekter, vilket förmodligen inte heller var avsikten, då han
använde analysguiden för att ”tydliggöra, sortera och presentera olikheter i och
mellan lärares undervisning.”23
Hasselskog redovisar inte estetiska aspekter i den empiriska delen, däremot
ges en längre utläggning om undervisning i praktiska och/eller estetiska ämnen
i forskningsöversikten. Han frågar sig: ”Vad är ett estetiskt ämne och hur skiljer det sig från ett icke estetiskt?”24, och konstaterar att själva frågeställningen
genast reser problem eftersom inget ämne någonsin kan vara renodlat det ena
eller andra. Däremot kan man, enligt Hasselskog, peka på vissa egenheter i slöjdämnet, exempelvis med begreppet process, som direkt kan relateras till en rad
K 3#   =" #         3  
en rad styrdokument25. Hasselskog beskriver att han, tillsammans med Marléne
Johansson, var ansvarig för Nationella utvärderingen (NU-03) i slöjd, där det
bland annat framkom att 61 % av eleverna anser sig ha utvecklat design, färg och
form i stor utsträckning.26
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          3#    3 # 
som lärande om, i, med
d och genom slöjd, och ansluter sig därmed till Lars Lindströms modell över estetiska lärprocesser.27 Han utgår också från Lindströms
modell i sin analys, men eftersom han inte explicit undersöker estetiska lärprocesser blir inte heller resultaten och tolkningarna kopplade till estetiska aspekter
på lärande. Detta innebär dock inte att lärarens roll ifråga om estetiska aspekter
är obetydlig. Andra forskare har andra kategorier.28
K Y   K  3    3  #verkaren. Hon skriver om både estetiska och gestaltande aspekter av skolslöjd i
sin avhandling.29 Arbetet är en studie över slöjdämnets historia, betydelse, kunskapsinnehåll och framtid. Borg utvecklade dels ett upplevelseperspektiv som
lyfte fram elevers syn på slöjdundervisningen, och dels ett intentionsperspektiv
 3        =  3   33  
till att skapa unika produkter, med konstnärligt och individinriktat uttryck, och
avser att utveckla elevens personlighet, skaparkraft och estetiska förmåga. En
 Y         "# "
lydiga eller den ointresserade (tabell 2). Borgs tabell visar elevernas upplevelse3 3 =Y  3  #"3   #    
vilket dock inte hindrar Borg från att påpeka att ”om en elev med ett eget uttrycksbehov möter en lärare med ett konstnärligt förhållningssätt kan `ljuv musik´ uppstå”.30
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Tabell 2 Variation i elevernas inställning till sina möjligheter att arbeta i slöjden samt olika ambitionsinriktningar och förutsättningar (Efter Borg)31
Den uttrycks- Den
fulla

Resultat

Arbetar



i form av Kreativt

Arbetar
under-

process

sökande

Den
lydiga

Den ointresserade

Arbetar enligt Arbetar med
muntlig eller stöd från
skriftlig inläraren
struktion

Resultat Väljer att
i form av göra ett
föremål unikt
föremål

Väljer att
utföra en

Väljer en
lagom svår

problemlösande,
kanske svår
uppgift

uppgift.
Kanske efter
tips från
läraren

Elevens
Gör något
intention personligt

Vill att det
ska fungera

Arbetar mot
en överens-

Genomför en
enkel, snabb
uppgift

Ointresse för
både process

kommen pro- och produkt
dukt

Som ett resultat av Borgs studie klarlades ämnets struktur i en tredimensionell modell, en tetraeder, där hörnen representerar aspekter av slöjd; det estetiska, det praktiska, det sociala och det teoretiska. I personlig kommunikation
med Kajsa Borg framkommer att den sociala aspekten istället kan karakteriseras
som en kommunikativ aspekt. I avhandlingen presenteras den sociala aspekten
som ”identitetsutveckling, praxisgemenskap och tillträde till ett gemensamt kulturarv. /…/ inte bara att skaffa sig skolkunskaper, utan att själva utvecklas som
en del av familjen och samhället.”32 Den tredimensionella modellen utvecklades
ur en tvådimensionell triangel ”som visar hur den estetiska aspekten kan ses som
likvärdig med den praktiska och den teoretiska aspekten”.33 Triangelns spetsar
           C          3   
<
<
<<

:% !QD>R%  '    
:% !QO9O!
:% !QO!

& #2?!

33

KAPITEL 2

förbundna, att det praktiska (tillverkning, konstruktion och produktion) anknyts
till teoretisk kunskap och konstnärligt skapande, liksom det teoretiska samtidigt
är en förutsättning och ett resultat för de praktiska handlingarna. Borg ser det
estetiska som en lust att konstruera och kommunicera och formulerar det som
ett behov att gestalta och uttrycka sig.34
Gestaltning enligt Borg är att ”omsätta en tanke, känsla, ett behov eller en
inre föreställning och ge uttryck för detta genom sitt arbete”.35 Tankar omsätts
genom skisser med hjälp av penna och papper, men ofta också direkt i materialen
i lekfullt och lustfyllt experimenterande som kräver närvaro och ett känslomässigt engagemang.36 Gestaltning är att uttrycka en vision om sig själv, att utvecklas
som människa, både genom misstag och kreativa genombrott och genom att ta
          =   Y     K   K   
denna unika kombination av möjligheter där det känslomässiga engagemanget,
det estetiska uttrycket, de sinnliga upplevelserna, det kroppsliga arbetssättet och
den intellektuella utmaningen samverkar.37
Siri Homlongs sammanläggningsavhandling38 är en textilvetenskaplig studie
av estetiska kvaliteter i abstrakta textila mönster av två typer, dels traditionella
Amishquiltar och dels för studiens ändamål designade textiltryck.39 Homlong använder både fenomenologisk och perceptionspsykologisk ansats. Det huvudsakliga syftet är att studera olika sätt att beskriva, bedöma och diskutera estetiska
kvaliteter, därför ges begreppet estetisk en genomgripande belysning. Homlongs
fokus ligger helt på det visuella vilket avgränsar begreppet från andra sinnliga
  3 =     3# #  "     ] #"3            /     3 '    
     3    33#      
tal om konst och konstupplevelser, varvid ”konst” används i vid mening och in         K   K  
slag, (4) empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska preferenser och skönhetsupplevelser, och (5) uppfattningar och förhållningssätt rörande
utseenden och uttryck i konst, natur, vardaglig miljöetc.40 Homlong ansluter sig
<D :% !QQ!
<L :% !PP!
<H :% !PQ!
<P :% !Q!
<Q 0   # $  " %  &  '  (   %   )' >SIT S ' S GGH?!
<O T    &  ST'  
  A    '
 & %'    '  '   !l+    "    
'  T  ' B  
 !
DG :% !Q!c '  1+   5;;; ' >22 OOP9GGG?&  'A   
+   >?>?  '   &  0   " !

34

KAPITEL 2

till (4) i sin studie, där forskningsfrågan lyder: Hur uppfattas och förstås textila
mönster av individer, och hur och i vilken omfattning kan deras uppfattningar
kommuniceras?41 Ytterligare en avgränsning görs avseende estetiska kvaliteter,
där de så kallade gestaltkvaliteterna ställs i fokus, vilket innebär att frågor om
komposition och formelement och deras relationer blir centrala.42 Forskningsdesignen omfattar tre studier, där utgångspunkten är personlig preferens av en
speciell typ av textildesign, Amish Quilt, som ledde till egen komposition av textila mönster. Därefter undersöktes hur människor upplever och talar om mönsterkompositioner. Till detta användes egenkomponerade randiga tygtryck vilka tjänade som underlag för empiriska undersökningar med repertory grid metoden.
Den första studien är Homlongs licentiatuppsats med titeln The Old Amish
Quilt. Et försök på transformering av en tradisjon, där hon med fenomenologisk
metod undersökte estetiska kvaliteter i äldre Amish quiltar med särskild tonvikt
på geometriska mönster.43 Mönster, i synnerhet geometriska, är en formalestetisk aspekt, vilken kom att utgöra utgångspunkt för Homlongs nästa studie där
hon undersökte hur olika grupper talar om blåvita randiga textila mönster.44 I
undersökningen ingick bland andra en grupp bestående av 12 elever i nionde
klass. Deras tal om mönster skilde sig inte anmärkningsvärt från gruppen vuxna
konsumenter, vilket visar att ungdomar runt 15 år är nog så kapabla att beskriva
formalestetiska kvaliteter. Vidare framkom att ungdomarna i studien även förmår att beskriva mönstrets uttryck. Dessutom visade det sig att ungdomarna
gjorde utvecklade semiotiska kopplingar eller associationer vid beskrivningar
av de blåvita randiga mönstren, exempelvis sjömansstuk, hängmatta, sommar,
1800-tal, 1970-tal, stilren, Marimekko, Finland.
Helen Knutes avhandling tar sin utgångspunkt i både fenomenologi och semiotik45. Studien är utförd vid Nyckelviksskolan på Lidingö, en skola för konstoch hantverksutbildningar. Knutes genomförde tre olika studier vid Nyckelviksskolan där fokus för två av dessa låg på hantverkspedagogik och den tredje
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rörde ämnesområdena keramik, textil och trä.46 Avhandlingens intresseområde
är gestaltandets och det konsthantverkliga görandets praktik i relation till pedagogik.47 Gestaltning enligt Knutes är en process som genomsyras av estetiska
ställningstaganden under bearbetning av material vilka konstitueras av generella
# 3#   =_      K=
      3      #verk utan ser frågan som beroende av sammanhang, eller närmare bestämt plats.
     "#   #  3 # 
i den plats där det försiggår. ”Som exempel kan nämnas att i en skola är det
skolslöjd som skapas.”48 Slöjdsalen är platsen där eleven lär känna hantverket,
dess metoder, material och produkter. Det är den unga människans första relation till hantverk, konst och konsthantverk.49
Ett konsthantverkande utmärks, enligt Knutes, av tre generella kännetecken; (i) gestaltning av fysiska föremål, (ii) personligt projekt, och (iii) dynamiskt
förlopp.50 Dessa kännetecken beskriver en meningsstruktur sprungen ur hennes empiriska material som ett resultat av analys med fenomenologisk metod.
Meningsstrukturens karakteristik utgör en teoretisk referensram för tolkning
av konsthantverk och därmed giltig också för slöjd. Ett konsthantverks estetiska
uttryck kan ligga nära den mening som den som skapar ett föremål ger detta,
      =_     K  
processen, en mening som inte avgörs av hur nöjd man är med uttrycket hos det
färdiga resultatet.51
Knutes kopplar konsthantverk/slöjd till pedagogik med det lilla ordet ”i”.
Ordet syftar till att undersöka vad som sker ii  #    
  # 3#          = }  "      3       ii verksamhetens praktik. Ordet syftar till
individernas förutsättningar och vilket görande som är möjligt i situationen. Det
  3#     33   "#  
dimension i ett konkret material.52 Det lilla ordet griper tag i Lars Lindströms
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    3 #  #"    3# #  
lärande.53

Utblickar och alternativ
     K #                
   =   K33     #
norska avhandlingar.
Finsk slöjdrelaterad forskning
   K            V  =     33  
    3   3                 
 3  33=   K     K    
 3      /~*    V  3    = 
"       3    K K3  
och slöjdvetenskap. Motsvarigheten till det svenska skolämnet slöjd har haft en
annorlunda utformning i Finland, där trä- och metallslöjd går under benämningen tekninen työ (tekniskt arbete) och även innefattar moment av teknisk
karaktär, exempelvis elektronik, medan textilslöjd kallas käsityö (handarbete).
   K             riteten, representerad av Åbo Akademi i Vasa.
I likhet med Sverige är de estetiska aspekterna inte särskilt uppmärksam  K            V   =54 Ett är
Marketta Luutonens avhandling Kansanomainen tuote merkityksenkantajana
(Folklig produkt som meningsbärare), där hon studerar meningsbärande egenskaper hos slöjdprodukter. 55 Jag gör här en redogörelse av Luutonens avhandling som utgör en fenomenologisk studie av två traditionella typer av ylletröja,
den Österbottniska Jussitröjan och en tröja från den Finlandsvenska kustbyn
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  = K3       "     
    3  #         3 lan våra studier. Luutonen har två syften, det ena är att undersöka den Finska
stickade tröjan som meningsbärande produkt, och dess egenskap som fenomen
och tecken, och det andra syftet är att utveckla en metod för analys av produkter.
En produkt i detta sammanhang är det konkreta resultatet av en slöjdprocess,
säger Luutonen, men hävdar att produkten i viss mening även kan vara osynlig,
eller mer likna en yttring. Här tangerar våra ansatser men från olika utgångspunkter, där vi ändå förenas genom några centrala begrepp.
Luutonen använder en semiotisk begreppsapparat hämtad från C.S. Peirce
som talar om kategorierna              och funktionerna
icon, index, symbol. Tillsammans utgör dessa analysinstrumentet. Kategorierna
benämns ensivaikutelma, (första intryck), perehtyminen, (inblick/fördjupning)
och tulkinta (tolkning). Analysinstrumentet beskrivs närmare i teorikapitlet.
Tröjorna som ingår i Luutonens studie kommer från två skilda kultursfärer,
    K            K     
slaget, medan Korsnäströjan mera uppskattas som en hantverksprodukt och
symbol för välstånd. Korsnäströjan har sitt ursprung i Finlandssvenska bygder i
  #  K"    3    =   jan är rikt dekorerad, färggrann och tekniskt komplicerad medan Jussitröjan har
enkla formelement och en dämpad färgskala samt är ofta maskinstickad.
Även Eva Ahlskog-Björkman, vars avhandling presenteras i nästa avsnitt,
använde sig av semiotiska begrepp vid analys av textilt skapade produkter. I
studien ingår sex textila grupparbeten skapade av studerande i en vårdutbildning. De textila verken är; en lektavla för barn på sjukhus, en nallebjörn för barn
på sjukhus, en John Blund mobil, bocciaspel och ärtpåsar för åldringar samt
en stödkudde för åldringar. Hon utgick från samma kategorier som Luutonen,
     $ #Z         och thirdness.56 Ahlskog-Björkman
omformulerade kategorierna till denotativ analys, konnotativ analys och tolkning. Denotativ analys innehåller momenten intuitiv uppfattning och denotativ
beskrivning av de textilt skapade produkterna. Konnotativ analys riktas mot en
fördjupad bild av de textila verken. Tolkningen avser att utläsa betydelser i de
textila verken som bärare av tecken.
Estetik, teknik och etik
I Finland talar man om en estetisk-teknologisk kategori. Mia Porko-Hudd beskriver i sin fenomenologisk-hermeneutiska avhandling att den pedagogiska
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slöjdverksamhetens kärna består dels av en individrelaterad aspekt, slöjdarens
egenvärld, och dels av slöjdverksamhetens teknologiska aspekt, den teknologisk–estetiska världen, innefattande slöjdkunskap, slöjdhandlingar, material,
slöjdtekniker och estetiska element.57 Hon menar vidare att den individrelaterade aspekten omfattar områdena slöjdpsykologi och slöjdestetik. Slöjdpsykologi
baserar sig på inlärnings-, utvecklings- och arbetspsykologi. Slöjdestetik har att
göra med slöjdaren som konstutövare och konstvärderare. Slöjdverksamheten
med dess två aspekter omges av den sociala medvärlden och den ekologiska och
sociokulturella omvärlden. Medvärlden är en situationsrelaterad aspekt som
omfattar områdena slöjdetik och slöjdsociologi. Slöjdetik handlar om relationer
mellan människor och mellan människan, tillverkningstekniken och omgivningen. Slöjdsociologi handlar om normer, roller och värderingar. Omvärlden är en
omgivningsrelaterad aspekt som omfattar områdena slöjdekologi och slöjdetnologi, och handlar om relationer till natur- och kulturmiljö. Porko-Hudd hävdar
avslutningsvis att alla världarna interagerar och innefattar såväl teoretiska som
3   3 #        K  = 
det intressant att estetiska aspekter enligt Porko-Hudd kan vara förankrade både
i subjektets egenvärld och i slöjdverksamhetens teknologiskt-estetiska värld.
Eva Ahlskog-Björkman har ett sociokulturellt perspektiv och en hermeneutisk forskningsansats i sin avhandling. Hennes studie handlar om textilt skapande som estetisk-etisk transformation. Studien visar att textilt skapande som
kommunikationsform kan utgöra ett redskap för att mediera kunskap. Detta sker
på två plan enligt Ahlskog-Björkman. Det ena är den estetiskt-teknologiska verksamhetsnivån och utmärks av praktiskt skapande, och det andra är den individuella nivån och utmärks dels av estetiska och kreativa perspektiv och dels av
personliga och affektiva perspektiv.58 Det etiska perspektivet lyfts fram genom
V    YK      33 fantasia.
Det handlar inte om fritt fantiserande utan en förmåga att rikta sin uppmärksamhet mot ett speciellt innehåll.59
Ahlskog-Björkman ger en tolkning av begreppet kreativitet med stöd i
Jungs teorier om olika funktioner som kan omfatta en personlig upplevelse.60
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Ahlskog-Björkman använder begreppen tänkande, känslor, kunnande och den
utvecklade medvetenheten och ser de olika nivåerna som jämbördiga i den kreativt skapande processen. Hon ser det önskvärt att under idéstadiet röra sig i det
högre medvetandet för att frigöra sig från tänkandets rationella kontroll och att
tillåta känslor under skapandet för att förverkliga sig själv.61
Sirkka Laitinen har undersökt bildämnets möjligheter för att stötta etisk och
   V        =62 Hennes avhandling har en existensfenomenologisk utgångspunkt. Enligt Laitinen innebär utgångspunkten respekt
för deltagarnas individuella erfarenheter. ”Existententiell fenomenologi utgår
från antagandet att själva strävan att se allmänna drag i det studerade fenomenet innebär en fara att fjärma sig från de sätt människan förverkligar sig själv”
(min översättning).63 Studien riktar sig mot empirisk och erfarenhetsbaserad
förståelse av etiska och estetiska ställningstaganden och överväganden hos gymnasieelever i deras bildskapande. Metoder för detta är dels bildanalyser och dels
intervjuer. De senare behandlades med diskursanalys och bilderna analyserades
med hänsyn till den pedagogiska kontexten, det vill säga som en del i en lärandeprocess snarare än som självständiga konstverk.64 Laitinens studie visar att gymnasieelever i bildämnet föredrar individuell utveckling och individuella uttryck,
och att de förväntar sig att betraktaren också intar en individuell hållning och
gör en egen personlig tolkning av verket.65 Studien visar också att arbete i material är grundläggande för ungas relationer till konstnärliga uttryck. Ungdomarna
fann den största glädjen i att undersöka och pröva material och tekniker, och
de berättade hur man kan försjunka i arbetet och glömma bort tiden. Laitinen
fann också att det är bildernas kommunikativa egenskaper som värderas högst
av ungdomarna.
Norsk slöjdrelaterad forskning - The Making Disciplines
Norsk forskning med slöjdanknytning har också sin alldeles egna karaktär. Tydligast märks detta som en effekt av slöjdämnets utveckling mot konstnärlig gestaltning. Ämnet kallas numera kunst og hantverk, tidigare forming, vilket skiljer den
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avhandlingar som berör dessa förhållanden, ur ett perspektiv som börjar vinna
mark i forskningssamfundet; the making disciplines; ett mång- och tvärvetenskapligt begrepp som förmår omfatta naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga
och humanistiska traditioner och forskningsområden.67 Begreppet making disciplines introducerades av Liv Merete Nielsen och Halina Dunin-Woyseth som en
epistemologisk utgångspunkt i forskarutbildning vid Arkitektur- og designhögskolan i Oslo (AHO). Begreppet tjänar som en bro mellan praktik och akademi.68
Av intresse är framförallt tre avhandlingar inom utbildningsvetenskap som
    the making disciplines; Karen Braennes ”Mellom ord og handling X   _  Z Den Kulturelle Skulesekken” och Marte Gulliksens
”Constructing a Formbild”. Alla tre är utgivna vid AHO. Avhandlingarna anknyter till estetiska aspekter av motsvarigheten till Svensk skolslöjd, i Norge kallad
kunst- og hantverk, författarna är utbildade lärare inom området och engagerade i lärarutbildning.
Marte Gulliksen utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Hon har
konstruerat ett nytt ord, en neologism, i titeln på sin avhandling, Constructing a
Formbild. An inquiry into the dynamical and hierarchical aspects of the herme                  tions.69 Där ges ordet formbild betydelsen “a set of principles for judgement of
form quality”70. Ordet är känt i norskan, exempelvis i dokument vid Högskolan
i Telemark (HiT).71 X        "3       
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" #    =_"     #
movement and development in the construction of formbild”72, hierarkiska her    <     #  # 73,
vilket sammantaget innebär att formbild är en förhandlad konstruktion inom
givna ramar som styr och begränsar tolkningsmöjligheterna.
Gulliksen använder begreppet mekanism som beskrivning av styrningsfunktioner, där dynamiska förändringsmekanismer och hierarkiska kontrollmekanismer utgör ett nätverk i konstruktion av formbild. Mekanismerna är diskursiva i
båda aspekter, där den senare har en stark maktfunktion medan det i den förra
kan uppstå glipor som är förhandlingsbara och öppna för förändring. Gulliksens
empiri består av två fallstudier genomförda i den norska motsvarigheten till
slöjdlärarutbildning.
Den ena studien genomfördes i en textilgrupp och den andra i en trägrupp.
^              V 
faktorer, bland andra lärarens utgångspunkter, studentens egna föreställningar,
kommunikation dem emellan och kommunikation mellan studenter. Läraren
    3                 
en given formbild som bör kommuniceras. Studenten kan ha inställningen att
formbild kommer inifrån eller att den skapas i samspel. Kommunikation mellan
individer kan vara asymmetrisk, där studenten måste anpassa sig efter lärarens
33      =      3V 
nivåer: När Gulliksen följer med lärarstudenterna ut för en rökpaus är talet mer
otvunget, de diskussioner rörande formbild som Gulliksen uttryckligen saknar i
erkstäderna förs på andra arenor.74
Att konstruera en formbild, det vill säga söka principer för bedömning av
formkvaliteter, eller helt enkelt hitta sätt att tala om vad man tycker är snyggt
eller fult, är enligt min mening en estetisk fråga. Gulliksen undviker att tala om
estetik vid tal om form. Därmed navigerar hon förbi frågor om värdering för att
söka principer bortom kanon och bakom förhandling.
Karen Braennes avhandling Mellom ord og handling ställer värderingsfrågan i centrum.”Avhandlinga syner korleis ulike kvalitetshorisontar og trusopp-
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fatningar pregar faglærarar og studentar sine vurderingar av formgjevingsobjekt
og formgjevingsprosessar.75” Avhandlingen ansluter till ett socialkonstruktionistiskt och diskursanalytiskt perspektiv. Det intressanta är att Braenne och Gulliksen kommer till samma resultat, nämligen att trots en rådande kreativitetsdiskurs med originalitets- och autencitetsimperativ i fråga om design/formgivning
så inrättar sig studenterna efter lärarnas uppfattningar.
Braennes studie företogs i en lärarutbildningskontext, allmennlaerarutdanninga under åren 2004/2005, där hon genomförde en fallstudie med ett smalt
empiriskt underlag bland lärarstudenter i en 60 studiepoängskurs i Kunst- og
hantverk.76 Hon studerade uppfattningar om formgivning bland lärare och studenter, hur dessa kommunicerades och hur studenterna löste formgivningsuppgifter. Braenne använder begreppet formalestetiska verkansmedel (formalestetiske verkemiddel), vilket jag uppfattar som i det närmaste synonymt med Gulliksens begrepp formbild. Begreppen diakront perspektiv och synkron tolkning
är centrala, där framförallt bildpedagogikens historia ges utrymme. Det diakrona
perspektivet vänder sig mot historien, medan det synkrona syftar på sociala och
kulturella relationer som ramar in empirin i tid och rum. En synkron tolkning
gjordes med utgångspunkt i diskursanalys, med tonvikt på tudelningen mellan
verbala och visuella/praktiska formuleringar som visar motsättningar mellan
praxis och ideologinivå.77 Studenternas arbeten och lärarnas inspirationsmaterial betecknas som klassiskt modernistiska, där konceptuella, kommersiella och
funktionella perspektiv är uteslutna. Visuella formuleringar pekar ut föremålen
Z  Z  " =78 Braenne ger som exempel hur
konstnären Henry Moores skulpturer kom att fungera både som verbala och som
visuella/praktiska formuleringar. I en skriftlig anvisning till en skulpturuppgift
uppmanas studenten att låta sig inspireras: ”…la deg inspirere av de organiske
formene till kunstneren Henry Moore – eller…?”79. När läraren introducerar
33   V   3 3  ! #3    
    #   3 ! =Y    denternas arbeten bär tydlig prägel av Moores formspråk medan studenterna
säger sig inte vara påverkade av något särskilt, de hävdar tvärtom att formerna
kommer inifrån dem själva. Braenne konkluderar: ”Eg høyrer ikkje kva du seier
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for handlingane dine ropar så høgt!””80. Det vill säga att handling inte följer ord.
Föreställningar om vad som utmärker en konstnär styr lärarstudenternas
handlingar och visar sig som visuella formuleringar i de artefakter som produceras. En modernistisk syn tillmäter konstnären suveränitet och originalitet, något
som förutsätter talang eller annan personlig läggning som skiljer ut konstnären
från icke-konstnären. Ingvild Digranes har i avhandlingen ”Den kulturelle skulesekken” undersökt en kultursatsning på skolverksamhet i Norge där konstnärer
involveras i Kunst- og hantverksundervisningen.81 Den kulturelle skulesekken
_ 3   3   #     turverksamhet mellan konstnärer och lärare i grundskolan.82 Programmet inriktas mot en rad områden med konst- och kulturanknytning, medan avhandlingen
begränsar sig till ämnena billed (bild) och kunst- og hantverk (motsvarighet till
slöjd).83 Digranes använder narrativ metod för att tydliggöra föreställningar om
relationer mellan konstvärlden och skolvärlden. Därvid läggs fokus på konstnärens roll och på lärarens roll. Digranes använder ”sociology of critique” som teoretisk utgångspunkt, vilket jag uppfattar som en kritisk ansats med rötter i fransk
sociologi.84
  #     # C #
hur dessa skapar berättelser (narratives) om konstnären och läraren i olika DKS
program, har Digranes funnit två typer, konstnären som hjälte och läraren som
hinder. Parallellt löper ett narrativ där konsten ses som befriande och skolan som
förtryckande.85 Mediatexterna har analyserats genom en teori om hur man inom
olika professioner rättfärdigar sina värdesystem. Digranes tar utgångspunkt i
begrepp om olika världar, dels en generaliserad åtskillnad mellan konstvärlden
och skolvärlden, men dels också Boltanski och Thevenots sex världar: “The Civic
World”,
” “The Industrial World”,
” “The Domestic World”,
” “The World of Fame”,
“The Market World”,
” och “The Inspired World”. ”These display very different vaQG :% !DL!
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lue     <#  # 
about getting there.”86

<"  

           #       3 
punkten visar Digranes berättelser inga beröringspunkter, vilket naturligtvis är
en grov förenkling, men icke desto mindre är åtskillnaden framträdande i både
#   #    =_      na är förankrade i den gudaingivna världen (The Inspired World), medan lärarna
får röra sig från deras hemvist i den medborgerliga världen (The Civic World) till
andra världar.87 Den gudaingivna världen karakteriseras av opposition mot etablerade normer, mot formella organisationer och mot stela attityder, medan man
omfamnar äventyr, kärlek och kreativitet. Konstnären, barnet och galningen/geniet hyllas. Konstvärlden rymmer två tankesystem, den ena normativ och den
 " =X          
laddar ett verk till att bli konst. I den senare ses konstvärlden som en diskursivt
grundad institution där vem som helst kan vara delaktig under förutsättning att
han eller hon inordnar sig i diskursen.
Digranes ser bristen på kvalitetsdiskussion som det allvarligast problemet.88
Denna brist är ett inneboende element i konstvärlden, vilket påverkar DKSprojekten där konstvärlden ges tolkningsföreträde. Digranes ger som exempel
det årliga priset ”Gullsekken” som delas ut av en jury, som till stor del består
av representanter för konstvärlden, till bästa projekt och skola.89 Vid en skola
genomfördes ett konstprojekt där eleverna kastade rökbomber på kommunhuset
i protest mot att deras läromedel var gamla. Detta ledde till kontroverser, upprörda föräldrar och arga rektorer. Konstnärerna ville inte kompromissa med den
konstnärliga friheten och skolledare ansåg det olämpligt att elever medverkar i
 {   V    K  _# rerna/konstverken blev belönade med pris.
Enligt Digranes sker mötet mellan konstvärlden och skolvärlden i DKSprogrammen alltför mycket på konstvärldens villkor, understödd av stereotypier
och myter i media. Innan DKS kan nå sin fulla potential måste alla medverkande
              #  #
kvalitetsaspekter.90 Hennes narrativa ansats har blottlagt skevheter som bör utredas vidare.
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Reflektion över estetiska aspekter
Översikten av slöjdforskning med anknytning till estetiska aspekter pekar åt
olika håll. Det är inte oväntat eftersom syften och frågeställningar i aktuell forskning skiljer sig markant. Dessutom närmar sig forskarna sina frågor från olika
perspektiv. I översikten fokuserade jag på frågorna: Hur har estetiska aspekter
behandlats i tidigare forskning? Vilka linjer kan spåras och hur kan jag förhålla
mig till olika positioner? På vilket sätt kan tidigare forskning relateras till min
studie?
Min uppfattning av estetiska aspekter inbegriper begreppen gestaltning och
kreativitet. Estetiska aspekter beskrivs av Marlene Johansson som sinnliga kvaliteter, bland annat om hur mjukt, strävt eller varmt någonting är.91 Annelie Holm 33      # 92 och Eva Ahlskog-Björkman
talar om personlig upplevelse där tanke, känsla, sinnesförnimmelse och intuition
samverkar. Hon ser även koppling mellan estetik och etik, liksom även Sirkka
Laitinen. Lars Lindström arbetar med begreppen produkt och process.93 Produkten tillskrivs i första hand formalestetiska kvaliteter medan process beskrivs
3   33 
# V =   
estetiska lärprocesser beskriver processen som divergent och/eller konvergent,
   33      =!   33  #
  3#  " 3          3 #         " #    3#       
aktuella ämnet, syftet eller målet. Anders Marner menar att varje skolämne har
sina ”hemmedier” och att dessa kan användas estetiskt eller instrumentellt94.
Peter Hasselskog menar att det är problematiskt att skilja estetiskt från ickeestetiskt i skolans ämnen, på samma sätt som det är problematiskt att skilja på
praktiska och teoretiska ämnen.95 Siri Homlongs studie behandlar faktorer som
påverkar estetiska preferenser och skönhetsupplevelser där särskilt formalestetiska kvaliteter är i fokus.96K Y        
gestalta, att uttrycka sig och att kommunicera.97
}      3   K  3   -
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ra av de ovan presenterade studierna i gränstrakterna, medan andra utgör orienteringspunkter och någon tecknar en skarp bild av ett begränsat utsnitt. Bilden
är dock inte entydig, gränsfallen innehåller även centrala perspektiv, och ingen
av dem ger en uttömmande förklaring. Det är kanske inte heller möjligt. Några av
slöjdforskarna representerar olika, ibland tillsynes oförenliga, utgångspunkter
där skiljelinjer går mellan modest och radikalt estetiska, essentialistiska, konstruktivistiska eller konstruktionistiska perspektiv. En modest estetisk utgångs3      V  33 
men tillbakablickande hållning. En radikal estetik utgår från konkreta sammanhang och utmanar vanetänkande, exempelvis genom främmandegöring, utan
    V "       =98 Essentialister studerar ofta
sakerna såsom fenomen, det vill säga så som de visar sig. Konstruktivister betonar en kognitiv hållning och konstruktionister framhåller relationella aspekter.
Siri Homlong och Helen Knutes företräder en linje som tillmäter vissa objekt
en autonom estetisk essens. Även Marketta Luutonen arbetar med en liknande
utgångspunkt.99 Homlong, Knutes och Luutonen har fenomenologisk ansats, de
två senare har även semiotisk ansats. Anders Marner är i första hand semiotiker.
Han intar både socio-kulturellt och fenomenologiskt perspektiv. Eva AhlskogBjörkman använder semiotiska begrepp och har ett sociokulturellt perspektiv på
skapande som estetisk-etisk transformation. Peter Hasselskog och Marléne Johansson ansluter sig till ett sociokulturellt perspektiv men utvecklar inte begreppet att omfatta estetiska aspekter, vilket ger intryck av svag eller modest estetik.
Dock gör Johansson iakttagelser av hur elever använder kreativitet och fantasi
och relaterar detta till Vygotsky. Anneli Holmberg redovisar inga ontologiska
eller epistemologiska utgångspunkter. Vetenskapsteoretiskt lutar hon sig mot
Gilbert Ryles teorier.100 Marte Gulliksen representerar en socialkonstruktivistisk
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hållning, medan Karen Braenne ansluter sig till socialkonstruktionismen.101
Frågan är om det går att inta en mellanställning och erkänna både en essentiell och en socialkonstruktionistisk/konstruktivistisk förklaringsmodell, därtill
    #    =_      
universella egenskaper, om än i begränsad omfattning, när det gäller visuella
kvaliteter. Exempelvis perceptionspsykologiska fenomen som har studerats av
bland andra Rudolf Arnheim, något som Siri Homlong har tagit fasta på i sin
studie av mönster, vilka förefaller vetenskapligt grundade. Samtidigt går det inte
 "##   #     =_   
min uppfattning, inga skäl att normativt förespråka vare sig en stark eller svag,
             3#       tiska aspekter.
Frågan om vad som är miljöbetingat och vad som är inneboende egenskaper
brukar i allmänhet skapa skarpa ställningstaganden hos konstruktionister och
konstruktivister eftersom de perspektiven utesluter essentiella egenskaper, medan essentialister tycks kunna acceptera miljöns betydelse. Om man kan bortse
från en fundamentalistisk attityd är det fullt möjligt att använda en analysmodell med anknytning till fenomenologisk tradition i en socialkonstruktionistisk
eller socialkonstruktivistisk utgångspunkt för att tolka betydelser av slöjd och
slöjdande. Därmed ser jag inga problem med att använda Knutes och Luutonens
modeller, vilka båda utgår från fenomenologiskt perspektiv, för tolkningar i min
studie.
Forskares olika ontologiska och epistemologiska utgångspunkter har konsekvenser för hur man kan se på lärande. Forskningsöversikten har resulterat i
några huvudspår gällande vilka utgångspunkter olika forskare intar när det gäller estetiska aspekter. Jag ser tre möjliga kategorier, men som alltid är grän V"      3   " =X  
konstruerad efter hur jag har uppfattat vilken betydelse olika forskare lägger i
begreppet estetisk och hur denna betydelse kan tänkas påverka lärande:
x
x

Estetiska aspekter som dialogisk och meningsskapande kommunikation.
Estetiska aspekter som egenskaper hos den skapande individen.

x

Estetiska aspekter som sinnliga upplevelser.

Till den första kategorin räknar jag kulturella och sociala utgångspunkter.
Denna kategori är kontextcentrerad. Socialkonstruktionism och sociokulturellt
G $ ;+ )    * ,<!# 2   +   
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perspektiv faller under denna kategori. Hit hänförs Lars Lindström och hans
modell över estetiska lärprocesser, främst på grund av modellens förankring i
lärande och utveckling. Även Lindströms perspektiv på kreativitet har en dialogisk utgångspunkt. Karen Braenne menar att estetiska aspekter är helt och hållet historiska och kulturella konstruktioner och att modernismen har medfört
att formalestetiska aspekter har varit starkt tongivande och fortfarande ställs i
förgrunden inom ämnet kunst og hantverk, den norska motsvarigheten till slöjd.
Begreppet formbild
d som myntats av Marte Gulliksen beskriver hur preferenser
för vissa formmässiga kvaliteter utvecklas inom sociala praktiker. Både Braenne
och Gulliksen undersökte lärarutbildning och båda fann att fältet präglas av klassisk-modernistiska formalestetiska ideal vilka kan anses tillhöra nästa kategori.
Till den andra kategorin räknar jag förhållningssätt som kan hänföras till
uppfattningar om medfödd eller tillägnad talang, disposition eller annan individanknuten egenskap. Denna kategori är subjektcentrerad. Hit räknas essentialistiska och fenomenologiska utgångspunkter samt vissa konstruktionistiska
utgångspunkter. Denna kategori representeras av Helen Knutes, Marketta Luutonen och Eva Ahlskog-Björkman. Till denna kategori räknar jag även perceptionspsykologiska undersökningar, exempelvis Siri Homlongs studie med utgångspunkt i Rudolf Arnheims teorier.
Till den tredje kategorin räknar jag alla som uttryckligen hävdar att estetiska aspekter är sinnliga. Denna kategori gäller individens upplevelser. Marlene
Johansson och Peter Hasselskog talar om kommunikativa aspekter i slöjd, men
hänför estetiska aspekter till sinnliga upplevelser. Detta är den mest allmänna
uppfattningen om innehållet i estetiska verksamheter, exempelvis företrädd i
kommentarmaterialet för slöjd i den senaste läroplanen.102 Därför kan den kallas
utilistisk.
Kategorierna är enligt min mening inte diskriminerande utan det intressanta i uppdelningen ovan är vilka motsättningar som problematiserar begreppet
estetik i skolslöjd. Den tredje kategorin är kanske minst problematisk, mest på
grund av dess rudimentära karaktär. Detta medför också att det kunskapsmässiga värdet begränsas och minskar förutsättningarna för förståelse. Den första
                  V     kare erkänner åtminstone något moment av sociokulturell inverkan. Men den
uppfattningen rymmer sällan moment av den andra kategorin. Man tycks utgå
från att estetiska aspekter är antingen endast resultat av yttre faktorer eller helt
och hållet autonoma yttringar, och att kategorierna därmed är oförenliga. Ur
ett lärandeperspektiv verkar den första kategorin vara relativt öppen. Både de
dialogiska och kommunikativa perspektiven erbjuder ett förutsättningslöst och
G
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undersökande lärande i linje med vad Marner och Örtegren kallar estetiska och
kreativa läroprocesser.103 Förespråkare för den tredje kategorin tycks mena att
  K #     #    3ter, men utesluter sällan uppfattningar om kontextuell påverkan eftersom sådana uppfattningar inte utgör ett hot mot grundpremisserna. Ur ett lärandeperspektiv tycks kategorin passa några av Marner och Örtegrens kännetecken för
instrumentella läroprocesser, vilket begränsar perspektiven för lärande.

Narrativa världar
I detta avsnitt redogörs för och diskuteras några narrativa undersökningar med
relevans för studiens fokus och ansats. Jag har valt en avhandling med narrativ
ansats som riktar sig mot kunst og hantverk104, en som riktar sig mot ungdom och
narrativa strukturer105, och en som riktar sig mot narrativ i pedagogisk praktik106.
Avslutningsvis görs en internationell utblick som fokuserar på samband mellan
narrativ och designobjekt. En mer utvecklad teoretisk genomgång av begreppet
narrativ ges i teorikapitlet.
Digranes studie är intressant som exempel på hur en narrativ ansats kan
användas för en studie av en avgränsad företeelse. Hon har undersökt ett speci3       KK       3
av slöjd, vilket ger två gemensamma knytpunkter. Den ena är en narrativ ansats
#   K=            =_  
undersökning riktades mot yrkesgrupper medan jag intresserar mig för ungdomar. Hennes perspektiv lyfts fram genom en forskningsstrategi som bygger på
narrativ som metod att samla data, snarare än en teoretisk utgångspunkt.107
Digranes citerar Clandinin & Connelly som hävdar att man i en narrativ ansats kan notera berättelser, men allt som oftast observerar man handlingar, göranden, och händelser vilka alla är narrativa uttryck.108
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Ungdomsspråk
Mats Eriksson har i sin avhandling studerat ungdomars berättande ur ett språkvetenskapligt perspektiv med särskild vikt vid struktur och interaktion.109 Studien tas här upp med anledning av det särpräglade språk ungdomar använder,
och som jag kommit i närkontakt med genom intervjuerna. Denna omständighet
är betydelsefull både ur metodologiska och analytiska perspektiv.
Trots att Erikssons avhandling snart har tjugo år på nacken känns mycket av
    3      # 3#   33=_ 
uttrycksnivå som är särskilt intressant för mitt arbete eftersom många ungdomar
har ett speciellt sätt att tala vilket också påverkar hur berättelser återges.110 Framförallt karakteriseras ungdomars berättande ofta av dramatisering: En berättelse
kan ta formen av en enmansteater med en blandning av direkt och indirekt anföring, sidorepliker, repetitioner, expressiva ljud, gester och grimaser, allt för att
få lyssnaren att anta det perspektiv som berättaren lägger på de händelser som
skildras.111 Även sociolingvisten Catrin Norrby karakteriserar ungdomars berättande som dramatiseringar. Utöver de drag Eriksson tar upp anger Norrby även
onomatopoesi (ljudhärmande), emfatiskt tryck, röstförställning och historiskt
presens.112 Eriksson behandlar också ungdomsspråkets diskursmarkörer, till exempel ofta upprepade småord såsom ba, liksom, såhär, typ, och andra segmenterande markörer såsom i alla fall, sen, så.113
När det gäller dramatisering märks särskilt direkt anföring som en berät     3 #  V    =
Citat inbäddade i tal kan inte betraktas som ordagrann återgivning av något tidigare yttrat eftersom berättelser alltid är rekonstruktioner, där berättaren väljer
ut eller konstruerar dialog efter sina kommunikativa syften.114
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Enligt Eriksson är det lilla ordet ba som ofta föregår anföring en diskursmarkör som signalerar ett perspektivbyte från relation till direkt anföring.
Multimodalt berättande
Barns multimediala berättande i pedagogiska sammanhang står i fokus för Anna
Klerfelts sociokulturella studier av datoranvändning inom ett utvecklingsprojekt.115 Studierna redovisas i en sammanläggningsavhandling. 116
Klerfelt ansluter sig till ett socionarratologiskt perspektiv, vilket innebär att
berättelser betraktas som skapade ”i interaktion mellan människor”, samt att
berättelser ses som ”verktyg för interaktion”.1177 En berättelse kännetecknas av
ett problem och dess lösning, hävdar Bruner,118 vilket Klerfelt vill använda som
en utgångspunkt också för att undersöka berättelser som inte explicit har denna
struktur. Berättelser av den här typen brukar ofta nedvärderas eller nonchaleras,
vilket enligt Klerfelt leder till av vi riskerar att förbise vilken roll de har i unga
människors identitetsformering, i kraft av deras vardagsnära anknytning. Vidare
kan en berättelse, ett narrativ, gestaltas i en rad olika medieringar där Klerfelt
vid sidan av auditiva och visuella media också nämner tredimensionella symbolsystem som dans, sport, sociala ritualer och offentliga ceremonier, mode och
landskapsarkitektur.119 Klerfelt pekar också på hur gränsen mellan fantasi och
verklighet verkar lösas upp i berättelser, där istället en oändlig mängd möjliga
verkligheter träder fram. Hon menar att berättelser förtjänar uppmärksamhet
som representationer för olika typer av dialogiska och intertextuella konstruktioner.
Klerfelt har uppmärksammat barnens appropriering av bildmässiga genreföreställningar och hur de utnyttjar dessa för kommunikativa syften. Hon menar
att barnen för med sig element från sina erfarenheter och omsätter dessa i nya
uttryck vilka därigenom blir till gemensamma resurser. Elementen härrör från
barnens praktiker, exempelvis dataspel, där vissa tecken överförs till en berättelL U     ) LFOH##9B !
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se som konstrueras i en dator på fritidshem och därmed erbjuds dessa till fritidshemspraktiken och de människor som verkar där. Klerfelt lutar sig mot Wengers
terminologi där den som överför kunskap från en praktik till en annan kallas
”broker” och mediet genom vilket överförandet sker kallas ”boundary object”.
Enligt Klerfelt kan datorn, bilder, språkliga episoder och barnens multimodala
produkter vara ”boundary objects”.120
Narrativa designobjekt
Designforskaren Raymond Batchelor har ett evolutionärt perspektiv i sin avhandling Evolution, Artefacts, Meaning and Design: The extent to which evo             
meaning to the material world and the consequences of this for understanding
design.121 Som den långa undertiteln anger behandlas meningsskapande aspekter i den materiella världen, särskilt gällande designade artefakter. Jag väljer att
bortse från evolutionsteorin i Batchelors studie för att istället fästa uppmärksamhet på de estetiska, symboliska och narrativa aspekter som behandlas. Batchelor skiljer på sensory-kinetic-aesthetic mode och symbolic-narrative mode. Det
innebär att han ser på estetik som sinnesförnimmelse medan symboliska och
narrativa aspekter är konceptuella. Batchelor hävdar att exempelvis en ordinär
träskruv är resultatet av oräkneliga tekniska och estetiska överväganden. Han
menar också att en spårskruv, till skillnad från en kryssdito, idag i vissa kretsar
symboliserar det handgjorda122. Artefakter laddas alltmer med symboliska och
narrativa betydelser vilket innebär att teckenfunktioner betonas.
_   $ #_ #"<      _ 
Narrative: Objects, Stories and Negotiated meaning” 123 hur en syn på objekt som
    Z  "Z   3 < K# "
<  124. I grunden ligger föreställningen att designobjekt
är ”repositories of information”125, och att man kan utvinna djupare betydelse
och mening genom analys och tolkning av föremålet. Författarna hävdar också
att ett designobjekt kan omsluta berättelser om omsorg och idéer, vara uttryck
för skicklighet, eller engagemang och sammanhang. De anser vidare att ett designobjekt kan berätta om en forskningsresa, om möjligheter, om hur olika delar
G :  A     , 25.
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förhåller sig till varandra. Ett objekt beskriver sin egen berättelse genom form,
textur, färg, mönster och skepnad. Det är en taktil och sensorisk berättelse som
söker helhet. Det berättar om vilket arbete den kan utföra, dess funktion eller
vilken intention det förväntas möta. Kanske berättar det om behov, önskningar
och begär som ledde till dess existens. Det berättar om relationer till kontext,
om att vara ett designföremål i världen.126 ”The narrative story of a design object
offers a series of events, a journey through time, not dissimilar to narrative in
literary text.”127
Litteraturteoretikern Mieke Bal ställer sig inte främmande för uppfattningen
att objekt kan förstås som subjektiverade element i narrativ.128 Hon ifrågasätter
det exkluderande fokus på språk (exclusive focus on language) i narrativ forskning som riskerar att begränsa fältet av möjliga observationer på ett godtyckligt
sätt. 129

Reflektion över narrativa aspekter
XK V  K          

-

ten gällande narrativ ansats i Digranes, Erikssons, och Klerfelts studier.130 Vidare
  V       #  K=
Digranes studie kan fungera som förebild avseende utgångspunkten att studera en företeelse och hur olika typer av resultat kan tematiseras. Hennes arbete
            C 
och observationsanteckningar, vilka tillsammans bildar berättelser om och från
     "" # " V  =_  #K  ner oss inte i helt skilda världar, vi har dock en aning annorlunda världsbilder i
vissa frågor. En dualistisk tendens i Digranes framställning ger en berättarteknisk poäng om kamp mellan det goda och det onda. Jag söker en mer pluralistisk
position i jakt efter gråzoner, ambivalenser och korsande spår. I andra frågor är
skillnaderna små. Digranes genomförde en fallstudie, medan jag studerar en
aspekt. Hennes studie inkluderar föreställningar om antagonist och protagonist,
medan jag också erkänner en tritagonist.131 Digranes arbetar med professionellt
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fält och frågor om inklusion och exklusion, medan min studie riktas mot semiotisk narrativ och frågor om personliga attityder. Hennes empiriska underlag består av politiska dokument, mediatexter, utvärderingar av DKS program, samt
studier av professionell praktik, medan mitt består av bilder och e-postkommunikation samt observationer och intervjuer med ungdomar. Trots att det empi        "K V     
konstruktionen av narrativ vilket skiljer oss från traditionella narrativa ansatser
som främst förlitar sig på tal och text.
Eriksson visar att en helt annan narrativ värld öppnar sig genom ett språkvetenskapligt perspektiv. Här framträder strukturer som ibland skymmer innehållet, men också kan kasta ljus över betydelser som annars riskerar gå förlorade.
&   3         "   3#      
och lyhördhet för det talade språkets överlägsna nyansrikedom i förhållande till
skriven text.
       V      K  K 
berättande. För det första kan man hävda att berättelser kan konstrueras med
andra artefakter än språkliga.132 För det andra att berättelser inte nödvändigtvis
måste ha en poäng eller en äventyrsstruktur med början, mitt och slut.133 För det
tredje att unga människor använder narrativa strukturer för att skapa mening,
pröva identiteter och kommunicera betydelser mellan olika sfärer.
Designforskning tyder på att man kan utvinna berättelser ur objekt. Detta
förutsätter dock en syn på kommunikation som erkänner andra medieringars
betydelsebärande egenskaper bortom ett vidgat text- och språkbegrepp.
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Kapitel 3: Teoriperspektiv
I detta kapitel ges en inblick i avhandlingens ontologiska, epistemologiska, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, samt en förankring av studiens ana"  " = "    3#   33       
och semiotisk teoribildning, medan utgångspunkterna bildar en övergripande
vetenskapsteoretisk grund. Kapitlet innehåller också en beskrivning av studiens
integrativa perspektiv.
Enligt syftet avses studien utveckla en teori om artefakt och narrativ. På så
vis betraktas studiens narrativa ansats som ett mål. Men ansatsen är också ett
medel för tolkningar av ungdomars syn på slöjd, särskilt avseende estetiska aspekter. Narrativ är således både mål och medel i denna avhandling, och presenteras ur båda dessa aspekter.
Eftersom studien inbegriper slöjdalster, och i viss utsträckning även proces            3 3           #
analysredskap som förmår utvinna mening ur andra medieringar än traditionellt
narrativa teckensystem såsom tal och text. Semiotisk teori och metod används
för analys av olika former av tecken.
Då estetiska aspekter är centrala i min studie krävs också en närmare teoretisk beskrivning av estetikbegreppet, samt hur detta kan kopplas till lärande.

Om varat
Vårt vara i världen, hur verkligheten är beskaffad och på vilka grunder den kan
göras meningsfull är en fråga om ontologiska utgångspunkter. Dock är jag böjd
att anta existensen av en mer grundläggande kategori som föregår ontologi, något som Anders Holmgren kallar etikens primat över ontologin.1 Detta innebär
ett ansvar för någon eller något oavsett ontologisk utgångspunkt.
Min utgångspunkt är att vi varken kan nå en objektiv bild av varat, eller
uttrycka varat enbart i materiella och mentala kategorier. Jag lutar mot en relativistisk och pluralistisk uppfattning, med utgångspunkt i socialkonstruktionistisk teori i linje med Vivienn Burr som hävdar att socialkonstruktionismen har
sina rötter i relativism. Hon menar att ”there exists no ’truth’ but only numerous
constructions of the world” och att konstruktionerna styrs av kulturella och historiska faktorer. 2
Sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann hävdar samband mellan
1 Holmgren, Anders. 8
    (Umeå: Umeå universitet, 2006), 13. Holmberg
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socialkonstruktionism och pluralism 3 Det relativistiska minfältet där vad som
helst är möjligt begränsas till ett litet område: den skolkontext studien berör
med dess historiska, kulturella och sociala implikationer. Den kalejdoskopiska
pluralismen där allt är möjligt begränsas av de konventioner som ingår i skolkontexten. Både kontext och konventioner är i huvudsak diskursiva, det vill säga
språkliga konstruktioner och därmed bestämda av maktförhållanden. Föremål,
såsom slöjdalster, faller delvis utanför det talade och skrivna språket eftersom
de också tillhör en verklighet utanför texten, där kroppen och sinnena agerar
            #  =   tologiska status skiljer sig från språket som symboliskt tecken, de är av annan
  {    K 3    K| #   
och påtaglighet. Språk och ting har dock många gemensamma drag, men dessa
är främst epistemologiska. Individens relation till ting konstrueras av subjektet.
Denna ståndpunkt medför att jag även omfattar ett konstruktivistiskt perspektiv, vid sidan av det övergripande konstruktionistiska perspektivet som hävdar
att vår beskrivning av verkligheten är en social konstruktion.

Om kunskap
Hur vi når kunskap om vårt vara i världen och hur denna kunskap kan beskrivas
är kopplad till ontologiska utgångspunkter vilket innebär att min kunskapssyn
borde harmoniera med relativistiska och pluralistiska perspektiv. Min ståndpunkt blir då att kunskap är invävd i ett föränderligt nätverk av relationer. Här
skärps det konstruktionistiska förbehållet, anfört ovan under ontologiska utgångspunkter, till att gälla en epistemologisk relativism vilken behärskas av institutionella ramar. Det som ovan benämns skolkontext, vilken för den lärande
är en del av vardagen, är på den epistemologiska nivån ett instrument för kontroll. Skolan som institution är en arena för kulturell reproduktion och produk  3        #     =4
Kunskapens beskaffenhet är en avgörande fråga för vetenskapssamfundet,
särskilt det utbildningsvetenskapliga fältet där kunskapens form och villkor för
kunskapsförmedling står i centrum. Vad som räknas som kunskap och vilken
kunskap som ges utrymme att utvecklas är avgörande för all didaktik, metodik
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och pedagogik: från förskolelek till universitetsdisciplin. Därmed prioriteras
vissa ämnen och discipliner beroende på vilket paradigm och vilken doxa som
härskar. Paradigm syftar till Kuhns teori om vetenskapliga revolutioner, där begreppet står för ett jämviktsläge där vissa premisser är givna. Doxabegreppet är
hämtat från Bourdieu och syftar till föreställningar vilka inte kan ifrågasättas.
Paradigm pekar på kunskapens relativitet medan doxa aktualiserar förhållanden
mellan tro och vetande.5
$  3            nässansen då en rationalistisk kunskapssyn ersatte en teologisk världsbild. Det
övergripande paradigmet har sedan dess gynnat en epistemologi som prioriterar
en vetenskapligt-teoretisk kunskapssyn.6! 3     33 
Aristoteles kan man hävda att kunskapsformen episteme (vetenskaplig-teoretisk) har givits företräde över kunskapsformerna techne (praktisk-produktiv) och
fronesis (praktisk klokhet)7.
Inom hermeneutiken talar man om ”allt mänskligt vetandes grundläggande
ungefärlighet”.8 Estetiska lärprocesser kan inte bygga enbart på en vetenskapligt-teoretisk kunskapssyn som inte tar hänsyn till praktiskt-produktiva aspekter, exempelvis färdighet, skicklighet och förmåga. En bredare kunskapssyn som
innefattar både praktiskt-produktiv kunskap och kunskap som praktisk klokhet
kännetecknas av att den är erfaren och approprierad. Erfarenhetsbaserad kunskap bygger på prövade, det vill säga i praktiken utvärderade, antaganden samt
  #         =_ VC 3  
borgar för välgrundade omdömen och rimliga tolkningar vilka i förlängningen
skapar utrymme för intuition och kreativitet.
Under rubriken ”Om varat” ovan gav jag ting en unik ontologisk status. Ting
har även ett kunskapsmässigt värde. Runt 19:e sekelskiftet talade man inom museivärlden om en object-based epistemology i betydelsen att utställningsföremål
i sig förmedlade objektiv kunskap, medan man idag talar om en object-based
discourse eller object-based narrative, och object-centered learning som även
inbegriper betraktarens upplevelser och erfarenheter.9 Patrick Dillon och Tony
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Howe framlägger en narrativ ansats i linje med object-centered learning vilken
de baserar på två epistemologiska premisser som ligger i linje med föreliggande
studie: De menar för det första att all kunskap är provisorisk och ständigt utsatt
för granskning och omarbetning, både teoretiskt och empiriskt, och för det andra
att ” the construction and continual re-formulation of integrating frameworks is
a route to better understanding” 10
En integrativ studie
Föreliggande studie har en integrativ ambition. Inom designforskning kan man
stöta på begreppen integrativ och integrativism.11 Patrick Dillon presenterar en
modell av integrativ tillämpning (a pedagogy of connection) som bygger på begreppen analogii och konceptuell integrering (conceptual blending).12 Han menar att analogii är argumentation från likhet i känt avseende till likhet i andra
avseenden. Analogin består av två nivåer, den ena är basen som utgör kunskapskälla och det andra är målet som ska belysas. För att en analogi ska kunna tjäna
som kunskapsproducent krävs att den relationella strukturen som tillämpas i
basdisciplinen också tillämpas i måldisciplinen. Relationella strukturer kan illustrera kausala samband, avtäcka liknande processer eller tillåta liknande tolkningar, eftersom analogi förmår peka på likhet i vad som annars uppfattas åtskilt.
Analoga argument kan ha två syften; det ena är att förklara fenomen för andra
och det andra att nå fördjupad kunskap om ett fenomen. Conceptual blending är
ett vedertaget begrepp inom kreativitets- och kognitionsforskning. Det betecknar
en grundläggande mental operation som skapar ny mening. Man arbetar med
integrerande nätverk med fyra områden där två delvis matchande fenomen (input space 1 och input space 2) med släktgemenskap (generic space) ger upphov
till en blandning av selektiva projektioner (blended space). 13 Dillon påpekar att
konceptuell integrering är en utveckling och fördjupning av analogiargumentation. Han använde begreppen som verktyg i en fallstudie med en grupp studenter
som arbetade integrativt med kreativitet, miljö och musik under temat ”a sense
of place”. Resultaten visade att den integrativa ansatsen helt oväntat utvecklade
kunskap om akustiska egenskaper hos forntida monument. Det visade sig också
att ansatsen utmanade ”dominant paradigms and differences in disciplinary traG U  )    R  0= )   J'I E%      J   $9
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ditions, epistemologies, discourses and pedagogies” genom att blottlägga spänningar och motsättningar mellan de inblandade kunskapsområdena.14
I föreliggande studie används integrativism i första hand som en metodologi
för en djupare förståelse av det studerade fenomenet. De integrerade elementen
består av studiens tre kunskapsområden; estetik, narrativ och semiotik (tabell 3).
Jag har valt att kombinera olika kunskapsområden i syfte att belysa vissa samband. Det gäller förhållanden mellan estetiska, narrativa och semiotiska begrepp,
      3#    3    " = &  3 
kan betraktas som analogier och fenomen med släktgemenskap. Estetiken är i
allmänhet inriktad mot konstnärliga alster, idag mera sällan mot upphovsman,
som studeras och analyseras med främst konstvetenskapliga metoder avseende
bland annat verk, uttryck och mening. Narrativ har rötter i litteraturvetenskap
#  "             =! 
avser bland annat motiv, representation och mening. Semiotik innefattar konst 3     3  3  3 #   
ansatser, vilka kan riktas mot metoder bland annat avseende tecken, betydelser
och mening. Antalet utgångspunkter kan naturligtvis utsträckas betydligt, sam     V   3  =
Tabell 3. Kunskapsområden och utgångspunkter för analyser
ESTETIK

NARRATIV

SEMIOTIK

verk

motiv

tecken

uttryck

representation

betydelse

mening

mening

mening

Utgångspunkterna under respektive kunskapsområde får en rikare innebörd genom att associeras med varandra. Man ska inte förledas tro att begreppet mening           3       
för analogii eller konceptuell blandning. Alla utgångspunkter kan kombineras.
Exempelvis tar jag hjälp av utgångspunkterna uttryck, mening och tecken för
analyser i kapitel sex.

Estetik
    3    3    Cander Gottlieb Baumgarten ”återuppfann” estetiken år 1735 genom att införa
D
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begreppet ’aesthetica’, från det grekiska ordet ’aistheta’ (det förnimbara), i tysk
  # 33 #3 =15 Det är inte fruktbart att inom
denna studie utreda en ”ren” estetik, alltså frågor om estetikens innersta egenart
  "   = X         3  3#  manhang inom lärande och estetiska ämnen i skolan, närmare bestämt slöjd.
Estetik i denna bemärkelse är starkt förbunden med aktivitet, arbete i material,
praktiska och tekniska överväganden, vilket förutsätter en skapande process med
en kroppslig påtaglighet likaväl som emotionell, kognitiv och sinnlig hållning.
Kunskapsområdet estetik betraktas i föreliggande studie som en integration av
estetik, gestaltning och kreativitet. Då estetiska aspekter är centrala i min studie
krävs också en närmare teoretisk beskrivning av estetikbegreppet samt hur detta
kan kopplas till lärande. Härvid används edu-semiotiska begrepp.16 Lars Lindström17 och Helen Knutes18 bidrar med verktyg för att förstå och tolka estetiska
lärprocesser och gestaltningar. För att belysa frågan om estetiska aspekter i slöjd
ur ytterligare ett perspektiv tar jag hjälp av Mikhail Bakhtins analysverktyg som
kan riktas mot frågan om uttryck: Vad är det estetiska objektet i gestaltningen
av verket?19

Estetiska och kreativa lärprocesser
Estetiken som sinnesförnimmelse kan uppfattas som ålderdomlig och roman # #     VC     ! 
och Hans Örtegren. De menar att främmandegöring och avautomatisering, vilket
innebär en medvetet försvårad varseblivning som syftar till fördjupad insikt, är
estetikens uppgift i lärande sammanhang.20 En estetisk lärprocess är i det sammanhanget inte en instrumentell och reproducerande verksamhet. De beskriver
estetiska lärprocesser med hjälp av en tabell (tabell 4) över dikotomier mellan
instrumentella och estetiska läroprocesser.
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#    ' ' !$ *R B& + %  &  !>S IS 
Universitet, 2005).
P    !         89: , 8 
4
  !><<F<D?!
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Tabell 4. Dikotomisk sammanställning av instrumentella och estetiska
läroprocesser
INSTRUMENTELLA
LÄROPROCESSER

ESTETISKA
LÄROPROCESSER

Eleven som en behållare
för kunskap

Eleven som medskapare

Läraren som förmedlare

Läraren som iscensättare

av redan färdig kunskap

av kunskapssituationer

Enstämmig skolmiljö

Flerstämmig skolmiljö

Fakta

Upptäckt

Atomisering

Transfer, överskridning

Fast textbegrepp

Vidgat textbegrepp,

i en kunskapsprocess

multimodalitet
Svar utan frågor

Kunskap ur dialog

Automatiserad kunskap

Främmandegörande kunskap

Reproduktion

Kreativitet

Snävt kunskapsbegrepp

Vidgat kunskapsbegrepp

Ytkunskap

Djupkunskap

Förväntad kunskap

Förvånande kunskap

Fasta begrepp

Skapande begrepp

Entydig kunskap

Mångtydig kunskap

Anders Marner använder liknande begrepp också för att beskriva kreativa
läroprocesser. Här framstår ett släktskap mellan estetiska och kreativa aspekter.
De kreativa begreppen kopplas till mediering, kognition och relation enligt följande punktlista21: (Se nästa sida)

 T $ $     <P!U+    A
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x
x
x

Mediering: Horisontellt medieringsbegrepp, vidgat textbegrepp,
  3#   =
Kognition: Kombination, främmandegörande, vidgat kunskapsbegrepp.
Relation: Eleven som medskapare i en kunskapsprocess, appropriering. Aktiv lärarroll, läraren som iscensättare av kunskapssituationer. Flerstämmig skolmiljö, kunskap ur dialog.

Som framgår av tabell 4 ställer Marner kreativitet i motsatsförhållande till
reproduktion. Reproduktiva lärprocesser kännetecknas av ett vertikalt/hierarktiskt medieringsbegrepp och ett snävt skriftspråksbaserat textbegrepp. Ur kognitiv synvinkel kännetecknas reproduktiva lärprocesser av automatisering och
memorering, och eleven ses som behållare för kunskap som tillhandahålles av
läraren. Både tabellen och punktlistan indikerar att estetiska och kreativa lärprocesser kan kopplas till kunskapsformer. Marner menar att instrumentella och
reproduktiva lärprocesser grundas i teoretisk faktakunskap, medan estetiska och
kreativa lärprocesser knyts till praktisk och produktiv kunskap associerad till färdighet, förtrogenhet och förståelse.
Lars Lindström har konstruerat en modell över estetiska lärprocesser som
    #  #   3# # eneutrala förhållningssätt vilka ställs i relation till mål och medel. I modellen
bildas fyra fält där konvergenta och divergenta lärandeaspekter ställs i relation
   3# #  3 3   /=_  
karakteriseras av att man söker multipla lösningar, medan konvergent tänkande
     3      =   
är inte helt och hållet förutsägbart, medan ett konvergent lärande kan gälla både
tekniker och ”införlivande av en vokabulär som gör det möjligt att samtala om
# V      3   3   "  rare (semiotik) och meningsskapande (estetik).”22
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MEDEL
Mediespecifikt

MÅL

MÅL

Konvergent

Divergent

Lärande
OM
(slöjd)

Lärande
I
(slöjd)

Lärande
MED
(t.ex. slöjd)

Lärande
GENOM
(t.ex. slöjd)

MEDEL
Medieneutralt

Figur 1. Estetiska lärprocesser (efter Lindström)23 =
Modellen ger att man kan nå ett konvergent lärande om slöjd, alltså lära
sig något på förhand känt eller givet, till exempel lära sig vad olika redskap och
verktyg kallas, eller hur man kan beskriva olika kvaliteter. Om man ska uppnå ett
divergent lärande i slöjd krävs en kreativ insats från elevens sida, något tidigare
oprövat i slöjdens material, processer eller tekniker. Ett divergent lärande i slöjd
kan, men behöver inte, vara entydigt. Ett divergent lärande i slöjd kan, men be          =    K  
        V   =
_  3#          K
är det artefakter: det vill säga slöjdalster, slöjdmaterial, redskap och verktyg för
bearbetning, samt slöjdens processer och tekniker.24 Då även plast kan vara ett
av slöjdens material, och återbruk kan ses som en av slöjdens processer, kan till
exempel en kasserad hockeyhjälm i plast bearbetas till en mängd nya föremål.
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Med en divergent ansats kan den exempelvis förborras och sys om till en fruktskål, eller popnitas till dosa. I ett medieneutralt perspektiv kan man uppnå ett
konvergent lärande med slöjd genom att hämta material, eller media, från andra
ämnen. Man kan till exempel bestämma sig för att tillverka smycken av elektronikkomponenter. Det går också att nå delvis medieneutralt divergent lärande genom slöjd med hjälp av andra ämnens media; exempelvis kan bild, hemkunskap
eller NO bidra med en rad intressanta perspektiv, men det kräver kreativitet och
tolerans från alla inblandade. En sådan process kan till exempel utgå från frågan:
Hur kan vi slöjda med livsmedel?
Lindströms modell över estetiska lärprocesser är kopplad till kognitiva lärandemål. För att undersöka frågan om vilka estetiska resurser ungdomar utnyttjar vill jag också förstå något om vägen till målet och vad som kännetecknar
själva processen. Detta skulle kunna karakteriseras som gestaltning.

Estetik och gestaltning
Konsthantverkande utmärks, enligt Helen Knutes, av tre generella kännetecken;
(i) gestaltning av fysiska föremål, (ii) personligt projekt, och (iii) dynamiskt
förlopp.25
Gestaltning av fysiska föremål (i) handlar om gestaltande i material genom
användande av relevant teknik, det är ett estetiskt formande av både bruksföremål och konstföremål.26 Det fysiska föremålet ges en materiell gestalt genom
övergångar eller transformationer från en tänkt idé till en skiss, eller direkt ”skissande” i ett material, eller stegvis från ett material till ett annat. Materialens villkor styr gestaltningen, dessa ger sig till känna sinnligt under arbetet – främst
taktilt och visuellt, men även genom doft och ljud – och erfars kognitivt genom
kunskap om hur materialen reagerar i processer. Relevant teknik är också knutet till material, och återigen är det materialets villkor som styr gestaltningen i
kombination med handhavande och kunskap om redskap och verktyg. Teknik
handlar också om arbetssätt: tempo, slumpmässiga eller förutsägbara processer,
om det rör sig om handarbete och handverktyg eller maskinbearbetning påverkar också gestaltningen. Det estetiska utformandet är en relation mellan kropp,
verktyg, idé och material.27 Relationen utvecklar sig till en inre dialog av förhandlingar och ställningstaganden.28_   3     
sig i ett spänningsfält mellan funktion och personligt uttryck och berör därmed
25 Helen Knutes. 0  '    '  #  )! >  I
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meningsstrukturen av slöjdande.29 Estetiken är inte bunden till enbart personligt
uttryck utan är alltid kontextuellt, Knutes talar om en Nyckelviksskoleestetik,
#       #    
sina respektive preferenser. Slutligen syftar gestaltning av fysiska föremål i slöjdande till att skapa både bruksföremål och konstföremål, vilket återigen är en
fråga om meningsstruktur. Det är meningen att en stol ska gå att sitta på, samtidigt som den utformas estetiskt.30
Personligt projekt (ii). Detta innebär för det första att slöjda är situerat i den
egna personen och den personliga kroppen. För det andra har ett projekt alltid en
    #  =_     K  K   
för processen, såsom val av material, verktyg, tillvägagångssätt och slutresultat.
Ett personligt projekt kan samtidigt också vara ett socialt projekt då man vistas
i samma lokal med andra som gör liknande saker och där man har tillgång till
varandras kunskap. När var och en har ett personligt projekt blir själva görandet
det sociala kittet.31
Dynamiskt förlopp (iii) syftar på subjektets upplevelse av processen. Konsthantverkarens/slöjdarens sätt att bemöta processen genom olika hållningar
samt kontroll över processens delar skapar en dynamik. Knutes ser detta som
möjliga sätt att förhålla sig i olika delar av en process, inte en beskrivning av processens förlopp. Den hållning man intar inför sitt arbete kan vara kroppslig och/
eller kognitiv. Ett kroppsligt möte med material kan vara meditativ, man utför
invanda rörelser utan att behöva ge akt på situationen, man kan tänka på annat,
kroppen vet vad som ska göras. En av deltagarna i Knutes studie sa att ”det är
någon sorts vila och arbete samtidigt”32. Arbetet kan också vara en kamp. Enligt
Knutes förs kampen på två nivåer. Den ena gäller kampen att skapa ett uttryck,
ge materialet en gestalt, och i förlängningen kan det handla om att ge känslor
materialiserade uttryck. Det andra är en kamp för att erövra kunskap, skicklighet i handhavande och för att lära känna både materialets och sina egna gränser.
Ett kognitivt bemötande skiljer sig från de ovan beskrivna kroppsliga hållningarna i det att språk spelar en viktigare roll. Ett kroppsligt bemötande kan
vara icke-verbalt medan ett kognitivt bemötande tycks i större utsträckning
förutsätta tankeprocesser av skriftspråklig struktur. I likhet med kroppsligt bemötande delar Knutes in kognitivt bemötande i två hållningar; koncentrerad
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kognitiv hållning och problemlösande kognitiv hållning. En koncentrerad kognitiv hållning karakteriseras av fokusering på det närvarande och en stark målinriktning. En koncentrerad kognitiv hållning kan vara av meditativ karaktär,
men skiljer sig från en kroppslig meditativ hållning. Den kognitivt meditativa
hållningen engagerar hela individen medan en kroppsligt meditativ hållning kan
begränsas till en mer automatiserad aktivitet.
3          
och rationella lösningar på problem som uppstår i processen. En mindre erfaren
slöjdare måste i stor utsträckning förlita sig på en kognitivt problemlösande och
prövande arbetsprocess där kroppen kräver tankens beräknande uppmärksamhet. Även mer erfarna slöjdare intar en problemlösande kognitiv hållning när
man till exempel utvecklar nya metoder, eller när man systematiskt undersöker
ett material, utvärderar en process, eller gör en kalkylerad bedömning.33

Mikhail Bakhtins systematiska estetikanalys
I Mikhail Bakhtins Det dialogiska ordet
t         /~' 
systematiskt behandlar estetik.34 Bachtins analys av begrepp och problem görs
med utgångspunkt i allmän estetik och riktar sig mot innehållets, materialets och
formens problem i konstnärliga verk.35 Märk att Bakhtin inte behandlar process.
Dock knyts estetik både till verk och kultur:
”Och det estetiska är verkligen på något sätt givet i själva konstver{     {  "           3    
egenart, dess relation till det etiska och det gnoseologiska, dess
plats i den mänskliga kulturens helhet och slutligen, gränserna för
dess tillämpning.”36
Bakhtin talar om det estetiska objektets arkitektonik som den estetiska analysens första och övergripande uppgift. Det estetiska objektet är inte något före<<    +       '  &+  A '  
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mål, ett objekt i fysisk mening, utan den estetiskt orienterade uppmärksamhet
som riktas mot verket.37 I analysen ingår även primärt gnoseologiska, det vill
   3                   
givenhet”.38 Analysen genomförs i tre steg. Det första är att undersöka innehållet, det andra att undersöka materialet, och det tredje är att undersöka formen.
Innehåll
Innehållets problem är självklart den första uppgiften vid analys av litterära verk.
Man läser för att bilda sig en uppfattning av innehållet, varefter, eller allt efter
som, man begrundar material och form. Vid analys av andra verk är det inte
självklart att börja med innehållet. I slöjd kan det vara fruktbart att börja med
materialet och formen samtidigt, eller efter material gå till form, eller vice versa,
och slutligen bilda sig en uppfattning av innehåll. Den slöjdande börjar dock ofta
     3#  "   3  =!
vid analys av slöjdföremål måste man skaffa sig en uppfattning om innehållet
före det att man analyserar hur material och form förhåller sig till detta innehåll,
och därmed hur det estetiska objektet realiseras i material och form.39 Skillnaden
är att läsningen av innehåll i slöjdalster sker genom tolkning av föremålet som
material och form, medan läsningen av ett litterärt verk är både en konventionell
avkodning av ord och satser, och en tolkning av dessa, vilket, rent instrumentellt,
föregår en analys av form och material. Oavsett hur man börjar gäller det för
både den som utför och den som betraktar verket att bearbeta och beakta arkitektoniken i det estetiska objektet.
Innehållets problem består i att ”frilägga den innehållsliga sammansättning
som är immanent i det estetiska objektet, såsom det realiseras i skapandet och
betraktandet.”40Enligt Bakhtin utgörs den innehållsliga sammansättningen av
två moment, det ena är gnoseologiskt, det vill säga relaterad till kunskap, och
det andra är etiskt. Det gnoseologiska momentet belyser det estetiska objektet
inifrån, upplysningen kommer av igenkännandet – något bekant framträder och
  K   =!        
med ett adekvat vetenskapligt begrepp. Analysen börjar i igenkännandet, men
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måste föras upp på en högre nivå. Det gnoseologiska momentet måste förstås
3   3     "    3 skapsinnehållet medverkar i konstitutionen av det estetiska objektet.
Bakhtin hävdar att det etiska momentet har ”ett väsentligt primat i innehållet”, och att ”all kunskap måste relateras till det mänskliga handlandets värld”.41
Det etiska momentet framträder genom med-upplevelse (inkännande) och medvärdering, och är inte åtkomligt genom vetenskaplig analys och kan inte heller
ges en adekvat teoretisk formulering.42 Den vetenskapliga estetiska analysen
måste på något sätt transkribera det etiska momentet. Bakhtin menar att detta
kan ske genom en parafras; man kan berätta med andra ord om det som fullbordats konstnärligt i verket. En sådan transkribering reducerar naturligtvis den
konstnärliga formen och ställer stora krav på estetisk uttrycksförmåga hos uttolkaren om den ska kunna sägas ha ”frilagt det etiska momentet genom en metodiskt genomtänkt parafras”.43 Bakhtin påpekar att den estetiska analysens första
uppgift är i praktiken utomordentligt svår och en viss grad av subjektivitet är
omöjlig att undgå, vilket betingas av själva det estetiska objektets väsen.
Material
Den estetiska analysens andra uppgift är att beakta materialets problem. Alla
områden har sina respektive material och media som måste förstås i sina exakta
vetenskapliga bestämningar. Bakhtin talar om ordets estetik och dess tvetydiga
relation till materialet, då ord
d kan ges skiftande betydelser. Han ger som exempel
ordets anpassning till konst, politik, ritual, teknik och vetenskap, och menar att
lingvistiken förmår vetenskapligt bestämma ordet och satsen men relaterar dem
till språkets enhet, inte till ett begrepps helhet, eller till livspraktiken, eller till
historien.44 Det lingvistiska språket är endast ett tekniskt moment och det råder
en analogi mellan det lingvistiska språkets betydelse för poesin och materialets
naturvetenskapliga bestämning för de bildande konsterna.45 Bakhtin menar att
all konstnärlig gestaltning, som bestäms i förhållande till ett material, utgör ett
övervinnande av materialet i sin utomestetiska natur. Konstnären måste dock
under arbetsprocessen utföra fysiskt och tekniskt arbete med materialen, liksom
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detta, men så länge det inte ingår som ett kännetecken för ett konkret värde i det
estetiska objektet är det sekundärt. Materialet och den tekniska bearbetningen
har också arkitektoniska egenskaper och det är den materiella analysens huvudsakliga uppgift att bedöma dessa, utöver en rent kunskapsmässig beskrivning av
 =_             
estetiska objektet.
Form
Den estetiska analysens tredje uppgift är att undersöka formens problem. ”Den
konstnärliga formen är innehållets form, men helt och hållet realiserad i mate #     C    =46         3    
man i formens problem två moment, där materialets vetenskapliga moment motsvaras av det kompositionella momentet i formens problem, medan de arkitektoniska momenten förenar dem. Bakhtin skiljer således mellan kompositionell
form och arkitektonisk form. Den kompositionella formen utgörs av materialets
tekniska organisation, vilken ofta uppkommer genom principer, eller beaktande
av kanon, eller som en konsekvens av materialets utomestetiska egenskaper. Arkitektonisk form ger uttryck åt det estetiska objektet och är värdemässigt inriktad mot innehållets etiska moment. För att nå insikt i arkitektoniska egenskaper
av form måste man i viss mån ”inträda som skapare” av verket.47 Att inträda som
skapare innebär att se sig själv som den som genom organisering av form tilltalar
den andre, det vill säga förstå själva handlingen som en kommunikationsakt, ett
aktivt yttrande i en betydelsefull relation till den andre.48 Formgivningen lämnar
därmed sin position utanför subjektet och blir istället ”min egen utsaga om den
andre”, det vill säga en ”gnoseologiskt-etisk hållning /…/ en realisering av alla
estetiska funktioner hos formen i relation till innehållet”.49
Bakhtin ger exempel på avgränsningar mellan arkitektoniska och kompositionella former i det litterära konstverket. Så är poemet, novellen och romanen
kompositionella former för organisering av ordmassor. Dramats dialog och indelning i akter är kompositionella former, medan det tragiska och det komiska
är arkitektoniska former, liksom humorn, heroiseringen, typen, karaktären och
andra individualiseringar.50 Han påpekar dock att terminologin är instabil och
ofullständig eftersom varje arkitektonisk form realiseras med hjälp av kompositionella grepp. Den egentliga avgränsningen består i att arkitektoniska former
ingår i det estetiska objektet medan kompositionella former är underordnade
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och ”har en teleologisk, tjänande, liksom orolig karaktär och kan underkastas en
rent teknisk värdering.”51
Sammanfattningsvis består analysen av tre delar med vardera två moment:
x
x
x

Innehållets kunskapsmässiga och etiska moment
Materialets vetenskapliga och arkitektoniska moment
Formens kompositionella och arkitektoniska moment

Kunskaps-, vetenskaps- och kompositionella moment är åtkomliga för ve 3  "      33 # = #       V" #    3= "      3 kännande och med-kännande i det etiska momentet, och förmåga att urskilja
arkitektoniska moment i form och material.

Narrativ
Narrativ är ett litteraturvetenskapligt begrepp som har kommit att användas
inom en rad forskningsområden i skilda discipliner.52Följande textavsnitt berör i
huvudsak forskning utanför litteraturvetenskapen, såsom utbildningsvetenskap
och sociologi samt studier av artefakter som betydelsebärare. Inledningsvis ges
en kort introduktion.
Ordet narrativ används som en vetenskaplig term för forskning om berättelser, som berättelser, eller med hjälp av berättelser, eller kombinationer av dessa.
Ordet kommer från latinets narrativus, berättande, att omtala, meddela.53 Narratologi är en modern litteraturvetenskaplig term för studier av berättarkonsten
vilken ändå måste förstås som i det närmaste jämnårig med själva berättandet.54
Ibland talar man om livsberättelse, life story eller life history, som en ansats där
    V       3 3     
temporalitet bildar struktur. Man kan också använda en narrativ ansats för att
studera företeelser vilka inte är knutna till temporalitet eller individers skeden i
livet, utan snarare berör teman eller fenomen.55 Det förekommer också narrativa
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studier vilka enbart fokuserar berättandet som form och (lingvistisk) struktur.56
En viktig distinktion är om en studie använder narrativ analys, eller om man
analyserar narrativ. I narrativ analys betraktas narrativ som medel, medan i analys av narrativ betraktas narrativ som mål. En narrativ analys fogar samman,
ibland disparata, element till berättelser, medan analys av narrativ söker, ofta
allmänna, narrativa element i berättelser. ”Den narrativa analysen består i att
konstruera en syntes av olika data.”57Min huvudsakliga ansats ligger i narrativ
analys och dess möjligheter till collage som kan ge ny mening åt begreppet estetik. Catherine Kohler Riessman menar att narrativ analys innebär att forskaren
skapar en ”hybrid story, a ’false document’. (…) The stop-and-start style of oral
stories of personal experience gets pasted together into something different.”58
Dock skiftas perspektivet från medel till mål i kapitel åtta där jag mejslar fram en
teori om slöjdalster som narrativa artefakter.
Narrativ forskning har tagit några skilda spår där man inom vissa studerar berättelsens form, medan man inom andra intresserar sig för berättelsernas
innehåll.59 Jag hävdar ett tredje spår där sammanhanget ses som en viktig utgångspunkt, en hållning med lokala anspråk där distinktionen form och innehåll har förlorat sin särskiljande betydelse. I ett sådant perspektiv kan formen
vara innehållet, vilket innebär att man kan tala om en narrativ artefakt som inte
nödvändigtvis måste vara knuten till språk utan kan bestå av vilken som helst
kommunikativ mediering. Jenny Rankin har en snarlik inställning där begreppet
narrative artefactt är centralt.
”Narrative is gradually coming to be comprehended as the ground
in which, the relations through which and the vehicle by which
humans develop knowledge of themselves and the world they
inhabit.”60
För att antagandet ska gälla måste man överskrida föreställningen att språket ensam kan täcka the ground, the relations och the vehicle, därför talar Rankin inte om tal och text utan om narrativa artefakter och narrativt medvetande
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samt relationer mellan dessa.61 Narrativ har en processuell natur, något som
pågår oavbrutet, till skillnad från en berättelse (story) som i sig signalerar en
poäng eller ett avslut. Detta innebär ett dialogisktt och intertextuelltt förhållande
där ett yttrande eller en handling kan ingå i en kedja av relationer och därigenom också ge plats för ett oändligt antal berättare.62 Begreppet dialogisk innebär
att all kommunikation alltid för en dialog med, eller står i relation till, samtida,
tidigare och kommande kommunikation.63 En text exempelvis lutar sig mot ti  #  C #     "3# V#
samtidigt påverkar framtida texter som kommer att luta sig mot denna. Michael
Holberg hävdar att dialogbegreppet hos Bakhtin också har en etisk dimension.
   33  3#      
samtidigt vara ”unik och ändå alltid och nödvändigtvis tilltalad av andra”.64 Julia Kristeva har utvecklat Bakhtins dialogism genom begreppet intertextualitet
som avser hur refererande koder eller tecken medierar betydelse inom och mellan texter.65 Kritiker anser att begreppet medför att texter riskerar fragmenteras.
Mats Alvesson och Kaj Sköldberg ser intertextuella verk som ”ett slags kaotiska
radiomottagare /…/ brusande av mer eller mindre begripliga fragment från den
samlade världslitteraturens eterhav”.66 Begreppen dialogism och intertextualitet
är knutna till språk- och textsfärerna och mig veterligt endast sparsamt tillämpade för andra modaliteter och medieringar. Bent Illums förståelse av begreppet
dialog utgör ett undantag. Han menar att slöjdprocessen är en kroppslig dialog
mellan slöjdaren och materialet i metaforisk bemärkelse.67

Teoretiska verktyg för narrativ analys
    3 3   V     "  tyg. Figur 2 beskriver narrativa perspektiv för konstruktion av berättelser om
individer och deras arbete med estetiska uttryck i skolslöjd. Berättelserna knyter
samman subjektet med produkt och i viss mån process. Det slöjdande subjektet
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och slöjdalstret förenas också delvis av semiotiska perspektiv.
Studiens narrativa artefakter, det vill säga berättelser och (bilder av) slöjd   "     K3  3#  "  "     3   ering.68 Som narrativa analysverktyg användes socio-semiotisk funktionsanalys
med utgångspunkt i Anna Johanssons modell.69 Modellen utgår från funktionerna ideationelll (innehåll), textuelll (form) och interpersonell (relation). För
att vidga det socio-semiotiska perspektivet till att även gälla andra medieringar
användes begreppet multimodalitet.70 Begreppet Three-Dimensional Narrative
Inquiry Space användes som ett verktyg för att situera berättelser.711Ansatsen
Critical Event Narrative Analysis     "3   
i berättelser.72 Vidare användes begreppen dialogism och intertextualitet som
analytiska begrepp.73
_ 3#     "  "      perspektiven funktion,
situering och handling  '=Funktionsperspektivett består av textuella, ideationella och interpersonella funktioner. Situeringsperspektivett består av tre dimensioner som enligt Jean Clandinin och Michael Connolly placerar berättelsen
i en tidsaxel, en rumsaxel och en relationsaxel. Tidsaxeln sträcker sig från erfarenheter och upplevelser i barndomen, över nutid, och in i framtiden. Tidsaxeln
aktualiserar även forskarens minnen och föreställningar om nutid och framtid.74
Den andra axeln rör platser, eller rum. Relationsaxeln, som benämns personal,
social and interactive dimension, påminner om den interpersonella funktionen.
  %"          
axlar, eller som de skriver, dimensioner75. Händelseperspektivett består av tema,
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intrig och poäng. Hit hör också Critical Event Narrative Analysis, vilken identi         "#   =]"#  
påverkar uppfattningar och medför ofta en ny syn på något som är betydelsefullt
för berättaren. Sådana situationer kan aldrig förutses eller planeras, de är endast
åtkomliga i efterhand.76 Viktiga händelser karakteriseras av deras slagkraft och
djupa inverkan på den som upplever dem. Viktiga händelser i en berättelse är
inte nödvändigtvis positiva. För att utkristallisera kategorin critical event använder Leonard Webster och Patricie Mertova begreppen like eventt och other event.
Dessa kan visa på komplexiteten och omfattningen av ett insamlat material, sam-
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Figur 2. Den narrativa analysens perspektiv och analysverktyg. Pilarna
betecknar samband mellan perspektiv. Cirkelformen betonar ett helhetsperspektiv.
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tidigt som begreppen är användbara för att pröva trovärdigheten i materialet då
händelser beror på något och leder till något:
”This interconnectedness of events and the view that in the produc    "   " #  
the use of like events as sources of useful information.” 77
Critical Event Analysis erbjuder också en metod att utskilja meningsfulla
enheter ur ett omfattande material, framför allt genom kategoriseringsenheterna
critical, like och other. Kategorierna medverkar i konstitutionen av berättelsens
handling.

Slöjdalster som metaprodukt och narrativ artefakt
Slöjdalstret som narrativ artefakt kan kanske inte läsas som en skriven text, men
en insiktsfull betraktare kan föreställa sig mycket mer än vad som explicit visar
  K   K3 #  3 =78
Ett slöjdalster, uppfattat som en metaprodukt, berättar något om sig själv genom
sina egenskaper. Den berättar om sin mening, om sin plats i tid och rum genom
  3# C#   #  C   =_ 
K    3 #   K   C3  
av spår från redskap, verktyg och tekniker, man kan även i viss mån se tecken
       3 # = ^         33      
tolkning (the narrative mode of consciousness) av vilka som helst narrativa artefakter. Frågan är då vilka artefakter kan anses narrativa? Litteraturvetenska3      C    # 3  
studera verkliga förlopp – dock företrädesvis i form av text, om även i utvidgad
mening. Det står klart att den överväldigande majoriteten av narrativa artefakter
utgörs av text. Vissa ansatser med exempelvis semiotisk utgångspunkt kan gälla
andra narrativa medieringar, exempelvis bilder. Men även föremål kan tolkas
semiotiskt för att utvinna betydelse och mening, inom exempelvis arkeologi, designforskning, och det framväxande fältet materiell kultur.79
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Studien begränsas till att företrädesvis införliva designforskning då det är möj     3  K# # 
oöverstigliga skillnader särskilt avseende kontext, status och syfte.80 Designfältet
tillför främst semiotiska perspektiv, men bidrar också till narrativ och symbolisk
förståelse av objekt. Viktiga utgångspunkter när det gäller artefakters narrativa
egenskaper ges av semiotikern och litteraturvetaren Mieke Bal, samt designforskarna Patrick Dillon och Tony Howe, samt Raymond Batchelor81 Det teoretiska
bidraget från Bal består av hennes tolkning av begreppet fokalisation, vilket kan
förstås som relationen mellan berättarens och läsarens subjektiva synvinklar. 82
Jag använder begreppet för att klargöra relationer mellan vad som berättas och
hur det berättas i narrativa artefakter. Dillon och Howe menar att en narrativ förståelse av objekt kräver en integrativ ansats som förenar dels strukturalism med
dess ”emphasis on form, objectivity and analysis” och dels hermeneutik med
dess ”emphasis on meaning, the reader and personal interpretation”.83 Batchelor
framhåller teorin att sensoriska/kinetiska/affektiva egenskaper hos artefakter
ger upphov till symboliska/narrativa betydelser.84
Slöjd, liksom design, är starkt associerat till artefakter. Slöjd, liksom design,
förknippas också med estetik, gestaltning och kreativitet, i kombination med material och bearbetningstekniker. Min studie utgår från intervjuer med ungdomar
och bilddokumentation av slöjdalster för att undersöka ungdomars relationer till
slöjdande. Det insamlade materialet har varit utgångspunkt för berättelser, narrativa artefakter i form av texter och bildberättelser, vilka analyserats med narrativa analysverktyg.
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Semiotik
Studiens narrativa ansats för undersökning av estetiska aspekter av slöjd kräver
en begreppsapparat som förmår förena dessa områden. Semiotiken erbjuder teoretiska begrepp och vetenskapliga metoder för tolkning av tecken och betydelse i
olika medieringar. Alltså utgör semiotik ett sätt att förstå slöjd. Därmed integreras estetik, narrativ och semiotik för att utröna forskningsfrågorna. Denna studie
     =$ #   #
”A sign, or representamen, is something which stands to somebody
for something in some respect or capacity. It addresses somebody,
that is, creates in the mind of that person an equivalent sign, or
perhaps a more developed sign.” 85
Figur 3 beskriver teckenrelationen. Tecken hänvisar till något (objekt) ut   K= K       =#  
någon, talar till användaren (interpretant). Termen interpretant står för den begreppsuppfattning tolkaren får då han ställs inför tecknet. Tolkning är en bety 3 # =$           K
begrepp måste ställas i relation till de övriga.86 Den triadiska teckenrelationen är
     =_       33C3     #     #  C "   
eller godtyckligt tecken). Inom semiotiken talar man om två betydelseskikt: det
piktorala och det plastiska.87 Begreppen är användbara även när det gäller slöjd.
_3        #         de i ett slöjdalster. Det plastiska skiktet är de egenskaper som slöjdalstret har som
föremål, av vilka färg, form och textur är mest framträdande. Dock kan man inte
bortse från doft och ljud i slöjdalster såsom man gör i bildsemiotik.

Tecken

Charles S. Peirces triadiska teoribildning ligger till grund för slöjdforskarna Marketta Luutonens och
Eva Ahlskog-Björkmans studier.88
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Figur 3. Peirces teckenrelation.
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Tecken och produkt
Marketta Luutonen behandlar slöjdprodukten som tecken och betydelsebärare.
Hon använder en semiotisk begreppsapparat hämtad från Charles S. Peirce där
kategorierna             och funktionerna icon, index, symboll utgör analysinstrumentet. Kategorierna benämns ensivaikutelma, (första intryck), perehtyminen, (inblick) och tulkinta (tolkning).89
Det första intrycket,     som består av intuitiva, icke-analyserade, naturliga känslor, är helt ur betraktarens eller observatörens perspektiv. I en analys
väljs några exempel på produkt och bild som utgör underlag för en skriftlig beskrivning av första intrycket. Luutonen genomförde undersökningen genom att
betrakta bilder och anteckna sina första intryck. Hon sökte att i fenomenologisk
anda bortse från sin förförståelse. Enligt Peirce är    ”that which is such as
it is”, “positive internal qualities of the subject in itself”, “qualities of feeling, or
mere appearances”90.
I inblicken, secondness, som baserar sig på verksamhetens och reaktionens
dynamik, beskrivs fysiska egenskaper, fakta, tillverkningsprocess, funktion, historia och betydelsegivningsprocess. Denna fas är ur tillverkarens, användarens
och observatörens perspektiv. Peirce menar att “Secondness is the mode of being
of that which is such as it is, with respect to a second but regardless of any third.”
”The type of an idea of Secondness is the experience of effort, prescinded (considered selectively, my note) from the idea of a purpose.” “Generally speaking
genuine secondness consists in one thing acting upon another, -- brute action”. 91
I tolkningen, thirdness, som är en gemensam norm för förnimmelser och verksamhet, kombineras det första intrycket och inblicken i en föreställning om feno=X   3 3  "        ser. I tolkningen presenteras också betydelser rörande produkten samt görs en
analys beträffande allmän kvalitet i produkten.92 Peirce menar att “Thirdness is
the mode of being of that which is such as it is, in bringing a second and third into
relation to each other.” “Thirdness is the triadic relation existing between a sign,
its object, and the interpreting thought, itself a sign, considered as constituting
the mode of being of a sign.” “Thirdness, in the sense of the category, is the same
as mediation.” 93
I alla tre faserna, det vill säga det första intrycket, inblicken och tolkningen,
undersöks produkten som ikon, index och symbol. Enligt Peirce sammanfaller
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kategorierna med funktionerna.94 Detta innebär att    kan ses som ett första spontant intryck av en inneboende kvalitet, och att    har teckenfunktionen likhet, det vill säga ikoniskt tecken. Vidare att secondness kan ses som en
inblick vilken är beroende av ett första intryck, alltså härledd som en reaktion på
första intrycket genom teckenfunktionerna symptom eller närhet, det vill säga
indexikalt tecken. Slutligen att thirdness kan ses som en tolkning, representation
eller mediering av båda de föregående men utan tvingande likhet, orsak eller
närhet, vilket innebär att teckenfunktionen är godtycklig, det vill säga symboliskt
tecken.
Mediering och multimodalitet
Anders Marners edu-semiotik är en utveckling och fördjupning av bild- och kultursemiotik. Marner framhåller att medieringsbegreppet är centralt. Begrepp
       3#  #            3       # 3#        33
utan anknytning till material eller tekniker. Begreppen vertikal/hierarkisk mediering, som sätter text överst, respektive horisontellt medieringsbegrepp, som
likställer olika typer av kommunikation föreslås som alternativ till textbegreppet.
Begreppsparet centripetal (inåtsträvande) och centrifugal (expanderande, utåtriktad) beskriver samtida tendenser inom kulturfält, vilka bedöms ha betydelse
för utveckling inom estetiska skolämnen.95
Gunther Kress och Theo van Leeuven har med utgångspunkt i socio-semiotiken utvecklat en begreppsapparat för tolkning av kommunikation, särskilt bildkommunikation.96 Författarnas socio-semiotik är en form av kritisk (text)analys
som framför allt riktas mot andra medieringar än text. Deras begrepp multimodalitet är särskilt intressant vid analys av materialitet, vilket är den främsta
egenskapen hos slöjdalster. Ett slöjdmaterial är alltid ett multimodalt fenomen i
den mest ursprungliga bemärkelsen eftersom ett material berör alla sinnen och
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Analysverktyg
    V         =_   3 områdena estetik, narrativ och semiotik rymmer sina respektive karakteristiska
drag, vilka bildar utgångspunkter för analyser. Dessa har åskådliggjorts i tabell
3, under rubriken En integrativ studie tidigare i kapitlet (sidan 61). Tabell 5 visar
teorier och begrepp vilka utgör studiens analysverktyg.
Tabell 5. Kunskapsområden och studiens analysverktyg

ESTETIK

SEMIOTIK

NARRATIV

Systematisk estetik
Meningsstruktur

Ikon, index,
symbol

Socio-semiotik
Narrative Inquiry Spa-

Edu-semiotik
Estetisk lärprocess

Edu-semiotik
Socio-semiotik
Mediering
Modalitet

ce
Critical Event
Dialogism, intertextualitet

Semiotik framstår som en medlande länk mellan estetik och narrativ dels
genom de förenande begreppen edu-semiotik och socio-semiotik, och dels som
en mer analytisk tolkningsram i förhållande till såväl mångtydighet som syntes
hos både estetik och narrativ. De semiotiska begreppen mediering och modalitet
är fullt tillämpliga både inom estetik och narrativ. En integration av kunskapsområdena i en samlad verktygslåda ger ett tillskott i form av potentiella analogiargumentt i de fall verktygen kan anpassas till analyser över kunskapsgränserna.
Det tillkommer vissa begrepp undervägs utöver de som presenterats i teorikapitlet. Dessa beskrivs i de kapitel de används.
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Kapitel 4: Mått och steg
X3       = V    roll samt etiska överväganden. Därefter kommer beskrivningar av förberedelser
inför studien, hur jag gick tillväga i processen, samt en redogörelse av vad det
empiriska materialet består av. Här redogörs också för studiens integration av
materialinsamlingsmetoder.

Metodologi
Under rubriken Metodologi redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter, det vill säga relationer mellan forskningsfråga, teori, metod och analys, samt
vetenskaplig motivation till de forskningsmetodiska val som gjorts under forskningsprocessen. Relationer följer det integrativa mönster som beskrivits i teorikapitlet under rubriken ”En integrativ studie”, sidan 60.
Studien är kvalitativ. Jag ville förstå hur ungdomar upplever och förhåller
sig till estetiska aspekter av skolslöjd. Steinar Kvale beskriver kvalitativa forskningsintervjuer som en särskild förståelseform lämpad för att förstå upplevelser.1 Därför valdes halvstrukturerade intervjuer som gav ett material lämpligt
för kvalitativ bearbetning.2 Klassrumsbesök med fältanteckningar gav kvalitativt
material. Vidare fotograferades slöjdalster för att få viss uppfattning om estetiska
aspekter av ungdomarnas arbeten. Även detta gav ett material som lämpar sig
för kvalitativ bearbetning. Slutligen valdes ostrukturerad e-postkommunikation
som en förberedande fas inför intervjuer vilket gav material som behandlades
kvalitativt.
      =3_       
   #  K #   #3  kation, i kombination med narrativa, hermeneutiska och semiotiska metoder. Vi    V   =&     
i skolan och i hemmen och får därmed i viss mening betraktas som medforskare.
                    
missar en vital aspekt – subjektets syn. Metodologiskt innebär detta att en viktig
väg till insikt och förståelse är att lyssna på subjektets egna berättelser och när
det är möjligt låta henne eller honom själv samla in forskningsmaterial. Ytterligare en aspekt av detta är slöjdens multisituerade karaktär.4 Slöjd är inte enbart
1

<
D

Steinar Kvale, &  "    >+ I +  A +OOP?<D!
:% !Q9Q!
c ' % %   % & !
@ $  2 '   >  IJ    & GGG?Q!
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knuten till slöjdsalen eftersom slöjdarbetet i många fall riktas mot situationer i
en framtid utanför slöjdsituationen. När ungdomar fotograferar sina alster i nya
sammanhang får jag se en glimt av dessa vilket tillför information som annars är
förborgad. Metoden medför vissa etiska implikationer som behandlas i etikavsnittet senare i detta kapitel.
Studien har en narrativ ansats. Att studera estetiska aspekter av skolslöjd
via ungdomars berättelser är ett sätt att metodologiskt hantera mer komplexa
förhållanden som inbegriper subjektets perspektiv. Berättelseperspektivet motiveras även av att individen i många fall ses och själv uppfattar sig som ansva        #   3# 
berättelse.5              
en risk att forskaren betonar individens roll på bekostnad av kulturella mönster,
särskilt om antalet deltagare är litet. En integrativ metodologi och en multimetodisk forskningsdesign kan motverka alltför stort fokus på individuella särdrag.
Föreliggande studie avser att belysa estetiska aspekter av skolslöjd och lämnar
      3 3    = X    K    3 3tivet framträda. Ungdomarnas berättelser tolkas utifrån vilka estetiska aspekter
som framkommit i relation till deras arbete med sina slöjdalster.
Studien har ett semiotiskt perspektiv som stöd för tolkning av slöjdalster
som kulturella tecken, och ett estetiskt perspektiv som avser att tolka slöjdalster
som gestaltningar. Tillsammans utgör de tolkande perspektiven och en narrativ
ansats studiens integrativa metodologi, som utgår från kvalitativ, semi-etnogra #        =_  V "3 
information krävs analysverktyg av olika karaktär. Även forskningsfrågorna och
avhandlingens syften motiverar en integrerad ansats i val av teori, metod och
analys. Avhandlingens huvudsyfte är att utforska estetiska aspekter av skolämnet
slöjd. Därtill kommer ett syfte att utveckla metod och teori inom området estetiska lärprocesser, särskilt avseende relationer mellan artefakt och narrativ. Syften
kopplas till begreppet narrativ som integrerar teori, metod och analys i en dynamisk relation, vilket öppnar stigar mellan vitt skilda domäner. Narrativ berör
såväl ontologi som epistemologi, dvs. att berättelser har en grundläggande relation till vår uppfattning av verkligheten och att berättelser är en väg till kunskap.6
Narrativ som en kunskapsrelation är av tvär- och mångvetenskaplig karaktär.
Utgångspunkten är att berättelser bär fram studiens empiriska material och ve 3       #   " # V =

L     +       7 :  %  7 " 7      
 C  ' ' ) '  U  %  !<G>S IS + '  
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Figur 4. Analysområden med överlappande fält.
Det empiriska materialet, såsom det representeras genom berättelser och
bilder analyserades med metoder från narrativa, estetiska och semiotiska forsk      =              3    
med vissa utvalda delar samtidigt som fältens komplexitet ligger som grund för
tolkningar. Relationer mellan analysmetoder visavi det empiriska materialet och
             =7 Varje fält bär ett överskott i
förhållande till både det empiriska materialet och forskningsfrågorna. Detta är
en följd av fältens karaktärer, de kan utgöra grund för ett oändligt antal olika
tillämpningar, samtidigt som det empiriska materialet rymmer ett betydande
överskott, liksom också forskningsfrågorna tillåter en mängd perspektiv och
tolkningar. Jag ser de tre fälten som hermeneutiska cirklar och utsiktsplatser
över tolkningshorisonter.
  "   3      = Y          dre triangel vilken skulle kunna utgöra grund för en abduktiv slutledning, det
   |   =$ #| # 
   3tal antaganden8= $ #              
3          #  33  
konsekvenser av handlingar och påståenden.
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 C   $          <    
replace it, if it is not sound, is nothing else than the logic of abduction.
A mass of facts is before us. We go through them. We examine
= #    3  K = 
are unable to hold them in our minds. We endeavor to set them
<333  "   3C  #<#
    "     < <   < 3   
#  #< "#  <  <
<=Y "< < 3      
facts and are endeavoring to set them into order, it occurs to us that
<<       <<
  # <      "= 
abduction.”9
Den metodologiska frågan att besvara för en abduktiv slutledning av studiens integrativa karaktär blir då: Vilka delar av materialet ur studiens tre fält
utgör grund för antaganden som, om de är riktiga, pekar in och belyser den inre
     ¡_  33    "#       =

Figur 5. Triquetra. Figuren visar analysområdenas relationer till det em

  

   "    #

Det empiriska materialet analyserades i tre steg, det första ur ett narrativt
perspektiv, det andra ur ett estetiskt perspektiv och det tredje steget ur en kombination av narrativa och estetiska perspektiv. Uppdelningen motiveras av forsk            K¡      
   ¡ Hur kan man beskriva relationen mellan ungdomarnas berättelser
#        ¡
O
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Ungdomarnas berättelser och deras slöjdalster utgör grund för analyser av
mening, tecken och uttryck. Jag utgår från antagandet att sådana analyser ger inblick i ungdomarnas estetiska resurser. Analyserna genomfördes med systematisk estetikanalys, genom undersökning av meningsstruktur, samt med hjälp av
semiotiska begrepp. Meningsstruktur och estetik analyserades med Knutes och
Bakhtins modeller,10 samt med stöd av semiotikens triadiska begrepp utgående
 $ #         och thirdness. 11
Edu-semiotiska begrepp och Lars Lindströms modell över estetisk lärpro#   K    3   V       
kunskap och lärande. Avhandlingen syftar till att utforska ett estetiskt perspektiv
på skolslöjd. Därför är kunskapsområdet estetik centralt i studien. Kunskapsområdet estetik behandlas som en integration av        " #
Detta förhållande utreds närmare i kapitel åtta.
I kapitel fem presenteras ungdomarnas berättelser vilka analyseras med
narrativa analysverktyg. Analyserna sker enligt socio-semiotisk teoribildning
samt critical event analysis och Narrative Inquiry Space såsom angivits under
rubriken Teoretiska verktyg för narrativ analys i kapitel tre, sidorna 74-77. I kapitel sex analyseras berättelserna avseende estetiska resurser med estetiska analysverktyg. Härvid används Bakhtins analys av
 ch form samt
Knutes        3    ¢¢£=X 
kapitel fem och sex tillämpas även semiotiska begrepp. Kapitel sju är i huvudsak
en metaanalys av kapitel fem och sex, det vill säga jag intar ett annat perspektiv
för att analysera materialet. Analysens tre steg bildar en hermeneutisk ansats i en
spiralrörelse mellan del och helhet.

Forskarrollen
 33            
  3        VC
    # V    =! 3 3 3  K "
en viss inställning och gör mig i viss mån mindre uppmärksam på andra perspektiv. Min övertygelse att estetiska, gestaltande och kreativa aspekter av slöjd i
skolan är viktiga kan medföra att exempelvis kulturhistoriska, hantverksmässiga
G 0  # +  0  '    '  #  >  I  9
 + '  GGO?G9P!
$2  &    !>  I + OQQ?OQ9L!
 $A++   8       ,L9P<9DL9LD!
'T92    % '    4   " PP9Q
$ 2  Z U' ! # ) &  "  M     J  4
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eller fostrande perspektiv hamnar i bakgrunden. Som slöjdlärare känner jag mig
mest bekväm med beteckningarna pedagog och konstnär, snarare än fostrare och
hantverkare, vilket färgar min inställning även som forskare.12
Forskarens personlighet och uppträdande har betydelse för hur en empirisk
studie artar sig. Det bär mig emot att betrakta deltagare i studien som enbart
studieobjekt, de är i första hand medmänniskor. Jag försökte vara öppen och
kontaktsökande i möten med ungdomarna för att skapa relationer och visa att
jag verkligen bryr mig om vad de gör i slöjden. Det kändes viktigt att vinna ungdomarnas förtroende, särskilt med tanke på att jag förväntade mig att få ta del av
mer djupgående tankar kring slöjd vid intervjuer. Jag ville motverka en asymmetrisk maktrelation genom att uppträda vänligt och avslappnat. Det kändes också
viktigt att inta en roll som så lite som möjligt kunde uppfattas som lärare eller
annan representant för skolan. Jag var mån om att så långt som möjligt skapa
personliga relationer eftersom det också ingick i studien att vi skulle kommunicera med e-post, vilket jag förutsatte skulle bygga på ömsesidigt förtroende. I
 "#  V     # 
via e-post.
Mina roller i studien var av olika karaktär: e-postkommunikatör, fotograf,
forskarstuderande, intervjuare, observatör och slöjdlärare/kollega som inte deltar i undervisningen. Som e-postkommunikatör tog jag för vana att besvara mejl
utan dröjsmål, vara kortfattad och skriva ”neutralt” – alltså varken kanslisvenska
eller slang.13 ^       "  3 V  =       K
tekniken och är en hyggligt bra fotograf. För det andra var kameran och fotogra    # V"=   
men även som forskare, är man en främmande fågel i stort sett alla sammanhang
utom inom akademin, vilket ger en otydlig roll om man inte vill ikläda sig en
# =_V       K    
gör bra intervjuer, vilket är en mycket svår konst som kräver fantasi, förberedelser, lyhördhet, mod och tid, förutom ett lämpligt ställe och hantering av viss teknisk apparatur. Rollen som observatör är komplex. Jag blir en del av situationen
#3   #           K
själv påverkas och förändras. Alla inblandade kanske inte vill bli observerade. En
av slöjdlärarna visade inget som helst intresse för mitt projekt, medan en annan
 #2    *  '   !U 0
   *  &    k 0   :  +  U   '  !  6 
J 9       +       B   + +
  +     +       +      & ! )
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verkligen engagerade sig och till och med gjorde mig delaktig i undervisningen
genom att bjuda in mig i dialog med elever i undervisningssituationer.

Etiska överväganden
   #      ¡ 3   "     3 # 3     3        "#      #   =14 Kraven uppfylldes i första hand av information som delades ut vid inledande kontakt med ungdomarna.
De ungdomar som anslöt sig till studien undertecknade då, eller i samband med
intervjuerna, att de var införstådda med vad som gäller.15
! # ¡        #    3 # 3 ¡]                   # "     = $      K       lationsetik som beskrivs av Anders Holmgren, vilken bygger på Martin Bubers
och Emmanuel Levinás tankegångar.16 Buber menar att ett möte oundvikligen
ställer krav på att se den andre som Du i relation till Jag i en djupare mänsklig
relation. Levinás menar att den Andre är ett ansikte som måste respekteras i sin
annanhet. Jag ansluter mig också till Mikhail Bakhtins dialogbegrepp i ett etiskt
3 3     K       
medmänniskor.17

  

När det så blev dags att ge mig ut i det egentliga arbetet hade jag tagit kontakt med några rektorer för att inleda en kontakt och få tillstånd att bedriva
forskning under förutsättning att de inblandade lärarna gav sitt samtycke (bilaga
1). Jag utarbetade information och ett formulär till eleverna (bilaga 2). I avhand   3  #3       # 3 
152. De båda godkände publiceringen av fotona. Jag har tagit särskild hänsyn till
bildmaterial från hemmen eftersom metoden att låta elever fotografera hemma
kan uppfattas som en trojansk häst.

D )  +     &     < ' 7 "    ' ' " " 
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Äntligen på väg
Forskningsmetoder utprövades i en pilotstudie i vilken jag lånade ut kameror
och lät elever fotografera slöjdalster i hemmen. Därefter diskuterade vi bilderna
 3X # 3 K    K =$ lotstudien visade att metoden med vissa justeringar skulle kunna ge ett adekvat
material för att bearbeta forskningsfrågorna. Huvudstudien inleddes med en
          3  V   
hemlån.
Jag ser mina möten med ungdomarna som en central del i avhandlingsarbetet. Min ursprungliga plan var att genomföra en studie om slöjd bland ungdomar
i två niondeklasser. Jag tänkte att vid en ålder runt 16 har man haft ämnet till#    V   K V 3 3 =
Lottdragning mellan samtliga grundskolor i en mellansvensk större stad avgjorde vilka skolor som medverkar i studien. Tillvägagångssättet vid lottningen
 K       "  
andra skulle vara en innerstadsskola. Denna urvalsprincip motiverades av antagandet att ju brokigare skara desto större bredd på resultaten vilket skulle leda
till en fyllig bild av det studerade fenomenet. Avsikten var att belysa bredden av
perspektiv och uttryck i syfte att vidga horisonten för studien, som i ett senare
skede även kom att omfatta en tredje skola av annorlunda karaktär, vilket ytterligare främjade ambitionen att rikta mig mot ett rikt urval. Avsikten var inte att
göra jämförelser av socioekonomiska eller andra förhållanden vilka ändå otvetydigt kännetecknar de strukturer ungdomarna i studien lever under.
Ursprungligen hade jag tänkt mig att studien skulle göras på två skolor. Men
det visade sig att antalet elever som var villiga att aktivt delta i studien riskerade
bli litet, jag siktade på runt 25-30 elever någorlunda jämnt fördelade mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd. För att få ett större empiriskt material tog jag eff
ter några månader in på höstterminen kontakt med en tredje skola. Ungdomarna
som medverkar i denna studie går på tre sinsemellan mycket olika skolor i en
större mellansvensk stad. Jag har valt att ge skolorna namn som antyder något
av deras karaktär.
Jaegerska skolan
En av skolorna ligger i stadens centrum bland pampiga sekelskiftesbyggnader,
där många av eleverna kommer från medel- och övre medelklassfamiljer. En av
skolbyggnaderna är gammal och sliten ger ett ålderdomligt intryck med sina nötta trappor och många mörka prång, en annan skolbyggnad är i funkisstil och på
skolgården står några baracker. Skolan, som benämns Jaegerska i texten, skriver
på sin hemsida att eleven sätts centrum och att man arbetar aktivt med så kallade

92

KAPITEL 4

X&$   #  3 =
Rektorn vid Jaegerska anvisade en klass på skolan som hade en slöjdlärare
som klassföreståndare. Vi träffades i slutet av vårterminen och projektet inled  K    = X     V #   C  K  " 
V # # 3K  # K=XC  K# 
arbeta med korsstygnsbroderi och klädsömnad. Broderierna utfördes efter förlagor medan klädsömnaden var friare. I trä- och metallslöjden arbetade alla med
en kapsylöppnare som första uppgift i nian.
Alhallaskolan
    "     V  K  # # =!    V  K     lakvarter i närheten och några från landsbygden som trängs allt längre bort av ny
bebyggelse. En stor andel av skolans elever har invandrarbakgrund, många kommer från arbetarhem. I området bor även socialt utsatta människor. Skolan, som
K  C     #   
 #=
Den ligger i anslutning till butiker, vårdcentral och badhall, såsom miljonprogrammens arkitekter under 60-talet föreställde sig service i förorterna. Skolan
skriver på sin hemsida att man arbetar för mångfald och respekt för olikheter
samt delaktighet och eget ansvar.
$        =     #          3     3 K=   #  # 3      
klassen och vi kom överens om att inleda studien den följande hösten. I klassen
 "  V #  # C 3K     #  K #  V #  
valt textilslöjd. Flickorna i textilslöjden arbetade relativt fritt. Man skulle göra en
 #  #   #K  K =!
också välja att göra två enklare utföranden på uppgifterna och sedan arbeta med
egna projekt. I trä- och metallslöjden arbetade eleverna med egna projekt under
         K=$   
gjorde eleverna ett ”examensarbete” som gick ut på att man av en enmetersplanka skulle formge ett valfritt alster.
Planetens skola
_ K      "3     endeformer blandats. Området kännetecknas av postmodern arkitektur och den
lite kala miljö som råder i nyanlagda ytor innan träden vuxit till sig och buskarna
 V    33K =   #3    =$    3   3   
pedagogiskt verktyg i undervisningen.
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C   3$        3 K#    K #             =
Efter mötet hade antalet ungdomar som var villiga att delta i projektet ökat från
'/ =Y  $        =Kundervisningen var schemalagd var 14:e dag och deltagarna var fördelade över
         K     3$neten alls lika ofta som dem vid Alhalla och Jaegerska.
&      # K $       
att man arbetade med svepteknik. Alla gjorde en svepask med lock. I textilslöjd
fanns för skolår nio momenten materialkunskap och fördjupning. Enligt ett värderingsschema som fylldes i av lärare och elev tillsammans skulle man under
åttan och nian ha arbetat med en rad teknik- och materialområden.

Insamlingsmetoder
I studien används olika metoder för att samla material. Metoderna avser att ge
tillgång till bilder av slöjdalster och ungdomars tankar om slöjd. Insamling av
         #    K lar forskningsmaterial. Jag har valt att fotografera slöjdalster och erbjudit elever
att låna kameror för att dokumentera tidigare slöjdarbeten hemma.18 Bilder som
publiceras i avhandlingen är tagna av mig om inte annat anges. Bilderna användes som underlag för intervjuer. Bilder är bleka kopior av själva föremålen men
det är ett sätt att försöka integrera ungdomarnas alster. Som en ytterligare strävan att förstå ungdomarnas estetiska processer och relationer med estetiska produkter ingår också e-postkommunikation som ett led i studiens design. Kommunikationen syftade till förhandling om betydelser i bilder av slöjdalster. I studien
gjordes också besök och intervjuer.
Besök
Avsikten med besöken var att dokumentera pågående arbeten och lära känna
ungdomarna och prata med dem om vad de arbetade med, inte att observera och
notera vad som försiggick under slöjdlektioner. Undersökningen har företagits i
såväl textilslöjd (SLTX) som trä- och metallslöjd (SLTM) då frågan om estetiska
 3      3#    =
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Visuell kommunikation
Besöken gav rikligt med tillfällen att fotografera. Ofta räckte jag över kameran
   #      3    
eller hon valt att dokumentera, till exempel kameravinkel och bildutsnitt. Under
3   K  33#  "   tion i hur man väljer bildutsnitt och kameravinkel.
Utöver min kamera som jag hade med mig vid besöken fanns åtta kameror för hemlån. Att be någon fotografera i sitt hem medför vissa omständigheter
som man måste beakta. Förfarandet är ett intrång i privatsfären och bilderna kan
innehålla känslig information. Jag bad därför ungdomarna att inte fotografera så
att man ser ansikten, och inte fotografera hela miljöer. Vid pilotstudien var alla
bilder tillgängliga för gruppen på Bilddagboken(.se)19 och därmed inte särskilt
väl skyddade för obehöriga, trots att vårt utrymme var stängt för utomstående.
Vid huvudstudien valde jag därför e-post som kommunikationsmedium. Inför
första mötet med ungdomarna i nian hade jag förberett schema för hemlån av
kamera (bilaga 4).
Det var inte särskilt många av deltagarna som valde att låna hem en kamera.
De som ändå gjorde det tog relativt få bilder, med några undantag. Natalie på
Jaegerska tog drygt 80 bilder hemma. Hon var också den elev jag hade mest
e-postkontakt med, och dessutom genomförde jag den längsta intervjun med
henne. Gabriel på Alhalla tog 40 bilder. Trots många uppmaningar till ungdo          V   
var också oskarpa eller på annat sätt mindre informativa.
E-postkommunikation
I pilotstudien hanterades bildkommunikation via ett nätforum men i huvudstudien valdes e-post som medium för att på ett mer tillfredställande vis garantera
deltagarnas integritet.20 Internetkommunikationen via e-post visade sig vara
mindre dynamisk än pilotstudiens som utspelade sig på ett mer socialt forum,
Bilddagboken (.se), ett net community som innehåller verktyg för att kommentera andras bilder. Det som förlorades i dynamik uppvägdes möjligen av större
integritet och säkerhet samt mer individuell kontakt.21 I några fall utvecklades
O 2 % !A h+  '   &   +  '  +% + 9
 !
G [)+    '    '   @' # 
> !"!TB %  ?   1   , h+ > !"!+   2 % ?
%   + 2    '' > !"!9 ? + ![)+ 9
 A  # &   )# J    # 2 >
 !?>S IS + '  
GGP? <! c     '       A 9      99   
       ]  '   !
 [)+ T 2A  +    9 &   

95

KAPITEL 4

e-postkommunikationen till en regelrätt brevväxling, på en personlig nivå som
kanske inte skulle förekomma ifall utomstående kunde läsa den. I andra fall kunde kommunikationen likna en vanlig chat med korta turer, vid något tillfälle även
synkront i realtid. Vid ett tillfälle tyckte en pojke att kontakten blev besvärande
och skrev: ”SLUTA SKRIV ÅT MEJ”, åtföljt av en arg emoticon.
Intervjuer
_      #     derlag för kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes under studiens slutfas och kunde då bygga på många besök, samt bilder och e-postkommunikation.
Vid planeringen av intervjuerna gjordes en intervjuguide (se bilaga 3) med tio
tvåvalsfrågor och sex temaområden. Tvåvalsfrågorna var tänkta som ett sätt att
avdramatisera intervjusituationen och bidra dynamiskt ”med hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun”22. Intervjuguiden innehöll också frågeteman och ämnen att beröra under intervjuerna, dessa fungerade dock mer som
minnesstöd eftersom jag inte ville vara bunden av en på förhand given struktur.23
 # 3    #   K3 
upp stämningen.
$ K     K        K  = #K       "      
kallade dokumentrummet, där man kunde genomföra intervjuer ganska ostört.
_   3     K  C  K#              = $ $        vjuer med ett grupprum mellan textilslöjden och trä- och metallslöjden.

Materialets beståndsdelar
Mitt material består av 37 intervjuer av olika längd. Den kortaste tog knappt
10 minuter och den längsta varade i drygt 47 minuter. Den sammanlagda tiden
inspelade intervjuer är 11 timmar och 38 minuter. I materialet ingår 1345 fo   # ' K= X      #  *       
skolorna.
' :   '+!)& A      ' & 9       ' 9
 '!( 9  ]'   ]   
&  A !)  '  & 9  '  h+ ![)+ 
ZT 2A  : '== C+ U+ E  6  $ l+> !?
+' " 2"  +#   0I: ;+@& !>GGP?DG<9DG!
22 Steinar Kvale, &  "    >+ I +  A +OOP?!
< #'       ' + +  '+!'    ]"% 9
  '+      '     V"    & + 
+   '+ +     '++  V   
' '+ & %    !8 ' '& '%  
  &  '+ A+ ' +    + !:% !Q!
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Intervjuerna varade oftast runt 20 minuter. Generellt kan sägas att vid forskning på individnivå med narrativ ansats bör intervjuerna vara betydligt längre än
genomsnittet i denna studie. Men min ambition är inte att presentera livsberättelser på individnivå, snarare gäller min studie berättelser om ett ämneskoncept
med fokus på estetiska aspekter. Detta är också anledningen till att jag har valt
 3    V    {    #"
bild av ämnet slöjd i ett estetiskt perspektiv såsom ungdomar uppfattar det och
berättar om det.
 $     /  K  3 $ #  / # 3 gerska genomfördes sju intervjuer. Vid Alhalla varade den kortaste intervjun
knappt 17 minuter och den längsta varade 47 minuter, med ett medelvärde på
'  = $     K/*  # 
knappt en halvtimme, med ett medelvärde på 17 minuter. Vid Jaegerska varade
den kortaste drygt 13 minuter och den längsta varade närmare 45 minuter, med
ett medelvärde på 22 minuter. Vid Alhalla var det intervjun med Gabriel som
blev betydligt längre än övriga. Vid Jaegerska intervjuades Natalie nästan lika
länge som Gabriel.
$     K  "      =
Under planeringen av studien utgick jag från antagandet att ungefär 15 elever i
varje klass skulle delta. Studien var tänkt att bestå av ca 30 ungdomar varför två
skolor kontaktades vid två olika miljöer, en innerstadsskola och en skola i ett
ytterområde. Efter några månaders engagemang bestämde sig klassen vid innerstadsskolan Jaegerska kollektivt att avbryta medverkan i studien. Men det visade
3K #V #  #"   " V # slöt sig mot slutet av studien. När klassföreståndaren vid Jaegerska meddelade
     K  K $ 
eleverna i alla tre niondeklasser erbjöds att medverka i studien. Jag valde att inte
efterforska skälet till varför klassen vid Jaegerska plötsligt ville avbryta, det gick
ju ändå att fortsätta komma till slöjdlektionerna för att träffa de som valt att fortsätta. Om jag skulle ha tagit upp frågan om varför klassen tog ett kollektivt beslut
att avbryta hade det kunnat uppfattas som ett försök att påverka eleverna till
fortsatt engagemang. Jag ville inte heller prata om saken under intervjuerna, dels
för att inte verka näsvis men också för att undvika att fördjupa oss i ett stickspår
som kunde ta tid och bli känsligt. Eftersom jag hade informerat att deltagande är
frivilligt och att man har rätt att när som helst avbryta medverkan betraktar jag
det inträffade som ett legitimt bortfall.
X K  $       =_ 
V     =    K     $ten kunde inledas långt senare än vid de två andra skolorna. Ett annat skäl var att
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eleverna ogärna tog tid från lektioner eftersom skolsituationen mot slutet av nian
    =      K #3skyndas när de skedde under slöjdlektionerna och möjligheterna att genomföra
 K      =   K  $   33     $
     =    #   3$  
uppväga skillnaden gentemot de två andra skolorna, i första hand därför att jag
sökte etablera relationer med ungdomarna, vilket kräver upprepade besök. Jag
hade aldrig ambitionen att skapa liknande förhållanden mellan skolor och klasser eftersom studien är explorativ, det vill säga förutsättningslöst utforskande,
inte strukturerat komparativ i syfte att göra jämförelser mellan skolorna.
Jag har valt att studera ämnet slöjd ur ett helhetsperspektiv som inkluderar
både textilslöjd och trä- och metallslöjd. Fördelningen mellan slöjdmaterial redovisas i tabell 6. I ämnesrapport för slöjdämnet till Nationella utvärderingen
av grundskolan 2003 (NU03) påpekas att ämnet slöjd inte med nödvändighet
behöver organiseras i å ena sidan textilslöjd och å andra sidan trä- och metallslöjd.24 I kurs och läroplaner skrivs inte längre om slöjdarter. Istället skriver man
”slöjdens olika material”, bland andra metall, textil, trä. I styrdokumenten uppmuntras till nytänkande och användning av andra mindre traditionella material.25 I praktiken bedrivs slöjdundervisningen fortsatt uppdelad i två grenar, i två
separata lokaler och med lärare utbildade i antingen textila material eller trä och
metall. Så var fallet även i min studie.
Sammantaget är fördelningen av antalet intervjuer i de två slöjdmaterialen
relativt jämn, med en viss övervikt på trä- och metallslöjd. Vid Alhalla är antalet
intervjuer av elever i trä- och metallslöjd avsevärt större. Eftersom studien bygger helt på frivillighet, och att jag aldrig eftersträvade likvärdiga förutsättningar,
kan man utgå från att skillnader beror på tillfälligheter.
     V #  # 3K  K         =
]&*  *¥V # K C  K#*¥3K K
trä- och metallslöjd om de får välja.26XC  K  K /V # #
 3K =X # K  K /3K #V # =
 K /V # #/£3K =     K   3K 
C  K#     K   V #  #K= $  K  3K  C  K=   
 V #   # K  #  
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Tabell 6. Intervjuernas fördelning i slöjdmaterial och kön vid respektive skola
Skola

Textilslöjd

Trä- och metallslöjd

Antal

Alhalla

V #

V # 
6 pojkar

/V # ¢3K 

Jaegerska

V #

/V #
2 pojkar

£V # '3K 

Planeten

V # 
3 pojkar

6 pojkar

/V # 3K 

Antal

16

19

/V # /¢3K 

$%#&'  
Alhalla

Jaegerska

Planeten

Summa

Ungdomarna
  

60

141

28

229

Observatörens
 

256

127

733

1116

Summa

316

268

761

1345

som inte framgår är att det fanns inga pojkar i textilslöjden i årskurs nio vid de
två skolorna.
         £=       
mer än 1100 bilder medan ungdomarna står för drygt 200 bilder. Så långt det
  K               "  =     
K            teckningar. Jag använde kameran också som ett socialt verktyg, exempelvis var
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fotograferandet ett sätt att visa intresse för någons arbete och inleda samtal. Ofta
räckte jag också över kameran för att låta någon av ungdomarna ta bilder.
$      V   =_        $    #   3         #  V  33        $
    =!$ #     
K      =$$      
en kamera, motiveringen var ofta att de har kameror och därför inte behöver
låna, och att bilder skulle mejlas. Det blev inte så trots en ganska omfattande
K  =$                  =_ ]    V  
(86 st.), hon är också den som står för den längsta intervjun på Jaegerska (45
 =       # 3  V 
i mejlkommunikationen. Gabriel är Natalies motsvarighet på Alhalla, intervjun
med honom tog 47 minuter och han har tagit 40 egna bilder, men Gabriel och jag
kommunicerade aldrig via nätet.
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Kapitel 5: Berättelser

Detta kapitel innehåller i huvudsak ett urval av ungdomarnas berättelser. Det inleds med en översikt som kort beskriver urval och disposition samt en motivering
till varför jag valt att presentera det empiriska materialet i en sammanhängande
enhet.
Kapitlet består av tio berättelser vilka är episodiskt formade till bildberättelser, dialoger och monologer där olika ståndpunkter representeras. Vid konstruktionen av berättelser användes segment från intervjuer, utdrag från mejlkommunikation och representativa bilder. Bilderna har tagits av mig om inte
annat anges. Intervjusegmenten är i det närmaste ordagranna, en viss försiktig
redigering har gjorts enbart för att öka läsbarhet.
Urvalet av berättelser gjordes dels med utgångspunkt i slöjdmaterial, det vill
säga både textilslöjd och trä- och metallslöjd skulle representeras jämbördigt,
och dels med utgångspunkt i på vilket sätt berättelserna svarar på studiens frågor
och syften. Stor vikt lades vid att urvalet skulle kunna anses representativt för det
empiriska materialet i sin helhet. Till detta användes ansatsen ”critical event, like
event, other event”1.
De berättelser som har valts för att representera det empiriska materialet
                       
med tre andra berättelser, varav två är tematiska dialoger, utgör material från
textilslöjd. Dessa presenteras under rubrikerna Emelie, Pernillas applikation,
Tjejsnack och Stafettbroderi. Trä- och metallslöjden behandlas också med en
                    3   rättelser, samt en tematisk variant. Dessa presenteras nedan under rubrikerna
*       +  '   samt Svep. Sedan ytterligare två
berättelser, Hemma hos oss och Färg, vilka har inslag från båda slöjdmaterialen
(tabell 8, nästa sida).

1 Konceptet är hämtat från Leonard Webster & Patricie Mertova :  1  23    
9  # /#
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Tabell 8. Tio berättelser och fördelning över slöjdmaterialen
TEXTILSLÖJD

TRÄ- OCH METALLSLÖJD

Emelie
Pernillas applikation
Tjejsnack
Stafettbroderi

Mikael
Sabinas spiraler
+ ' 
Svep

Hemma hos oss, en berättelse som
integrerar textilslöjd och trä- och metallslöjd
Färg, ytterligare en berättelse som integrerar
textilslöjd och trä- och metallslöjd
En utgångspunkt för arbetet har varit att betrakta slöjd som ett sammanhållet skolämne. Därför presenteras berättelserna i en annan följd än den ovan
angivna som syftade till att klargöra en av urvalsprinciperna. En annan utgångspunkt har varit att betrakta ungdomarna ur ett perspektiv där skolan för dem
ingår som en del i ett större sammanhang. Därför har jag valt att inleda med en
berättelse som ansluter till båda dessa utgångspunkter, Hemma hos oss. Därefter kommer berättelserna /       +  '   ; 
Tjejsnack, Stafettbroderi, Mikael, Sabinas spiraler, Svep och till sist berättelsen
Färg. I berättelserna markeras ungdomarnas tal genom talstreck och kursivering. I löptext infogade talavsnitt markeras med citattecken och kursivering. Epostkommunikation markeras genom ett teckensnitt utan serif, nämligen calibri,
vänsterjusterad. Avsändare är angiven i de fall detta inte framgår.
Det empiriska materialet har transponerats till berättelser för att ge en fyllig
bild av studiens huvudaktörer. Att arrangera det empiriska materialet till berättelser är en form av analys, en narrativ analys.2 Genom att presentera sammanhängande berättelser i ett eget kapitel med relativt liten inblandning från min
sida ges den första forskningsfrågan angående vad unga människor berättar om
slöjd respektfullt utrymme. Berättelser i kapitel fem utgör svar på denna första
forskningsfråga. Den andra forskningsfrågan angående vilka estetiska resurser
       3    " # V   tiska aspekter som framkommit genom berättelserna i detta kapitel. Den tredje
forskningsfrågan angående relationer mellan frågorna ett och två behandlas i
2 “in the end, the analyst creates a metastory about what happened by telling what the inter'= ' &    = =    +    %  
‘false document’ (Behar, 1993).” Catherine Kohler Riessman, 1  .  (Newbury Park:
Sage, 1993), 13.
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kapitel sju. Att utreda forskningsfrågorna i separata kapitel bildar en hermeneutisk ansats där jag kan röra mig mellan del och helhet från olika perspektiv mot
skilda förståelsehorisonter.

Hemma hos oss
Hemma hos oss är en konstruerad berättelse i direkt anföring. Detta är en metod jag använder för att låta materialet tala av egen kraft. Ungdomarnas utsagor
ges ett stort utrymme. Syftet är att låta en narrativ form bära en del av analysen
genom att förtydliga sammanhang och samtidigt lyfta fram komplexitet och motsättningar. Berättelsen belyser något av hur ungdomar ser på kopplingar mellan
skolslöjd och livet hemma i familjen. Berättelsen Hemma hos oss representerar
min tolkning av besöken i klasserna, bilderna på slöjdalster och intervjusituationerna, och utgör i sig en narrativ analys.
Denna berättelse är alltså en redigerad text som bygger på individuella in K               V       = _
konstruerade samtalet utspelar sig till början mellan mig och Hassan, som har
trä- och metallslöjd på Alhalla, och Pernilla, som har textilslöjd på samma skola.
Efter en stund kommer också Jalila, Ayse och Ensar att delta i samtalet. Själva
situationen är konstruerad men alla repliker är autentiska. Samtalet handlar om
vad slöjdalster kan ha för betydelse hemma, särskilt i det egna rummet. Hassan signalerar att han kommer att berätta något med den inledande frasen ”om
nån kommer hem till mej nångång”. Han dominerar samtalet med sitt hjärtligt
burdusa temperament medan Pernilla intar en mer tillbakadragen position. De
tre som ansluter sig till samtalet mot slutet tar upp och utvecklar teman som introducerats av Hassan och Pernilla. Flickorna Jalila och Aysa tar fasta på kudden
som ett inträde i samtalet medan pojken Ensar sällar sig till Hassan och resonemanget om rummet.
Under intervjuerna ställde jag bland annat frågor med innebörden: Vad betyder sakerna som du har gjort i slöjden för dig hemma eller på fritiden? Texten
nedan redovisar några av svaren som om dialogen var ett samtal mellan mig och
V        = $    C      K        =
Hassan: – Asså om nån kommer hem till mig nångång såhär man kan visa
" <  '< #=    " << #> 
 <<  #@" <   
     #   <'<"#U
 "  # &'    # *  X     < <    
' ""'  << ' 
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         " #U
#= < <  " '<  #
Z#
/ [\ * ' #= "  "<
   <        bord, skrivbord å så där.
@  [\ ZX <  '  < 
"< <    "<<  <"
"< <"" #*  ' X <  
på färger innan jag målar grejer i slöjden. Så tänker jag för att det ska bli så
  '< <"   ' #=     X
#
/ [\ Z " <  '  '< X   
mattorna är gröna så… nästan helt grönt å sen kanske lite inslag av svart.
@  [\ Z ' #*   <
på måleri, sen ”vi kan väl, kan jag hämta färger, och måla tapeterna?”, sen
   <  <"#< # 
   " #
; [\ ] ^
@  [_ *   " " #`#Z   
jag bestämt färgen på min pall från slöjden, den är, själva pallen är svart, allt  '"' #U       
är svart och min dator är svart och därför gjorde jag pallen svart. Så alltså
 < "     " ' #Z 
jag har nån mer färg. Nån enstaka, nån liten sak i så fall.
/ [\ *   "  <" <<
blev grönt, det är jätteviktigt att man, man måste ha nånting som man känner
< "  X  X   <<  '<
<    #
Hassan: – Min hylla, där lägger jag… halsband och mina solglasögon och armband och så, använder hyllan rätt ofta, lägger ifrån mig klockan när jag ska
    #Z #Z "    
den ligger där och jag inte lägger nånting, jag använder den rätt ofta så att det
är bra att ha den där. Annars kan man lägga dom kanske vid datorn, sen min
     ' #   '   
     <   #
Z [ \ =  <            <  <X
     #z  <<   X  "  
  ''    
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  #& <<      {Z " 
"<  "  {Z X"  
<<  < "#U" ' #Z 
 <  #=          { 
vanlig i trä… jag gjorde själv, fast hon gjorde också, asså vi gjorde samtidigt vi
 <"  #ZX  X^Z    
 X  #Z  "  <' 
där, men jag tror dom använder den, typ i skolan.
= [\ |^Z
 #'< <      
 #Z     '<#Z  <   '<            
#|
ligger nog i min garderob nånstans.
; [\ >  < < '<       
bild på, å sen vägglampa som det lyser så hära, bilden det var typ såhära en
fotbollsmärke, Barcelona, det lyser… på väggen, men man ser inte så bra där.
 <<  X'  X     X
<    <  X 
olika färger sen det blev så här en grym grön färg (bild 1).
Reflektion
Hemma hos oss är i första hand en berättelse om individer. Det handlar dels om
det sociala samspelet mellan berättare och lyssnare och dels om samspelet mellan karaktärer i berättelserna, i det här fallet mellan deltagare i samtalet och de
personer dessa refererar till. Denna första berättelse är tänkt att särskilt belysa
mina roller dels som lyssnare till ungdomarnas berättelser och dels som författare av dessa berättelser.
Y         3K # V #    
intervjuare. Alla i berättelsen utom Pernilla har utländsk bakgrund. Vi har tillsammans skapat berättelser som jag har redigerat till en sammanhängande enhet. Berättelserna handlar om slöjd, de har tillkommit på mitt initiativ under
intervjuer vilka i hög utsträckning har kontrollerats av mig. Ungdomarna som
intervjuats svarade på frågor om vad slöjd betyder för dem. Hassan poängterar
att slöjd är betydelsefullt för honom och att slöjd verkligen är viktigt för honom,
medan Pernilla, Jalila och Ensar har låtit mig förstå att de har en positiv inställning till slöjd. Ayse är likgiltig eller negativ till slöjd, för henne är slöjd inte alls
viktigt.
Min roll i berättelsen är helt central även om jag bara har ett kort inlägg i
texten. Utan forskningsprojektet hade ungdomarna förmodligen aldrig formulerat sina tankar om slöjd, kanske hade de inte heller tänkt särskilt på slöjd heller.
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Min relation till var och en av ungdomarna har varit avgörande för hur berättelsen vuxit fram i samtal och i konstruktion av texter. Hassan har en framträdande
roll i berättelsen dels för att han själv stigit fram och gjort tydliga anspråk på
uppmärksamhet och dels därför att jag tilldelat honom utrymme i texten. Varje
gång jag besökte klassen kom Hassan fram och hälsade, ofta med orden ”tjeena
brorsan#V      =   
Hassan utrymme därför att han har intressanta synpunkter i relation till avhandlingens syfte och forskningsfrågor.
Pernilla avböjde deltagande till en början men ändrade sig i slutfasen av
projektet. Jag gav henne ett relativt litet utrymme, men lät henne konsekvent och
ihärdigt föra fram sin erfarenhet och upplevelse. Hon har också en egen berättelse som följer efter denna i kapitlet.
Jalila har en relativt lång och innehållsrik replik som speglar något av hennes personlighet. Hon är kvick och hinner med att berätta mycket.
Ayse gör ett kort men viktigt inlägg. Hon representerar en grupp ungdomar
          K=   V   gativa eller likgiltiga att avstå medverkan i studien. Därför är det extra viktigt att
jag ger utrymme åt Ayses perspektiv.
Ensar avslutade dialogen på knagglig svenska. Ett avsnitt om färg återkommer senare i kapitlet där han får berätta mer.
I berättelsen förekommer andra personer som karaktärerna refererar till.
Hassan refererar till sin far och en lillasyster, Pernilla refererar till ”dom”, vilka
antagligen är föräldrarna, Jalila refererar till sin mor och en kompis, och Ensar
refererar till sin syster. Ayse refererar inte till andra personer. Både Hassan och
Pernilla har bestämda åsikter om färger på sina rum.3 Båda drev igenom sina
viljor i förhandling med föräldrar, men båda drev också projekt på egen hand
som utgick från arbete i slöjden. Hassan designade en hylla och en pall efter
rummets färger och Pernilla designade en kudde till sin soffa i rummet.4 Hassan
använder sin hylla dagligen, den är högt placerad för att han ska få ha sina saker
i fred. Jalila designade ett speciellt bakbord för kurdiskt bröd. Hon gjorde också
en gungstol men den lämnades kvar i hennes förra skola. Ayse har inte designat
något särskilt för hemmet. Ensar har designat en vägglampa som projicerar ett
fotbollsmärke på väggen. Han har också designat en spegelram som är placerad i
systerns rum men det är oklart om designen är medvetet utformad efter rummet.
Påfallande många av ungdomarna nämner familjemedlemmar i sina berättelser
om slöjd. Det empiriska materialet i sin helhet ger många exempel på detta vilket

<
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stöder begreppen like events i critical event narrative analysis.5 Den går ut på
  K          delser. Ofta återkommande händelser eller upprepade mönster tyder på critical
events. Många ungdomar tänker sig också att
deras slöjdalster har en särskild interpersonell
funktion med någon eller några i familjen, exempelvis Jalila som har tillverkat ett bakbord
till sin mamma. Av exemplen framgår att slöjdalster i många fall är situerade utanför skol-

Bild 1. U<";   
med ”grym grön färg” .

kontexten vilket innebär att ungdomar arbetar
med autentiska uppgifter med direkt relation
till meningsfulla sammanhang. I många fall
tillverkas funktionella slöjdalster för hemmet

(Foto: Ensar)

# V      =

Pernillas applikation
Pernilla på Alhalla hade med prydlig handstil skrivit i svarstalongen att hon inte
ville vara med i projektet när informationen delades ut före sommarlovet i åttan.
Under vårterminen i nian började hon arbeta med en applikation som verkade
intressant.
Många ungdomar i textilslöjden på Alhalla verkade reserverade och jag ville
  V     " 3 K= vikit de elever som uttryckligen avböjt att delta. Under besöken på Alhalla kom
jag ändå att uppmärksamma Pernillas arbete. Det inleddes med att jag bad att
få fotografera en komposition
av tygstycken som skulle bli ett
överdrag för en kudde. Det såg
intressant ut med små fransiga
tygstycken i olika kulörer där
några var fastsydda med sick#    V   
nålade mot en bakgrund.

Bild 2. /   '" 
nere till vänster syns fastsydda bitar.

  # K     
process (bild 2). Vid nästa
lektionstillfälle visade jag åter
intresse för hennes arbete, tog

5 Webster & Mertova, :  1  23     9  # /# (London: Routledge, 2007)
71-88.
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några bilder och frågade om jag möjligen kunde få göra en intervju…
Hon såg upp, log och sa:
– Ja det går bra.
Detta gladde mig, men jag var förvånad. Varför hade Pernilla ändrat sig?
 K V         ¡X  står jag att det naturligtvis inte är så konstigt att man ändrar inställning när det
har gått en tid. Eleverna har vant sig vid min närvaro och kanske upptäckt att det
jag håller på med inte är så underligt. Med den nyvunna glädjen började tankar
spira: Kanske jag kan fråga några andra elever som avböjt? Pernilla och jag gick
        #  K #   K =
Det visar sig att Pernilla inte alls är så tillbakadragen och reserverad som jag
först trott. Tvärtom. Hon är en talför och öppen tjej med viss mognad som tar sig
uttryck i insiktsfulla formuleringar om vad som påverkar hur man mår. Hon har
också en märkligt klar bild om hur processen med kuddens design har fortlöpt,
som jag lyckligtvis av en ren händelse helt enkelt råkar få ta del av i slutet av
intervjun. Jag låter Pernilla berätta hur hon tänkte genom att utelämna mina
frågor och en försiktig redigering i det följande:
\ U  " "  '<         '
men om man typ kollar i tygskåpet då får man jättemycket bra idéer. Så såg jag
alla tyger å då tänkte jag liksom… jag vill ha mycket färger å så, å då tänkte jag
 X  <'  "^U      X
 '  #U      '  <  #z   X< <     <
på den å då såg jag Nils Holgersson där. Asså först tänkte jag mej bara typ…
 "    <
"<" 
    
  <

X= <"   < 
"        #z
       '  " <'#=  < 

såhär… fyrkantigt liksom… det är som en barnteckning såhär, fyrkantigt, det
 <      #= <"   
   #*  << }'
å då är Nils Holgersson där. Asså han ville väl typ bort därifrån eller nånting å
så kommer en fågel som han... å då tänkte jag liksom ”vad snyggt med en fågel
#* '  <  #&       #
< " <<        
< #Z <   "' " 
" " #Z '<    "  X
    " #Z           
# U     
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slöjd också… om man har en stressig dag i övrigt i skolan så kommer man på
'<      <  #~" #'< 
     "#z     <" #U '
bara skolarbetet, det blir jobbigt, så då är det liksom härligt med slöjd ibland.
Jag tror det faktiskt gäller alla, för, asså på övriga lektioner är alla typ stökiga.
*  '< X   X  "  
för skolarbetet att göra så.
Pernillas applikation är en berättelse som beskriver processer. Den inleddes med händelser kopplade till omständigheter kring studiens genomförande
och avslutades med hennes återgivning av arbetet med applikationen.
Narrativa dimensioner
!          #en för slöjd, det vill säga Knutes meningsstruktur, som beskrivits i kap. 3, si ¢¢¢="    3 3        3'* norssedeln med Nils Holgersson, och inte minst processen med själva kudden.
I det följande analyseras den narrativa strukturen enligt Clandinin & Connellys
modell, the three-dimensional narrative inquiry space. De tre dimensionerna är;
tid, relation, och plats6.
}  $       3 3    " 
  #         #V"     C
    V   ]       
som var vid tiden för arbetet och intervjun, mot en framtid som soffkudde i hennes rum (Bild 3). Pernillas berättande skedde längs en tidsaxel vid intervjun,
samt några korta möten i slöjdsalen när jag fotograferade. Hennes monolog har
en egen tidsaxel som förlöper linjärt tills Nils Holgersson nämns första gången. Då gör Pernilla en återblick som avslutas när Nils Holgersson nämns andra
gången, varefter berättelsen åter fortlöper kronologiskt. Tillverkningsprocessen
är en resa längs en annan tidsaxel, där vissa moment är betydelsefulla critical
events7; först åsynen av tyger som gjorde ett starkt intryck, sedan sedeln som hon
  33 ## 3 #  
det lugnt och trivs, chillar, både hemma och i slöjden. Resans och berättelsens
början innehåller redan frön till centrala händelser. Pernilla inspireras starkt av

H 8 &A    '  (backward and forward), # '   #  (inward
and outward), samt '> ?!)  A '       
`& +     &+        A% '`   +
   &+    ' % [   %+     
N+ +[[* = *  " & e     e  &
the inquiry.” Jean Clandinin & och Michael Connolly, 1  23  , 54-55.
7 Leonard Webster and Patricie Mertova, :  1  23     9  # /#, 71.
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innehållet i tygskåpet, hon ordnar de olikfärgade tygerna till ett landskap, som
bekräftas av tjugolappen, som introducerar fågeln, vilken symboliskt fanns re   V"      " 3=    
aktualiserar frågan om var berättelsen börjar och var den slutar. Kommer kudden att vara förebild för en kommande resa? Kanske inte, den tycks ingå i Pernillas föreställning om att ta det lugnt och må bra i ett grönt rum. Men kanske
ändå? Om hon vill ”… typ bort därifrån eller nånting”,
” som Nils Holgersson.
Pernillas berättelse är inbäddad i en annan berättelse, den som i inledningen relaterar händelser nästan ett år tidigare när jag informerade klassen om
forskningsprojektet. Den berättelsen är i sin tur inbäddad som en del av avhandlingen, vilken i sin tur ytterst är en metatext rörande alla nivåer av berättande i
föreliggande text. Dessa omständigheter medför att textens tidsrum, kronotop8,
               # 3      $   
landskap intar ett betydelsefullt moment.
Relationsdimensionen berör berättelsens karaktärer. Dimensionen kan liknas vid den socio-semiotiska interpersonella funktionen. I Pernillas berättelse
       K#  K    9 relation till ett
landskap, samt i en manifest intertextuell10 relation till Selma Lagerlöf och Nils
Holgersson. Mot slutet av arbetet med kuddöverdraget syr Pernilla fast en fågel
V"    3=        
mönster är ett landskap. Hennes klasskamrater tillkommer som ett kollektiv i
3   =$        C  Kden, samt jag som berättare. Och slutligen ingår karaktärerna på ytterligare en
nivå, analysen, där de tvingas inta andra relationer.11
Pernilla dramatiserar sin berättelse, eller monolog, genom en inskjuten direkt anföring som framställer en egen tanke; ”å då tänkte jag liksom… kan jag
göra nåt coolt av det?”.12 Hennes berättelse är varken en inre monolog, eller monologisk13 till sin karaktär, även om hon ensam har ordet. Det framgår av berättelsens karaktär att den i själva verket är ett yttrande riktad mot en åhörare som
svar på andra yttranden, främst mina frågor som kan anas i framställningen.
Därmed är jag en implicit karaktär i berättelsen, medan jag i nästa nivå är exQ $2   &%  '    ' B   &+   
 + !
O 2 %  '  +  %     U %
' & ] &    ' ] 
     
framställning.
G :  " +  c+# '+ ' '2   !
 c' '  & AA %A   %A+ '   '
'++ %A    '   &  %A !
 $  A &   &       & + 
  %   %  !$   N:  N, 187.
< c ' 2 %%     
+ +    
!
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plicit närvarande där också Pernilla görs närvarande genom perspektivförskjutning. Analysnivån är berättelsens tredje nivå och även här förekommer perspektivförskjutningar, men av mer komplex karaktär med blandningar av relation
och indirekt, fri indirekt och direkt anföring. Syftet är att gestalta och därmed
fördjupa analysen.
Berättelsens rum glider mellan skolan, hemmet, och landskapet. I inledningen talas om Alhalla, skolan där informationsmötet ägde rum. Därefter rör sig
handlingen från textilsalen, via en korridor till ett litet rum för intervjun. Under
intervjun aktualiseras olika platser, eller ställen och miljöer.14 Pernilla gick till
tygskåpet, ett ställe som blev betydelsefullt för berättelsen därför att landskapet,
som är berättelsens nav, redan fanns där som en möjlighet som blev till ett kon  "#=$    V"   # 3    delns landskap vidgade berättelsens rum till en rymd för fantasin. Hon ordnade
med tyglappar, placerade dem efter en föreställning om hur ett landskap kan se
ut ovanifrån. Mot slutet går berättelsen åter till slöjdsalen och vidare hem till Per =Y         3#   =$  V" =
$            =     
en del i hennes föreställning om en lugn och avslappnande miljö. Hon tänkte på
sitt nyrenoverade rum med gröna väggar, hon hade själv valt färgen fast hennes
föräldrar ville ha en annan färg. Det var viktigt med rätt färg för Pernilla. Hon sa
att det är jätteviktigt, man måste ha nånting som man känner sej bekväm i, och
lugn, att man mår bra, och gärna så mycket grönt som möjligt ”… asså till och
 '    '   
  "
svart”. Pernilla är i färd med att bygga en personlighet som omfattar aspekter av
balans och harmoni vilka hon kopplar till sin personliga miljö.
Reflektion
Eftersom jag valt att betrakta Pernillas arbete med applikation i huvudsak ur ett
3 # 3 3   V      3 #  3 =_ bär att frågor om arbetets förlopp och mening, samt kontextuella och narrativa
aspekter kommer i fokus. Dock är själva slöjdalstret starkt knutet till berättelsen
om dess tillkomst varför en strikt uppdelning inte låter sig göras. Pernillas arbete
i slöjd rör vid alla tre forskningsfrågorna och ansluter väl till avhandlingens syfte.
Hennes berättelse visade mycket starka kopplingar mellan arbete i skolämnet
slöjd och hemsfären, samtidigt som berättelsen visade hur hon arbetar med estetiska resurser för att skapa ett uttryck. Därtill erbjuder analysen av Pernillas
applikation en utgångspunkt för en narrativ förståelse av slöjdalster.
D A    %' %  &+    !E     +tralt.
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Pernilla process hör intimt ihop med materialet. Processen kan liknas vid
en dialog mellan materialet och Pernilla. Bent Illum talar om tilltall och respons i
metaforisk bemärkelse i konkreta hantverkssituationer, exempelvis när man spikar. Hantverkaren hör och känner hur hammaren och trästycket svarar och rättar sina slag, sitt tilltal, efter detta. Språket vid det Illum kallar processens dialog
är i huvudsak kroppslig och sinnlig. Dessutom ingår verktyg i processen som en
medierande faktor.15 Jag menar att Pernillas dialog med material inte är enbart
hantverksmässig eller beroende av enbart medierande verktyg. Det dialogiska i
Pernillas arbete med applikationen omfattar minnen, upplevelser och erfarenheter långt utanför slöjdsituationen.16 Begreppet kronotop kan tydliggöra hur tid
och plats medverkar i Pernillas arbete.17 Kronos, det vill säga tid i bemärkelsen
betydelsefulla stunder, förenas med topos, det vill säga betydelsefulla ställen.18
$    V" 3     " 3#'*  
är dialogiska element i hennes arbete med kuddöverdraget. Föreställningar om
 #   #        # 
i Pernillas relation till arbetet. Kronotop kan också förstås som den levda tiden i
världen, subjektets uppfattning om sin historia, sitt nu och sin framtid, på personligen upplevda platser och ställen.
Pernillas kuddöverdrag är en intertextuell artefakt som bär inom sig alla
andra textila lappverk hon kan föreställa sig och alla situationer hon kan associera med sin applikation. Dessutom bär applikationen också frön till kommande
intertextuella artefakter. Pernillas arbete är ett dialogiskt och intertextuellt ytt  3#        =
Ett yttrande är något mer än
enbart en utsaga och kännetecknas av att vara riktad
eller adresserad, alltså helt
# V 
sammanhang.19

Bild 3. /   '"drag.

L 2 :+ ª VV  AIFF===! +! F
' FU+% F!
H 2   %  +   + '   !
P #  2 %&   +%' +
!
Q #   & A   %  !# %& 
    &++'   '   
   !
O $2 `)  A   & 41(1997:11-25),24.
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Carls gröna figur
  3         V 33       
slöjdsalen och sedan kommunicerade kring via mejl. E-postkommunikationen
var lite speciell, den återges här i sin helhet (Olle som nämns är slöjdläraren):

Bild 4.+ '  
#

Bild 5.+ ' 
 ' #
(Foto: Carl)

Esko: Tack för bilderna. Hur kom du på idén med kapsylöppnaren?
6I' '+  & E  kU
II9?  +  +A  +% +%%b
Carl: för han såga ut så bara målade jag
I
!!!  '  A+%% +  ]  B b
6I& A' '+  AA       %'  B
I0 % f     B    %   k9®
Men varför är han grön?
6I&   'k)>'FG?
6I8{@TRR;@{JR^@8SRk ' b> A'
&<FG?
Ic  *+ +   +A   
]   +  k9?)  E#A   +' '& 
han är det. Kan du säga något om hans ögon?
Carl: SLUTA SKRIV ÅT MEJ
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Det var tydligt att mejlkommunikationen mellan mig och Carl hade havererat. Detta var på hösten efter några månaders observationer och någon veckas
K=   3 K #       K
och jag frågade åter hur han kom på idén. Carl berättar:
\ Z          X<
   <   '       
eller nåt, det tyckte jag inte blir så snyggt va. Så kom jag på en liten mall där så
 <'  #Z <   <   
vad det är, då kom jag på det när jag måla också, fast det var mest, jag bara
rita lite på den där, ögon å kropp, lite kropp sådär. Jag har sett lite på såna där

  X< <#Z  #Z
eller jag tycker den å vit passade så bra eller sådär… så jag tog det. Ja så man
'   #U "  X   ' 
   "  X <#&     
 "        "  #
Carl gav två sinsemellan motstridiga berättelser om tillkomsten av sin
V 33 =_    C  K# #K 
av under intervjun. Mejlversionen är kort och innehåller en del extratextuella
        #   "3   #   = !KC 
   33           
dels markerar han avstånd gentemot mig genom den kaxiga, ifrågasättande formuleringen ”;d vadåra?”. Man ser också att Carl har ”höjt rösten”. Enligt Carls
K                  K    
slumpmässigt färgval. Slutligen sätter han punkt för mejlkommunikationen med
ett skrik åtföljt av en stirrande gul emoticon (se förra sidan):

SLUTA SKRIV ÅT MEJ.
Under intervjun berättade Carl en annan historia. Han valde själv ut en
form, eventuellt på måfå eftersom han sa ”jag
”
tog bara en form”, och ritade ögon
och kropp på en mall. Han sa att han valde placering av öppnarblecket på ovansidan för att ”    < "  "”. Carl tänkte på
#      #  "#
     " "  #="#  ren blev bra och sa att ”   '    "  X <#”
Y           3 # 3
en vilja till ett personligt uttryck. Motståndet visar sig i en distanserad hållning
 3 #   V 33       Knikationen. Under intervjun framstod det personliga uttrycket som viktigt när
Carl talade om vad han ansåg vara snyggt och att han var inspirerad av serieteck-
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      =
I ett sociosemiotiskt narrativt perspektiv talar man om berättelsens tre
  =                      
funktion), vissa uttrycksmedel (textuell funktion) och vissa relationer (interpersonell funktion). Anna Johansson skiljer på interpersonell relation och interpersonell identitet som två separata funktioner.20 Funktionerna är i praktiken
sammanvävda – innehåll, form och relation hänger ihop – och de är dessutom
inte entydiga: exempelvis kan en metafor glida mellan innehåll och form, liksom
genrebegreppet.
En sociosemiotisk innehållsanalys rör bland annat frågor om karaktärer,
  #3 = #       3  nister, medan slöjdläraren och jag är att likna vid antagonister. Läraren tvingade
          V 33  # K       Kkommunikationen. Jag är även tritagonist i egenskap av den yttre berättaren.21
    3     "   #    
     V 33 =
                 K
och når en upplösning då den hamnar i hemmet där den får gå mellan köket och
  =_  "#  # #     
ett lyckligt slut. Berättelsens centrala tema sammanfaller med handlingen, det
vill säga arbetet med en slöjduppgift, och rymmer maktaspekter samt tematik
kring eget uttryck. Underliggande teman kan bland annat sökas i karaktärsteck       #       3      #= $ 
med berättelsen kan vara att huvudkaraktärerna utvecklades genom omständigheterna till att övervinna svårigheter och utmaningar i skolan och dra sig tillbaka
      =_        =
Analys av uttrycksmedel riktas mot formmässiga egenskaper, exempelvis
media, modalitet och struktur, samt röst, rytm, retorik, och ytterst genre. Be  #           
inslag av alternativa modaliteter. Artefakt, bild, tal och text griper i varandra,
bild och text uppträder parallellt i mejlen där det förekommer bildtecken, så
kallade emoticons. Berättelsen är löst sammanhållen och episodisk till sin struktur. Carl talade med olika röster, dels i olika media, och dels också delvis olika
innebörd. I mejlen är Carl burdus och förnekar inblandning i utformningen av
     K      3  #
olika överväganden om formgivning. Även rytmiken har tagit färg av rösten och

20 Anna Johansson, 1    # , 285.
 R    %  %A+  &            
dramat vid sidan av protagonisten och antagonisten.

115

KAPITEL 5

utsagorna. Mejlet är korthugget, det saknar versaler i inledningsorden, skilje#  #V   =&   K  3 
böljande och avvaktande med många garderingar som sänker tempot och så att
säga bäddar in betydelse. Retoriskt ansluter mejlet och dess bildtecken till argumentationstypen patos, känslomässiga argument. En intressant detalj är att man
 "3     #    3      "#    
positiv åtbörd (;P), medan det andra (;d) snarare är att likna vid en sur grimas.22
Carls utsagor i intervjun är exempel på underdrift, så kallad litotes, medan den
      "    "3 =  
åberopar också sitt etos genom att hävda sin personlighet som outsider, en sorts
omvänd funktion av delectare, att behaga. Därigenom understryks det rebelliska
i karaktären.
X 3   C   3V 3=_               #           C= _
ingående karaktärerna är de som deltar eller nämns i berättelsen: Carl, hans sto "       #K =Y        
innehållsanalysen. Kontextuella relationer kan sökas i berättelsens miljöer och
         =_   
viss påverkan eleverna emellan. Slöjdläraren Olle är även klassföreståndare för
Carl, vilket innebär att kontexten knyts närmare berättelsen. Vad som ytterligare komplicerar gränsen mellan själva berättelsen och kontexten är att jag som
berättare har tillgång till ett överskott av information i förhållande till läsaren.
Enligt Anna Johansson är den interpersonella analysens huvuduppgift att
kasta ljus över det sociala samspelet mellan berättare och lyssnare och hur dessa
tillsammans skapar berättelsens innehåll, form och relationer. Ur det perspektivet aktualiseras frågor om situering, social position, samspel, krispunkter, interaktionella kontrollkonventioner, samt relationer och identiteter.23
Berättelsen är situerad både i skolkontexten och i hemkontexten då intervju
och observationer genomfördes i skolan medan mejlkommunikationen genomfördes hemifrån. Till situering hör även att det är jag som har tagit initiativ till
kommunikationen, att berättelsen skapas i forskningssyfte, att det är jag som
ställer frågor och att jag också avgör var och hur berättelsen situeras. Berättelsens huvudkaraktärer är män, slöjdläraren Olle och jag är runt 50, Carl är 16
        =     "   /~=¦  nader och roller ger en ojämn fördelning avseende kunskaper och erfarenheter,
men också status, vilket påverkar samspelet och samtalsstilen.
Y      V  =_#   #  

23
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Carls och min kommunikationskollaps. Den andra är en underliggande, till viss
V     #    3 3 ränitet. Skolan som institution ställer krav och sätter upp gränser vilka ibland
  V  33   =  K"   
   V 33 =
            V       
Carl uppfattade mig som en representant för skolans institutionella makt, och
därför gjorde motstånd. En annan tänkbar orsak till krisen kan vara att jag inte
lyckades förstå vilka koder som gäller i ungdomars kommunikation på nätet.
Kollapsen i Carls och min kommunikation inträffade samtidigt som slöjdläraren
och tillika klassföreståndaren meddelade att klassen gemensamt beslutat att avbryta deltagandet i studien. Några elever valde ändå att fortsätta och Carl var en
av dem. Det innebar att krisen rann ut i sanden. Jag gjorde inga efterforskningar
om vad som hade hänt eller sagts.

Stafettbroderi
En dag när jag kom till textilslöjden på Planeten såg det inte ut som det brukade.
Istället för färgglada textilier möttes jag av en ödslig tomhet. Hela salen var tömd
på allt slöjdmaterial, bara bord och tomma skåp fanns kvar. Det visade sig att
man hade fått ett angrepp av mal och allt textilt material måste skickas bort för
sanering. Textilläraren kom då på att klasserna kunde arbeta med stafettbroderi.
Arbetsformen stafettbroderi går ut på att alla broderar på varsin ram under en
viss tid och sedan skickar vidare till nästa. Läraren gav temat ”Framtiden” för
uppgiften. Metoden inbjuder till kommunikation och erbjuder ett underlag för
individuella uttryck inom en kollektiv ram. Normbrott blir möjliga eftersom man
inte behöver ta personligt ansvar. Arbetsmetoden kan liknas vid karnevalens idé
om en zon avgränsad i tid och rum där givna strukturer för en stund är satta ur
spel.24 Stafettbroderiet medförde att slöjdsalen som en plats för enskilt arbete
transformerades till ett torg för tankar, bland annat om sex och kärlek. En pojke
 3   #  ¢=$ fettbroderi broderade han en gul urinstråle som utgår från en snopp någon annan hade broderat. Han berättade under intervjun: ”Sen valde jag kalla det för
masterpiss, istället för masterpiece” (bild 7). På samma broderi kan man se två
hjärtan, ett motiv som återkommer i nästan hälften av broderierna, vilket är i
stort sett lika ofta som olika sexuella anspelningar.

D

$2  9 #

 #   OGråbo: Anthropos, 1991)
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Under perioden strax efter stafettbroderiet kommunicerade jag med ungdomarna via e-post. Jag hade bett dem notera
på fotokopior av broderierna vilka delar de
hade arbetat med och kunde därför fråga
  3# K =   
avslöjade dock sina bidrag i arbetet. Jag
vet exempelvis inte vem som broderade
ordet ’FLÄSK’ i bild 8. Stina kommente-

Bild 7. Stafettbroderi
’Masterpiss’ i brodyrram.

&#
Bild 6# *>}&
(detalj)

rade ’FLÄSK’ som hon tycker gör broderiet
mer intressant, själv hade hon broderat en
stjärna och en kompis till henne hade kompletterat stjärnan med en blå pärla.
I e-postkommunikationen skrev hon:

0±c   
A 
   !$   '* A
&  ±c   A  +
%* A    B 
tråden jag broderade med var så tunn.
   ' A  %'  
snygg kontrast med den blåa tråden
mot den orangea bakgrunden. Sen så
' *     !)
%++    A 
A  
 !2  %' 
     "  y8^#y!)  
det lite förvirrande. Men jag tycker själv
A&   &+  
&     !F 
Judit hade i samma broderi (bild 8,
längst upp i mitten) sytt några lila streck.
Hon förklarade i e-postkommunikationen:

Bild 8# &}~|#

      & %    ' !
E    &    A  + & 
'+ !$  +A  A  
!!'!       !Fc+ 
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Flera av ungdomarna strävade efter ett homogent uttryck och anpassade
sig allteftersom arbetet utvecklades. Temat ”Framtiden” tolkades mycket fritt,
ibland var det svårt att se någon koppling alls till temat, som allt efter som kom
att uppfattas som sekundärt av både lärare och ungdomar. Maja lät sig inspireras
av materialen och tekniken och förhöll sig förutsättningslöst utforskande, så här
skrev hon i e-postkommunikationen:

c     %%   %  !B   
    %    & A+ B  !c  
 F  A"    %%  ''   
 !TA   ' &  B   % 

&  '    %!)  %+B   ' &' A   
'±F$
Hanna höll sig till temat i inledningen men tänkte inte så mycket över det i
fortsättningen. Så här skrev hon i e-postkommunikationen om en boll hon hade
broderat (bild 9 och 10):

När jag gjorde broderierna så tänkte jag inte så mycket, mer än på det första
%  !(++ &       I '%
+& B '%   '% &   !$ 
jag sa innan, de andra broderierna tänkte jag inte så mycket, utan gjorde det
       %  !2  ''A
' A   % '       +   
'  '  %A   B  B    !
c+  'A% &' B      
  &  & !2  %'* +       
%      &    f%  !F0 
Sussi tyckte att det var viktigt med ett sammanhållet intryck i broderierna.
Det skulle inte vara för plottrigt och hon önskade att de som följde i stafetten
skulle fortsätta bearbeta samma motiv (bild 11). Så här skrev hon i e-postkommunikationen:

c   A % yy&yy@I     B 
& A!A   %   A ' + 
A 
'@I   ' !) '  A+     
broderat för när jag började brodera hade jag ändå en liten tanke om hur det
skulle bli, men resultatet blev helt annorlunda.
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Berättelsen ”Stafettbroderi”
är intressant därför att uppgiff
ten kom till som ett svar på ett
oväntat problem. Det blev också
en ovanlig slöjdsituation för ungdomarna som löste uppgiften när
deras arbete blev kollektivt och
kommunikativt.

Bild 9 och 10. Samma broderi med
volleyboll.

Bild 11. Broderi R:et.
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Emelie
Berättelsen om Emelie på Jaegerska utgörs av
V      =C   
presentation av Emelie följt av en bildberättelse
om Barbie som tar sin början i Emelies barndom. Därefter avsnitt som behandlar förhållanden mellan slöjd i skolan och slöjd hemma,
fadern som en betydelsefull person för Emelies
intresse för slöjd, samt ytterligare en bildberättelse om hennes känsla för design.

Bild 12. Skiss av Emelie. (Foto: Emelie)

Emelie var den enda eleven som direkt accepterade medverkan i studien
när klassen på Jaegerska informerades i slutet av vårterminen i åttan. Hennes
deltagande i studien består av en omfattande mejlkontakt och ett stort antal fo   V      =&      C slöjden på Jaegerska fanns gott om tillfällen att fotografera och följa Emelies
arbete. Hennes egna bilder är tagna hemma och föreställer även annat än alster
från skolslöjden. Alla bilder visar dock på någon aspekt av slöjdande, exempelvis
skissen ovan (bild 12). Motivet är en modeskiss för kjol och blus där jag tolkar
 K     =X K    # 
som utfördes efter skoltid på Jaegerska eftersom hon inte ville missa tid i slöjden.
Emelies bidrag till studien utgörs av ett omfattande multimodalt material.
Det empiriska materialet tecknar något av en livsberättelse då det är personligt
och komplext med utsträckning över tid.
    K  V=_   rarnas skilsmässa då hon var två år, och det andra att hon har sytt kläder till
Barbie sedan hon var kanske sex år. Hon skämdes över att sy kläder till dockan
för att hon kände sig ensam om att hålla på med sådant, hon trodde att hon var
den enda som hade tillgång till en egen symaskin. Barbie har följt henne sedan
dess som en provdocka för olika designexperiment. Det är oklart vilka av Barbies
kläder på bilderna som daterar sig till barndomen. Emelie berättar med egna ord
och egna bilder av Barbie i följande historia.
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Barbie – en bildberättelse
\ Z    < 
" #}      
    #@  X << #Z 
 
 < '' <"  < <
mest sånt för att liksom, ja, för det var liksom… för jag gjorde inte till riktiga
personer. Jag vet inte, jag typ skämdes för det när jag var liten, för jag sa inte
 <  << #* < ''"
'<"    

 <   

sy liksom.
Bild 13-18. Barbie, korta klänningar. (Foto: Emelie)
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Bild 19-21. Barbie, långa klänningar. (Foto: Emelie)
Bild 22. Barbie i långkjol, sjal och topp. (Foto: Emelie)
Bild 23. Barbie i shorts, topp och hatt. (Foto: Emelie)
Bild 24. Barbie fritidsklädd. (Foto: Emelie)
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– Och det gör jag fortfarande också, sitter hemma å syr, men inte på samma
 <     ' 
 #= <X  <    <' 
<X #        X    
 "  <  #>  <    ' 
  #

Bild 25. Emelies provdocka i Barbiestorlek. (Foto: Emelie)
Berättelsen om Barbie är i huvudsak en bildberättelse. Emelie har arrangerat fotograferingen av Barbie genom att montera upp en neutral bakgrund med
K3 333            3 V 
av bilderna. Barbie står ganska nära bakgrunden där hennes skugga ger liv åt bilderna och Emelie har varierat Barbies kroppshållning vilket skapar omväxling.
Emelie har dragit fram detaljer för att exponera så mycket som möjligt. Fötter
syns knappt, kanske hon inte har så många par matchande skor. Trots att samma
  33 3        3 #  K
bild unik på sitt eget sätt. Jag har grupperat dem efter typ av plagg.
X          #  =
knälånga klänningarna är mörka, den ena med ljust mönstrad volang och midja
och en väska i samma mönster, samt en stor blomma – kanske en prästkrage –
vid midjan. Den tredje knälånga är ljus och ansluter i uttryck till de kort-korta,
dels genom färg, men också genom sensualismen i bara axlar. Den kortaste av de
kort-korta, en svalt ljuslila klänning i blankt tyg, har hög krage. På en av bilderna
tittar Barbie snett upp mot vänster och vinkar, hon bär en persikofärgad klän  C   K=_ #       
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   #V    =
Två av de tre fotsida klänningarna är vida, varav en tycks kräva särskilt
mycket tyg. Den andra är en festklänning med bara axlar och en bred volang. Två
av långklänningarna är utförda med glittrande tyg, varav en är blå och smal, den
andra vid och cerise med volanger i blått och guld. Det fanns ytterligare fotogra 3Y           " =Y   
avslutas med en långkjol och två mer lättklädda varianter - den ena visar Barbie i
shorts, topp och hatt, och den andra en fritidsklädd Barbie klädd i tröja och väst.
Bilden av provdockan i Barbiestorlek avslutar bildberättelsen om Barbie. En
provdocka underlättar vid utprovning av plagg, man slipper kränga med ärmar
och huvud. Jag hade inte möjlighet att prata med Emelie om provdockan. Den
ser ut att vara tillverkad i papier maché med en rundstav fäst i en fot av trä och
metall. Emelie har gjort ett kvalitativt språng från Barbie till provdocka.
Nästa berättelse om Emelie handlar om hur det är att jobba med textilier
hemma jämfört med textilslöjd i skolan. Berättelsen växlar mellan relation, fri
indirekt, indirekt och direkt anföring, både med och utan anföringsverb. I berättelsen ingår bilder, varav två är tagna av mig.

Hemma kör jag precis som jag vill
Emelie berättade att det är skillnad på hur man jobbar hemma och på slöjden i
skolan. Egentligen tycker hon att slöjd inte är ett vanligt skolämne, utan man kan
tänka själv, liksom skapa själv, det är typ som bild, säger hon, men att textilslöjd
det är mer kreativt. ”Asså bild, man kan ju, det är man bra på av födsel, men
syslöjd det är typ som, då lär man sej något, enligt mej i alla fall”. För henne betyder slöjd mycket mer än skolslöjd, det är hennes stora intresse också på fritiden.
             K <

"     '   ' 
  "     X
tänka själv och så där=!    3    K      3V         
vårt samtal, nämligen betyg. Emelie tror att man inte kan behålla ett MVG om
 "  K    = 33  
tekniker som är obligatoriska som man måste utföra för att få betyg, till exempel
korsstygnsbroderi. Emelie broderade ett rött hjärta bara för att få godkänt trots
att hon hatar korsstygn (bild 26).

– Broderi är tråkigt och gammaldags och egentligen vill jag skita i det helt men
jag vill behålla mitt betyg, sa Emelie och fortsatte:
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* <      #
Hemma är det ingen som bestämmer över
mej, då kör jag precis som jag vill. Om jag
    
     
< '     '    
mycket roligare eftersom jag har allting…
   # }    '
<   <       "
Bild 26.Z   {
sa Emelie.

            
inte såhär perfekt… Om jag hade typ såhär
materialet som behövs, kanske för att det
 < X< <
  "   '     {
Fast ändå, hemma är jag ganska påhittig
liksom när det kommer till sakerna som
behövs. Ja, om jag behöver såhär jätterak
 <    <per och klistra ihop såhär, tejpa ihop, typ
 #<'"  X< <    
 '<  <#Z 
' <   < rekt så det är ingen fara med det. Eller typ
om det tar stopp, då kanske jag kommer på

Bild 27. Skisser hemma hos
Emelie. (Foto: Emelie)

nånting annat, det måste inte vara sådär
<  '<  < 
ändra såhär, och jag kan skapa nytt. Asså
<     '   
så sy om dom, eller ja, det är bara för jag
tycker det är så tråkigt att… liksom åter            
nytt. Ja det kan bli så att jag inte får några idéer så slänger jag bara. Eller ja, typ
        < '  #
Fast det beror väl på vad det är… kanske
typ kjolar och byxor eller nånting kan man
'#Z  <  
sönder sakerna, sy om det till andra grejer,
kanske nån liten väska eller nånting…
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          V 
symaskiner, bland andra en trampmaskin, några små Singer jubileumsmaskiner, en ny modern maskin med program och dessutom har hon symaskin
hos sin mor också. Hon brukar mest
 "       
pratade om avlagda gardiner hon hittat
i garderoben och berättade:
– Kanske pappa har nån gammal
skjorta, då frågar jag ’Kan jag ta den

Bild 30. Anita hjälper Emelie med
balklänningen.

här och klippa sönder?’ säger han
’Visst’, liksom så att… ja… det liksom
   <  # Z  
  ' " 
ändra jag om modeller och sånt där
     <     
jag hade allting innan, för jag tänkte
    <    <
jag måste tänka ordentligt, läsa å så
försöka lära mej orden, allting, å så
tänker jag liksom vad är det som behövs, vad har jag lärt mej i skolan…
liksom sy, sicksacka, fålla in å… jaa…
           ' # U   taljer också, men det är lite svårare å

Bild 28 och 29. Emelie arbetar med
balklänningen.

göra liksom detaljer i skolan för det är
    '   <" <
  #} "   "   "  '< 
vi typ, som jag till exempel med den här klänningen, då har jag fått ett papper
< '< <     <<= '<     #Z   "  
 
        <
   < <#    "< "
  <= "<       <
inte göra om mycket. Ja, asså, förra lektionen då sprätta jag hela lektionen, för
< <    <     
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<   "    <  < X  "  
"         "   
vecka när Anita kommer å hjälper till… för jag vill inte förstöra klänningen,
den ska vara klar snart också. Mmm, asså när jag har möjlighet att sy en egen
balklänning, inte så att jag inte vill köpa en, men det är ändå min klänning som
jag har gjort, liksom den blir min. Min egen.
;  '<      "  
 " '  
man ska ha sytt bra liksom, det ska inte gå sönder. Fina kombinationer som
 '

  

  

  

   " \    <"" '<
"'#* 
 < " <
 
jag gör bara direkt, så jag hoppas liksom att när jag kommer dit till gymnasiet
| *< '< 
X  
  <  '<    
måla precis.
Handlingen rör sig kring textilt arbete hemma och textilslöjd i skolan. Bland
händelser i berättelsen märks arbete med ett korsstygnsbroderi och en balklänning i skolan. Korsstygnsbroderiet illustrerar ett problem. När Emelie arbetar
med alster utan att ha en relation till vare sig teknik eller produkt upplever hon
detta som tråkigt och meningslöst. Hemma händer det att Emelie sitter på golvet
och arbetar. Hon får lösa problem, till exempel tejpa ihop papper till en lång linjal, utnyttja gamla skjortor och gardiner som material, och klippa sönder plagg
och komponera om till nya alster.
Karaktärerna är huvudpersonen Emelie, pappan, textilläraren Anita och en
vikarie. Dessutom nämns mamman och slöjdgruppen. Pappan är Emelies närmaste hjälpare, och Anita är både antagonist och protagonist, medan vikarien är
en motståndare som måste övervinnas. Mamman är ytterst perifer, liksom slöjdgruppen. Pappan framstår som ett starkt stöd för Emelies engagemang i textilt
arbete. Detta behandlas i ett eget avsnitt. Textilläraren Anita har en tvetydig roll
i berättelsen. Dels är hon den som hjälper Emelie med balklänningen när det
krånglar men är också den som har makt att avgöra vad man kan göra och hur
det ska ske. Emelie har känt sig både tvingad och styrd i skolan samtidigt som
hon säger att man inte måste följa regler och att man får tänka själv. Anita har erfarenhet och kan lösa problem, medan vikarien enligt Emelie inte kan någonting
och då är det lika bra vänta tills Anita återkommer.
Berättelsens tema kretsar kring hemmet och skolan. Hemma är det ingen
som bestämmer över Emelie, tvärtom. Hon gör som hon vill och får stöd i allt.
Det kan saknas resurser men genom kreativitet löser hon det mesta. I skolan
         #   "#   

128

KAPITEL 5

kunskap. I skolan måste man göra vissa saker för att bli godkänd och man måste
följa instruktioner och rätta sig efter läraren, till exempel kan man inte komma
undan korsstygnen - utom om det är en vikarie som inte kan något, då kan man
  =_ V   C  K# 
textil hemma, men den är inte alls entydig. Emelie har både positiva och negativa
synpunkter på slöjd i skolan såväl som på slöjd hemma.
I nästa avsnitt berättar Emelie hur hennes far har stöttat hennes intresse
att arbeta med textilier.

Pappas flicka
– Asså min mamma å min pappa dom
är skilda sen jag var typ två år. Han
   <"
på helgerna och alla lov sådär och alla
    "<de helg är jag hos mamma som bor i
stan. Så att det är liksom hos pappa
jag tillbringar all sådär liksom ledig
            #
Jag har typ sex katter där. Pappa har
     <    <
 '< <kring mej såhär, så att jag har mycket
annat att göra. Pappa är pensionär,
han är sextifem. Han jobbade på en
forskningsstation och höll på med äl<<X  #@  
att samla grejer, han kan mycket såhär, om allt möjligt. Så att liksom ända
sen jag var liten, jag har alltid varit så X<'  
liksom hålla på med bilar, för han älskar hålla på med bilar, traktorer, såhär, ja såna saker, typ båtar å sånt. Så
jag har det också efter honom så det är
svårt att välja träslöjd eller syslöjd, det
Bild 31. Emelies väska med fårmotiv.
Bild 32.U<" #
Bild 33.U<" #
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är jättesvårt, men jag tänkte, jag gillar, det är liksom min väg, syslöjd ändå…
 <     #& <  " <
båda två som jag hade när jag gick i typ trean och så, för att jag vill fortfarande
    '<     < " < "    "<# *    
om att jag syr mycket och så där. Han gillar å samla saker, så liksom, om han
'  
    << #&  
<   "  '  < #/ < 
    '      
<   X<' <#
U "  <<  '<  "  " <  "  <" <   '   #Z
   "      ' 
  #U      
       <"  
    "  #Z '  '  
      < <  
    <'  '< <  
allting, ända sen trean, allting har han hemma.


Emelies berättelse visar på ett stort engagemang över lång tid från både
henne och pappan när det gäller arbete med material. Det står klart att pappan
ger Emelie ett förbehållslöst stöd i hennes intresse för arbete med textilier, som
framstår som något utöver det vanliga. Hon är hos pappan under helger och lov,
under veckorna bor hon hos sin mor i stan där hon går i skolan.
Den sista berättelsen i serien om Emelie handlar om hennes intresse för mo = _            V    =   
       =       Ctilslöjden i skolan, de övriga är fotograferade hemma. Berättelsen har inslag av
mejlkommunikation, och det förekommer olika berättarperspektiv varav Emelies första person är dominerande.

Egen design
Kläder är något alldeles speciellt för Emelie. Hon menar att hennes personlighet syns i kläderna, hur hon är och hur hon tänker. Hon säger att eget skapande
betyder mycket ””ja… åsså att det är jag själv som har skapat dom, så att det är
 
<    < <”.
I ett e-postmeddelande skrev hon att hon tycker det är väldigt kul att sy egna
       #    3=
skrev tillbaka och undrade: Kan du säga lite mer om hur dina egna tankar och
   3 ¡  
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Känslan när jag använder plaggen eller de andra sakerna ska vara min egna
       A &  !
När jag vid intervjun åter frågade vad hon menar med att tankar och känslor
 3    C3 =Kanske färgerna, sa hon, för det är säkert inte lätt att svara på frågan om hur tankar
#   3 = # # 3 C
och på så vis markerat att hon inte bokstavligen menar att tankar och känslor
 3 =   
\ @<     ^*   X
 < <   "' "   
   X '      <
<
   X< X<'     ' 
syslöjden så är det så här liksom färger... mönster… ja såna saker.

Bild 34. Emelies gröna klänning. (Foto: Emelie)

Bild 46.U '*          <  sa
Emelie. (Foto: Emelie)

\ = < <'  
 '   < 
 < " <"' "    '  
'  
^     <'< #Z
< '  
  
  <<    
   <   <" <<<
gjort”, det liksom… det är jag som har gjort det och jag gillar det och det är
<  X'      
 <      X " 
levande färg.
Emelie skrev några rader om sin gröna klänning (bild 34) alldeles i början av
e-postkommunikationen:
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)       ' A     B 
 ''   A + ±) %'*
 BA  %' & A  
k)

Bild 35, 36, 39, 40. Modeskisser av Emelie.
(Foto: Emelie)
Emelie lånade hem en kamera för att
fotografera sina slöjdalster. Jag bad henne
att också fotografera något som hade inspirerat henne till eget skapande eller på annat sätt kunde ha något samband med slöjd.
 #       
intervjun var då redan genomförd och besöken i slöjden var över. Vi sågs inte mer.
I kameran fanns 80 bilder. Det var bilder
av saker hon gjort i både textilslöjd och i
trä- och metallslöjd under hela sin skolgång, ända från tredje klass. Där fanns en
lång serie bilder av Barbie i olika dräkter, en
33       25 tagna från
dataskärmen och några bilder av Emelies
modeskisser.
Bild 41-43. Stardolls på Emelies dator.
(Foto: Emelie)

L
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Bild 37, 38. Modeskisser av
Emelie. (Foto: Emelie)

Bild 45. Brödfat, detalj. (Foto: Emelie)
Bild 44. }<  ' '  '

""; #(Foto: Emelie)

\ U         '           ' 
  X    " < '   X   




'      ' <"X<X    <  <#Z '<  ' '    <
 < "    
  #
Z' '< <#X<#}  #
  #@  X  <   " 
'" "         X 
<'   X<

 '" [#U '

här (bild 46)                  <
         X    #
Mm, färg… men det är liksom små detaljer också. Å sen, det är det att det är
  '<    <
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      "  #* " <  < 
  X       <
synas, man ska inte vara vanlig för då är det inge roligt med kläder som inte
syns, det tycker inte jag i alla fall. Så här typ kläder, såna här modevisningar
 "         #;   
"    "# Z      " "      
      X<#U" <  
         #=    < 
          
 <X < "  ' X* <
     < 
       
det men det är mina ögon liksom. Mmm, ibland liksom typ när jag är trött då

<      
<<   
men om jag är glad då kanske jag har så här lite färggladare färger, men jag
     "    
  '< <    
jag tänker passar in liksom, ja här i skolan.
Emelies berättelse om design handlar mycket om kläder. Men det står klart
att hon har tänkt mycket även på andra materialuttryck. Hennes alster från träoch metallslöjd har en personlig prägel. Särskilt brödfatet med hjärtform som
hon har fotograferat ur en kreativ synvinkel. Den gröna färgen på bokstödet är
också ett utmärkande drag, det är Emelies favoritfärg.

Tjejsnack
Lisa är från Jaegerska medan Stina och Sussi går på Planeten. Jag hade intervjuat dem var för sig. Eftersom de går på olika skolor får vi föreställa oss att de
träffas i något sammanhang, kanske en informationsträff på en gymnasieskola.
_         V #       #
        K =         Ctilslöjd. Det är alltså ungdomar med positiv inställning till skapande verksamhet
och alla ägnar sig åt detta också på fritiden. Mode är det centrala temat i deras
skapande. Jag, intervjuaren, är med i samtalet.26
Esko: – Vad betyder slöjd för er?27

H    ;  U  %*         >&  PQ ), den värld där hän +        %A !; U  &  "
1 >  IS ' &J%UGG<'   ?
P c *&     !:'  '  &&' ' '
' ' AA  & 

   !
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 [\ '<    < < 
det, hehe, i min klass asså





 [\ Z <    < " 
roligt med slöjd, eftersom att det är skönt att bryta av det liksom, klassiska
   #U"  '    
'   <   <<     
  " ' '   X<    <
 '<    X   <   <
 '{ "  <  #

\

} [\ ;<  '<' '  "
dom andra lektionerna å göra nånting praktiskt. Å sen att man får saker gjorda, lite kläder å sånt där är också bra, jag tycker det är roligt. Jag tycker det är
     '    #
 [\ U 
       <  ' 
     #Z< <  X  
så.
; [\ *    '< X  \  #@  
beskriva det när det gäller slöjd, på vilket sätt är slöjd estetiskt?
 [\ *  "   ' <'
nåt med händerna, å inte behöver tänka, å det estetiska det är väl, ja det har
med färg å form å sånt där å göra.
} [\ ~      "   ^=   " 
    <"  '"< 
allt, å kanske rita egna mönster å sånt. Jo men det är väl, det är väl det det
        
#
Stina: – Hmm… det var en bra fråga... (4 sek paus)… jag vet in, det är väl en,
'     '     X<
är väl ens egen förmåga och göra saker… eh… ja estetiskt det kan vara att man
      "  < '
komma på idéer själv. Ja men jag kan ha en förmåga till exempel att… eh, eh,
vara snabb på att komma på, eller vara kreativ och komma på motiv, då är
   ' < #; <  
på bild, då, då kallas det också att jag är estetisk. Ja, jag är en ganska estetisk
person, så.
 [\ U"        
       '<<  
 
göra som det står å så, men jag tycker samtidigt att det fattas lite i skolan, det
      <"" '  
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personlighet i olika grejer .
; [\ U    #@ '<    '^
 [\ ;X    <<" <    
 '    #* "  
   ^U< "     " < 
för det har jag alltid haft å tyckt om…
 [\ *<   <   X
det är personligt, tycker jag, och sen att man lägger ner, asså man lägger ner
mycket arbete på, och tankar på det… då blir det oftast bra.
} [\ *    '^Z'<  
"  '    #Z '        
<  #Z"  <   " 
     <" <"' " "<  
jag, ja, går mina egna vägar å så, å gör det jag själv vill å sånt, å det, det kan
man liksom se i mitt förhållande till kläder, det är också som, så det är väl den
bilden folk har av mej, min identitet liksom.
 [\ /   "
  X     
det vara ganska svårt å betygssätta ens egen, eller ens förmåga att spegla sin
      '<  
<   
 X      < <      
'
till fritiden mer. Jag syr inte så mycket hemma. Jag… kanske köper färdiga,
vanliga t-shirtar å sen så trycker jag, trycker på eller klipper sönder dom så
     <     '<  <
'    
#
; [\ `'  ^@ ^
 [\ >    #*     
 "        X X  per är ganska dyrt, sen så behövs det ganska mycket färg från skrivaren, då
går det nog inte i skolan. (bild 47 och 48).
; [\ ~   '<^@'  "'

-

nad?
} [\ Z '            sar bra eller tar bort saker jag inte gillar å sånt. Asså ibland syr jag… eh,,,
jag köpte en klänning i min favoritaffär, asså Röda Korset… som sitter ganska
  <     <  ' "  X<X<<        
 <
<    <   

 < ' "    "   
#
Z         "  <
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började tror jag, hitta information, eller inspiration på nätet, människor som gjorde såhär,
ville jag också prova. Vad man kan göra å så.
<      '"
örngott så kan man göra linnen å sånt där.
U
     
Bild 47. Ramar och raka för
textiltryck, Planeten.

kan se vad andra gjort med kläder å så, det är
ofta så jag får inspiration. Jag har en blogg
där man kan se, det är lösenord så det är bara
nåra kompisar som ser den.
 [ \ =  <      
jag skapar, eller jag… klipper sönder… ja det,
"  '  <   X
    "   per … men, ja, eller i skolan, man gör inte så
mycket i skolan faktiskt... hemma så gör man
det man vill göra, i skolan gör man det man
ska göra, eller… nej man får göra i stort sett
vad man vill, men samtidigt känns det som
X<     
  
 '" " <<  '<
så ofta heller.

Bild 48# 
 '<  
med digital teknik.

} [\ Z    "  
det är en annan sak när jag gör hemma, när

< ''   X 
 <  <   
  '<" #
Stina: – Ja det är väl klart man kan ändra, ändra lite. Men till exempel så här
med färg, om man har börjat och sytt, sy liksom i en, med en slags tyg då kan
  '<  <   <'   
miljövänligt och ganska så dåligt ekonomiskt, känns det som.
 [\ Z       #
} [\ Z      " '
mycket man orkar. Asså den kjolen jag håller på med är jag väldigt nöjd med,
för det är liksom ganska många moment å det är pilligt, det är många delar
      '  "  (bild 49). Asså det blir liksom en
   "  # Z " "   '  <    " 
vilket tyg som helst, men jag ville ha ett glansigt för överdelen, för jag tycker
  (ohörbart) '<   #
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Å sen ska jag ha tyll i kjolen för att jag vill ha en sån sorts kjol. Ja ett bra jobb
   "<   < 
          ' ' 
gången sådär.
Stina: – Asså, hemma, jag är intresserad av mode och kläder, så hemma kan
<<  <    <" <  < <  
så, så det har jag nytta av. Nämen till exempel jeans syr jag in, så att dom blir
  ''<
     
så att det passar bättre. Ja slöjd asså, lite kanske, asså det är väl mest att man
kan ha nytta av det sen, senare i livet när man bor hemma, eller så i en egen
lägenhet, så kan man ha nytta av det. Som till exempel laga kläder eller bygga
#" #<      
<

 <  '#
Flickornas dialog är ett exempel på samma manusformat som användes i
berättelsen Hemma hos oss i inledningen av kapitlet. Berättartekniskt är det en
       V #  C  K #=

Mikael
Berättelsen om Mikael är indelad under rubrikerna Kniven, Pilkoger, och
Planksteksplanka. Mikael är den enda killen med svensk bakgrund som går i
nian på Alhalla. Han bor på en bondgård en bit utanför staden. Han hade en avvaktande hållning till mitt projekt i början men visade allt större intresse för var
 K    = #      3  
på gymnasiet och att kunna arbeta med trä och metall därför känns viktigt för
honom. Han sa att på gymnasiet blir det väl liknande grejer man får göra, om
man ska göra en hylla ”och så får man designa den själv och så där som man gör
i slöjden”. Mikael berättade att det kan vara svårt att få ner sina idéer på papper,
att det blir mest bara några krokiga streck, så där snabba streck...
– För jag är inte så jättebra på att rita, det har jag aldrig varit. På dagis eller
lekis så där, barnen satt så där och rita och så där men jag liksom, jag har alltid
 "     X X<< <"  
"#> '<    "    "''#
man har en bräda och sen gör man lite så, och lite så, sen får man se vad det
  "   <       <"X 
"''   "  "'   # 
!   K  #    = K
hans arbete med ett verktyg som han tillverkade för ett speciellt ändamål, det är
en sorts mejsel (bild 51-52) som han behövde för att kunna justera en skruv i en
kniv som han har hittat i ett uthus hemma på gården.
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Bild 49#}  '

  < #

Bild 50. Stina knypplar.

Kniven
\ U 

" 

min farbror har haft som jag
har hittat i lagårn och den
är ganska gammal, för när
jag hitta kniven då var den

Bild 51. Mikaels ämnen till mejsel.

helt orange av rost. Sen på
själva handtaget då, i bot    "  "  
< < "<    
'
  " 
tvåtandad, och vi hade ingen
som passa så jag gjorde en
egen då.
Bild 53. Mikaels kniv.
(Foto: Mikael)
z  

Bild 52#U  <  #
(Foto: Mikael)

"     '  

 

             
 '  < <
"       # U "
      #Z 
  "  " '
den var ganska nött i kanterna. Min farbror Benke han kanske är 40 nånting, så
att han, eeh, köpte den när han var liten,
så att den är väl hyfsat gammal. Pappa
har berättat att han var krigisk av sig så
att han köpte den för det är en kastkniv.
Z       ' 

Bild 54. Mikael syr sin knivslida.

är lång som en arm, den är härifrån till
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  #<<    <     
       "<  #
Jag har en bild på den i mobilen, själva kniven alltså, inte själva slidan, kniven
<  X   X'<  " X
 X{(bild 53)
; [\ {"    "{
\ #@ "<"     "''  
tagit bort det där som ska hänga i bältet och så har han satt över det på andra
      < ' ' '
det där lite snyggare, och sen ska jag ta med själva slidan till skolan och sen
göra en mall, använda den som en malll (bild 54)#U<<'<
med läder i träslöjden. Jag har sytt med en tråd, men jag har sett också att… det
  <'      X  #

Pilkoger
\ Z<   <<  #`<
<  #&'"  <  '< #Z<
  '<     < '' '     " 
 '   <" < "<<X    " 
 #    "  " <    
så att det blev ränder efter tejpen, det var ganska snyggt faktiskt, så det är lite
ränder och sådär (bild 55)#''<<     

 #U     <<'  
      <<   < <  
det hann jag inte, så, i topp, i toppen då har det lossna, så måste jag limma dit
    #    '" 
"
 ' <   X #<"  "
den, först klippte vi av den, eh nä först då satte vi bara ihop den, knöt ihop den
      <  "    <
      < < '
för jag känner att jag kan fortfarande röra det sådär, det ska man inte riktigt
 '#U " #
\ U " <"      < " <
har ett annat som är i tyg, sånt där som man kan köpa, vid höften, men det
 "  <    # U  "  <     <   
  #* <  <      
< <' #U   <    "  
   " # < <'    
tvåan för att det är lite… det beror på om man… första pilen kan man få mer
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        << #Z
'<   <  "  <   
jag hållit på i, vad blir det, tre år. Ja tre år. Mitt koger det
blev väldigt bra tycker jag. Trä i botten och sen stoppade
"            
<     '  ' 
sig till, till åtti procent, så det tryckte jag ner i botten sen
      '        

< #Z

är väl ingen spets att tala om, dom är lite spetsiga så där,
men dom är inte vassa, det behöver dom inte vara så att…
< <   <      
där, säkert döda någon också, men det är liksom, det behö" "  <   
'" "    ' # *            

Bild 55.
Mikaels pilkoger.
(Foto: Mikael)

    "< X    
för att den ska vara… den ska generera mer kraft än en
"  '    < 
      <
hålla i, och sen släpper man –poffk- så åker pilen iväg med
   '   "   #;    
 < ' <     
 <   \  <  
       <  
 #Z
har hittat ett par jaktspetsar som man använder till jakt,
      # U  <     
består av tre till fyra rakblad i stort sett som sitter ihop i
       "      
  <#U '  ' '
orsaka blödning och så där. Så att dom är ganska, dom är
ganska häftiga. Man använder dom till vanlig jakt så där,
< X  <" \ 
 
  #*  ' "   '
det i USA, tror jag. Och sen vet jag inte, är inte riktigt säker, men jag tror man får göra det i Finland också. En sån
    <      '
       < <
Bild 56#>

 "*    #&[* 

141

KAPITEL 5

 X<" " "          <
   <<  "  "  #*  
 <    <   "    
     <
 #* < 
träffa dom vitala organen, så dom dör direkt, inte springer iväg så man måste
leta efter dom.

Planksteksplanka
\     <" X "  '   "  metersbräda, max en meter, en enmeterbräda, och jag gör en kortare, en vad
"   
  #U
    
"
<  '< X <"    
men det är väl det bästa, och sen hade han inte en sån ekplanka. Men då hade
       ' "   
"  "  <     < #
/     < 
"      "<#*  
       <    
'"   <" <  
<X" " <  " "  <  '<
    "<   X      "   #
U"  '    '<
"   "     
   X <      X  
<      ""  

    # <      
så att det blir raka kanter och så har jag börjat med en annan grej som slipar
      #Z  <  '
att allt, vad heter det fettet och såsen och det där ska rinna ner i dom dära rän             
 <       '  X 
'<X     'X      "
  #U<         '
 "         
       #Z    
rännorna, så är det klart.
\ &    <   < "    <      "  
  #Z<      "   
"   X   <"      
så att den är väldigt blank också, väldigt blank är den tycker jag. Så att jag
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 " "   #
Jag tänker det är inte bara såna här raka linjer, dom är lite vågiga så där och kan gå lite
  #U <    
hyvla men det gör inget. En sån här ska man
 #=   < 
Bild 57. Mikaels planksteks

olja eller lacka, men ibland så jag målar jag,
försöker måla så snyggt jag kan. Fast jag vill

 #

<            " 
jag att det ska tåla vatten så att det inte förstörs, och då är lack oftast det bästa

för färgen den försvinner, eller färgar av sig om den blir blöt, om man lägger
      #$ <    
vill man väl visa att det är trä och så och inte bara nån billig plast. Ja, jag vill,
<  <" #]  #   
 < <      < X
större färgmassa på ett ställe och då blir det ojämnt, och sen kanske, det kan bli
    ""    < 
  <    X#  " 
'     #
Mikael reser sig upp under intervjun och går fram till en hatthylla i lackad furu
som sitter på väggen.
\ *          <      X  
         
      <      
 <         
     <  #Z  
"  #
Mikael sätter sig på stolen mitt emot och upprepar:
\ U

 <#

Berättelsen om Mikael är indelad
efter slöjdalster som alla har en funktion utanför slöjden. Kniven i sig är
inte tillverkad i slöjden men Mikael
har gjort en mejsel som är speciellt
Bild 58. Ådring och strimmor
i Mikaels eke.
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avsedd för kniven och en knivslida för samma kniv. Pilkogret är tillverkat med
tanke på bågskytte och planksteksplankan ska användas i matlagningen. Man
kan säga att Mikael har en nyttoinriktad inställning till slöjd.

Sabina
  " V #   # K3= 
med verktyg och material och hjälpte ibland sina klasskamrater under slöjdlektionerna. Hon hann med ganska många arbeten utan att för den skull slarva eller
 =33  #K  3 
fått fel typ av emalj, ett extraarbete som hon genomförde utan att knota.
Den första intervjun i studien genomfördes på Alhalla i slutet av februari.
Jag började med Sabina i trä- och metallslöjden. Intervjun blev inte inspelad på
grund av ett tekniskt fel eller ett handhavandeproblem. Av erfarenhet från pilotstudien, där samma sak inträffade, visste jag att det aldrig blir lika bra om
man gör om en intervju. Därför beslöt jag vänta så länge som möjligt innan jag
genomförde en ny intervju.
Den andra intervjun med Sabina blev av i mitten av maj. Situationen var
annorlunda, kopparskålen hon arbetat med i februari var sedan länge klar och
hon arbetade nu med ett skrin i slöjden. Terminen var snart till ända, det fanns
mycket annat att tänka på inför avslutningen. Snart skulle klassen skingras och
till hösten började ett nytt liv på gymnasiet. Många i avgångsklassen hade mognat betydligt, som så ofta är fallet när nya utmaningar står för dörren. Jag gjorde
 K    K       # #      
sammanhang. Jag brukade komma till klassen när de hade tid på schemat för
eget arbete. Sabina hade varit upptagen senaste tiden på grund av läsning inför
prov och annat skolarbete som måste göras. Det skulle inom kort inte längre vara
K     K#   #K  
skulle ta lång tid. Under intervjun berättade Sabina att slöjd är roligt och hon
tycker det är kul med omväxling i skolarbetet men att det inte är det viktigaste
ämnet, kanske inte direkt det man tänker på som ett skolämne. Med mer teori
skulle slöjd bli ”      
      "  
hela”. Men samtidigt anser hon att slöjd är nyttigt, att det är bra att lära sig laga
kläder och snickra. Vidare talar hon om slöjd som ett sätt att uttrycka sig:
\ U     < <"    #= 
     X
   < "      ' " #Z"    '  
    " X '     '
eller vad man ska säga. Men efteråt så blir det nåt som man… det speglar väl
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  <"
      #U

å se till exempel vems sak det är, asså vem som har gjort det typ, fast det inte
   #U
en själv.

    '    

Bild 61.}   #

  #    jerade skål med spiralmönster.

Bild 60. Sabina arbetar med
spiraldekor på en osthyvel.
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Under den första intervjun i februari hade vi bland annat talat om ett formelement, en spiral (bild 59 och 60). Sabina arbetade under höstterminen med en
kopparskål som hon emaljerade med ett rött spiralmönster på vit grund. Senare
    K  "# # 3    
brände in. Under vårterminen arbetade Sabina med en ganska komplicerad hylla
som målades svart med slingrande mönster (bild 61). Inspirationen till dekor
och design får man ibland från tidskrifter, men mest är det när man går på stan
och kollar i affärer, säger Sabina. Hon kollar särskilt på liknande saker som hon
själv håller på med i slöjden och bearbetar på så sätt egna idéer, men tycker det
är svårt att förklara riktigt hur det går till.
    K  V      
från den tidigare intervjun. Hon tog upp hur man kan se vem som gjort vad en     "#         
av slöjdalster och att dessa kommer fram även om man inte har tänkt förmedla
något. Hon anser att slöjdalster speglar personen som utför arbetet.

Svepteknik i trä
I denna berättelse ges en kort bakgrund följt av exempel där tre pojkar berättar
  3=_   " # V =
Många trä- och metallslöjdslärare har svepteknik som ett obligatoriskt ar  =XV     3 #=
3   3   "  #3    K
#  K  3   #C  =]     
de formens utseende. Det är en traditionell metod mest använd för tillverkning
av förvaringsaskar i trä. Samma metod används för att forma exempelvis sargar
på stränginstrument. Sveptekniken är en variant av basning som används exempelvis i träbåtsbygge och böjträmöbler.
Under perioden för denna studie arbetade alla elever i alla tre niondeklasser på Planeten med svep. Även på Alhalla och Jaegerska förekom arbete med
svep men inte under den aktuella tidsperioden. Man arbetade uteslutande traditionellt på alla skolor, vilket innebar att alla gjorde askar där överlappningen
limmades och syddes med granrot. Svepen ytbehandlades med olja eller lack.
Man kunde välja storlek och form genom att använda olika tolagor (svepformar).
Ett annat sätt att variera formgivningen är val av träslag, utseende på överlappningen och sömmen, locket och formen på handtag med eventuell låsanordning.
Vid besöken på Planeten fotograferade jag många svep. För att veta vems
3  3   K      3gångspunkt i formen på överlappningen. Jag skrev sedan namnförslaget i en
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  #3   3 K    3#33 
svep med rätt slöjdare. Det var också ett sätt att medvetandegöra ungdomarna
om formgivning. När vi resonerade om tänkbara namn associerade ur former
öppnades ibland dörrar till fantasi och kreativitet. På en hylla intill pelarborrmaskinen i slöjdsalen på Planeten fanns dammtäckta svep som hade blivit kvarlämnade av tidigare elever. Ett av dem har en överlappning som föreställer ett
stiliserat ansikte (bild 62). Alla i trä- och metallslöjden på Planeten måste ha sett
den, och några har säkert blivit inspirerade av formgivningen.
    3 $ "#        3 #     
som skiljer sig från de andras. Jag var där när han arbetade med handtaget till
sitt svep. Så här beskrev han processen:
\ Z       '  
     #Z     
  # *     <         #
U "        
X< 
som många andra har. Jag kom faktiskt på det idag, asså handtaget. Jag satt
  <   '    #Z  
" < <  ' '#U"
   ' <     
jag göra handtaget så det syns att det är min. Ja det är väl… ja, roligast, när
  #Z        "
 #|        #U  
  #   ""    '
  X X<"  "' #
Sebastian tycker att slöjden är lite likriktad ibland. Han skulle vilja ha mer typ
egen design liksom.
– Mmm, ja det ska väl vara egna idéer i slöjden, typ egen design liksom, inte
som alla andra… sen ska det vara, ja ordentligt gjort kanske, men sen, det be'" 
 "        <"
egna idéer, spikar kan sitta lite, ja lite här å där kanske, behöver inte sitta på
   <X<#;  <<   " <     "       ' 
""    <   nar jag, asså det var sitsen, den man sitter på, den var en innebandyboll, med
  "       "    
   <  "' #Z< 
slöjd ska va fantasirikt … ja man kommer på en grej, kanske bra att ha en liten
idé i början, men sen ser man att ”det går å göra såhär också” så provar man
göra det, det är viktigt å våga.
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Bild 68. Fredriks handtag till svep.
Fredrik på Planeten gör ofta
slöjdalster som han ger bort som julklapp eller födelsedagspresent. Han är
noga med utförande dels för att han
anser att en present ska vara välgjord
##    
personlig prägel på sina alster.

Bild 63-65. Sebastian arbetar med

Bild 62#U  " /  #

handtag till sitt svep.

Bild 66. Sebastians svep, detalj.

148

Bild 67. Sebastians svep.

KAPITEL 5

Under intervjun berättade Fredrik också hur han tänker kring design:
\ Z <       "  'sedagspresent till min morfar därför håller jag på å försöker få det så bra som
'< '      #Z "    
att man gör nåt eget för då känns det mer som man själv har gjort det. Som
<<        <
         #U   ""
delarna. Sen har jag gjort en pall med svarvade ben till mig själv som jag har
som nattygsbord.
\< 

      ""< 

VM med tre kronor så tänkte jag på en krona liksom å så gjorde jag bara en
      X ]* <    
<  '   <   #Z <    
 <" '<<  <    #'
jag på å forma den lite å så blev det sådär (bild 68)#Z<

"< '< #z <  ' 
      #      #Z  
   < <     
(läraren) också.
Svep är en vanligt förekommande slöjdteknik i skolans trä- och metallslöjd.
Tekniken tillämpas nästan uteslutande för tillverkning av traditionella brickor
#  =$    #           gängliga. Färg bestäms av träslag eller målning. Man kan också designa överlappning och söm, samt eventuellt lock och handtag efter eget huvud. Sebastian
gjorde en gripkloliknande design på överlappningen som han kallade ”skorpion”
(bild 66) när vi resonerade om vad den liknar. Han upplevde att några klasskamrater hade tagit intryck av hans design i överlappningen så han ville designa
handtaget så att det inte liknade någon annans handtag. Han kom på att borrade
hål kunde vara en helt egen design.
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Färg
Den avslutande berättelsen är materialneutral, det vill säga den integrerar textilslöjd och trä- och metallslöjd. Färg är ett centralt formgivningselement i slöjd.
Inom textilslöjd är färgen nästan alltid det första valet som görs; man utgår från
ett material, kanske ett tyg eller ett garn, med en viss färg (bild 69-71). Inom textilt skapande arbetar man ofta också med mönstrade material och olika färgkombinationer. Inom träslöjd är det annorlunda, man utgår från ett material som förvisso har en egen karaktär, en färgton, en ådring eller annan egenskap som man
 K        K        3
annat sätt färga föremålet i målarrummet (bild 72 och 73). Även en vätande lack
eller olja ger en nyansskillnad på trä. Olika metaller har sina egenheter ifråga om
   V K  3     
kulör. Vanliga metoder för att färga metaller i skolslöjd är målning med lackfärg, emaljering (bild 75 och 76) och olika metoder för svärtning av stål. Man kan
också med kemiska och fysikaliska processer påverka metallers färg. Färg och
ytstruktur hör intimt samman i alla material. Ett par röda sidenhandskar har ett
helt annat uttryck än en röd vante med grov, stickig yta och ger dessutom olika
taktila förnimmelser. Samma röda färg på en ohyvlad yta får en helt annan lyster
33  =]        
färgen.28
$  3    #    
kudde när hon såg alla olikfärgade tyger i tygskåpet. Hon hade först tänkt sig ett
enfärgat tyg som hon skulle brodera på, men ändrade sig inför åsynen av nyanser
#3 3  V" 3 £=
Färger kan uttrycka känslor. Emelie på Jaegerska sa vid intervjun att hon
ibland liksom typ när hon är trött     C  
\ U 
<<    < 
<
  <    "
      '< < 
   <    <   #
Hon tycks mena att svart är en neutral färg som inte sticker ut, medan andra
kulörer kan visa glädje. Vidare hävdar hon att färg är ett sätt att förmedla känslor
och att det gäller att ta det i beräkningen i allting man gör i textilslöjden.
– Ja förmedla känslor o allting i det man gör typ i syslöjden så är det så här
liksom färger... mönster… ja såna saker.
Q T J++   + 4 , ' ?   '      4
 >'I0 TL<:$T@:) U+% GGD? >;R
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Bild 72 och 73.U



  /  .

Bild 76. Sabinas emaljerade skål.

Bild 75. Jenny emaljerar.
Judit på Planeten skrev i ett ebrev om ett broderi att hon tänkte
just så:

Bild 74. Pernillas ”landskap” av tygbitar.

Bild 69. >  
Alhalla.

E      &    
A  + & lor kan också vara udda. Man kan
+A  A
måla, prata, o.s.v. men också med
nål och tråd.

Bild 70.` ' 
Planeten.

Bild 71#$
Jaegerska.

151

KAPITEL 5

Svart är en populär färg. I nian har Jenny gjort två hyllor i slöjden, båda
svartmålade, och jobbar med ett fat i koppar som hon tänker emaljera svart (bild
76). Svart är en neutral färg som passar överallt säger hon. Jalila, som går i samma klass i textilen, håller med om att svart passar till allt. Hon arbetar med en
svart jeanskjol (bild 77), men för henne kan svart också vara det som sticker ut:
–

Bild 78.;

 

Bild 79. Ensars spegelram.
(Foto: Ensar)

U " <  " 
     < < '  
  
   { 
är ingenting jag bryr mej om,
okej. Jag tycker bara att det är
snyggt och jag gillar att det är
     ' <
har det, hehe.
Bild 77. Jalila och hennes svarta
jeanskjol. (ovan till vänster)
 #=  
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Hassan på Alhalla har ett grönt rum med inslag av svart. Allt han gör i slöjden
anpassas efter rummet:
– Min pall från slöjden, den är, själva pallen är svart, alltså träet, sen tyget över
' #U        "  
är svart och därför gjorde jag pallen svart. Alltså jag tänker mycket på färger
innan jag målar grejer i slöjden.
Ensar går också på Alhalla. Han kommer från Balkan och har inte bott så
länge i Sverige. På sin knaggliga svenska berättar han att det är bra med slöjd för
då får man bestämma hur sakerna ska se ut och att ”man får måla dom å ja… typ
egna tankar”. Jag undrar nu vad det var för egna tankar han menade och ångrar
att jag inte kom mig för att fråga då under intervjun. När Ensar går in i målarrummet brukar han blanda färger:
– Nja, asså… ibland jag gör bara typ såhär färgerna, asså jag gillar blå typ,
 <    
          < 
också… å blandar, sen det blir nånting… eller så tar jag bara en färg.
  V" 3       £=]  
vi redan haft vår intervju och återigen får jag ångra mig: Varför frågade jag inte
hur det kom sig att han valde just svart? För sin spegelram valde han att blanda
färger:
\ *<    <  
    "  ' # < 
"       X< #
Spegelramen har Ensar själv fotograferat hemma med en kamera som jag
 3     K33  
ingår i berättelsen ”Hemma hos oss”.

Trävitt
Många tycker att trä är snyggt i sig själv (bild II, s. 24). Man vill bevara den naturliga ytan med böljande ådring och färgskiftningar. Det är förmodligen en nordisk
tradition som kan sägas ha rötter i jugendstilen där man ofta arbetade i mörk
ek, över Scandinavian Modern med ljusare träslag som bok och björk. Mikael på
Alhalla sa vid intervjun att han helst vill ha den naturliga träfärgen:
\ $ <    "  ""     
     #Z<" <  <" #
]  #  " '     #>  <
<' '   <  #& <" <   liga träfärgen, å så vill jag att det ska tåla vatten så att det inte förstörs, och då
är lack oftast det bästa för färgen den försvinner, eller färgar av sig om den blir
'#    < <      <
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bli… ehm större färgmassa på ett ställe och då blir det ojämnt, och sen kanske,
        ""    <
    <    X#
Fredrik på Planeten vill helst inte måla, och han upplever att läraren stöder
hans uppfattning.
\ Z     < <   
å det tycker Conny (läraren) också.
Olika träslag har olika karaktär. Det vanligaste träslaget i träslöjd är furu.
Det har markerad ådring, utpräglat rödbrun kärnved vilken med tiden mörknar
betydligt. Björk är oftast homogent ljus, al har en gulorange ton och eken är gråbrun med tydliga porer och ljusare stråk. Färgerna mörknar vid oljning. Mikael
berättade att han hade arbetat med svep:
\ ] < "  #U<"    <  
"  ""         dra, det var björk och så var det nåt annat… alm eller al tror jag, ja al, och det
 <  <#U <"
 #]    
här gamla svepaskar och då såg man att den var, den tycker jag var mycket
snyggare än den andra, för den var liksom helt kritvit, men den där var liksom
   #  <" #

Grönt
Påfallande många ungdomar talar om grönt som en speciell färg. Både Hassan
och Pernilla har bestämda åsikter om färger på sina rum. Båda föredrar grönt
och har inrett sina rum i grönt med inslag av svart. Hassan berättade om en hylla
han hade gjort i slöjden:
\ *  << ' ""'  << '        
alltså det sitter ihop med väggen. Jag måla tapeterna själv.
Hassan vill att hans gröna hylla ska smälta samman med den gröna väggen. Pernilla berättade:
\ *        "      < "  <  <  "
grönt, det är jätteviktigt att man, man måste ha nånting som man känner sej
 "  X  X   <<  '<  
<    #* ' #Z " <
ha så mycket grönt som möjligt.
Pernilla argumenterar för grönt som en lugn färg som får henne att känna
sig bra. Kuddöverdraget som hon sydde skulle passa soffan i hennes rum och hon
tänkte på landskap när hon komponerade tygerna. Pernilla berättade hur hon
tänkte när hon skulle välja tyg:
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– Så såg jag alla tyger å då tänkte jag liksom… jag vill ha mycket färger å så, å
 < X  <'  "^U    
  X '  #U      
'  <  #U    X
'    #
Emelie väljer ofta grönt. Hon skrev i ett e-brev att det är hennes ”favvofärg”.
Hon tror att andra kan ha invändningar mot hennes färgval:
\ U < " <"' "    ' 
 '  
^     <'< #
Hennes argumentering påminner lite om Pernillas. De tycker båda att grönt
      =   
\ Z< '  
  
  <<  
    <   <" <<
jag gjort”, det liksom… det är jag som har gjort det och jag gillar det och det är
<  X'      
 <      X " 
levande färg.
Carl skrev i ett e-brev att grönt är fult som svar på frågan varför han hade
    =   3 C   ¡ 
sig ifrågasatt när jag tog upp varför han valde just den färgen. Eller tyckte han
     ¡ _  #           V  
färgval utan tog det som fanns närmast till hands i målarrummet. Han sa vid
intervjun:
– Jag tog bara nån färg. Ja, eller jag tycker den å vit passade så bra eller såX <#Z   '   #U "  #
Varför skrev han då att grönt är fult? Om det var en medveten åtgärd så
             =!  
   33 3 "33    #   
3      =  #     
att den ska vara skrikig vilket tyder på att färgvalet var medvetet, han avsåg att
       #=
     "  =3 V  #så, olika nyanser av grönt och brunt:
\ U"       X< #
Det är ovanligt att man blandar färg för att måla slöjdalster eller att slöjdalster målas polykromt i trä- och metallslöjden.
# V    " 3   
och gått sedan första världskriget. I textilslöjden kan utbudet av tyg följa trender
när det gäller färg, mönster och tygkvalitet.
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Avslutande kommentar
Kapitel fem består av tio berättelser som representerar merparten av det empiriska underlaget för studien. Berättelserna i kapitlet utgör svar på första forskningsfrågan: ] 
 '<^Berättelserna åtföljdes av
"   # V        = §    V 
samt tolkningar följer i kapitel sex och sju.
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Kapitel 6:
Mening, tecken och
uttryck
k
I kapitel fem bearbetades forskningsfrågan om ungdomarnas berättelser om
slöjd. I detta kapitel bearbetas forskningsfrågan om ungdomarnas estetiska resurser genom analyser av berättelser avseende begreppen mening, tecken och
 "#=Y 33      3         dre omfattning i alla slöjdalster. Mening analyseras med Helen Knutes teori om
meningsstruktur, tecken analyseras med semiotiska begrepp, och uttryck analyseras med Mikhail Bakhtins systematiska estetikanalys. Vissa alster analyseras
integrativt avseende både tecken och uttryck. Analyserna bygger främst på berättelserna i kapitel fem, men jag har också berett plats åt ytterligare några bilder
och e-brev.
      # V   
som formspråk (färg, form, komposition), betydelsebärare (semiotik) och meningsskapande (estetik)”.1           V    K   
liknande utgångspunkter. Jag menar att mening är en av slöjdens estetiska aspekter. Jag menar att betydelse, förstått som teckenproduktion, också är en estetisk aspekt av slöjd. Jag menar också att formspråk är en estetisk aspekt av slöjd.
Dessa aspekter utreds under rubrikerna mening, tecken och uttryck. Kapitel sex
innehåller också en uppställning av ungdomarnas utsagor om estetiska, gestaltande och kreativa resurser.

Mening
Mening är något som skapas. Den slöjdande arbetar in mening i slöjdalster genom en process som till del kan förstås genom analys av meningsstruktur. Enligt Helen Knutes’ teori om meningsstruktur gäller tre generella kännetecken
för konsthantverk; (i) gestaltning av fysiska föremål, (ii) personligt projekt, och
(iii) dynamiskt förlopp2. Det första kännetecknet karakteriseras av gestaltande i
material med relevant teknik och syftar till ett estetiskt formande. Materialens
   "     =_   3        



   !        H!U  !
0 # +  0  '    '  # # + y +   
    '   '      + +!$   + + & 
'   !R %'   <  HH9HQ!
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spänningsfält mellan funktion och personligt uttryck. Det andra och tredje kännetecknet rör slöjdarens relation till processen. Kännetecknen utgör analyskategorier men får ej uppfattas som isolerade aspekter. Mina analyser av slöjdalster
omfattar även en utvidgning av meningsstrukturen genom begreppet narrativ
kommunikation, eftersom jag hävdar att slöjd, i likhet med konsthantverk, är en
kommunikativ process med narrativa drag. I själva verket är detta grunden för
att kännetecknen ska kunna uppfattas bilda en meningsstruktur, eftersom mening skapas människor emellan i kommunikativa processer. Narrativ struktur
är ett grundläggande element för meningsfull kommunikation. Jag har valt att
införliva den narrativa dimensionen under alla tre kännetecken för att belysa
dess vittomfattande funktion. På så vis fördjupas Helen Knutes modell över meningsstruktur utan att denna förlorar sin form.

Meningsstruktur i Pernillas applikation
Min analys av Pernillas applikation riktas mot hur hon har skapat och givit mening
åt sitt alster (Bild 3). Jag analyserade Pernillas arbete ur ett mer renodlat narrativt perspektiv i kapitel fem.
(i) Pernilla utgår från material i sitt arbete med applikationen. Det är material som
Bild 3. Pernillas kuddöverdrag
föder idén, och materialet avgör val av teknik.
Tygerna i skåpet ”talade” till Pernilla och förmådde henne att överge tanken på
att brodera och istället föddes en idé om att sy ihop olikfärgade tyglappar. Hon
skapade en gestaltning i material genom övergångar från en idémässig föreställning till en inre bild som materialiserades i ett yttre objekt. Man kan säga att
processen var dialogisk.3 Hon utförde ett estetiskt formande grundat på sinnesintryck från själva materialet, kombinerat med intryck från en tjugokronorsse  #=X#     #
sig till en serie av förhandlingar och ställningstaganden. Arbetsprocessen med
att kombinera tyglappar var skissande i själva materialet, typ nåt coolt, enkelt,
inget detaljerat ”liksom börja på ett ställe å sen utvidga… liksom… det ska se
lite slarvigt ut”” menade hon, med en föreställning om något barnsligt men ändå
< 2 :+         &    !0  + 
A     +    & ' &    !$2
 A      &  + +    
+ &  9
 !
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   =
Det är uppenbart att Pernilla iscensatte en parallell till berättelsen om Nils
Holgersson med utgångspunkt i materialen hon såg i tygskåpet. Om hon inte
hade uppfattat tygernas och färgernas
g
kommunikativa egenskaper
g
p så skulle berättelsen inte ha funnit sin början.4 Dessa råämnen transformeras till berättelsens material och bär fram dess innehåll i ett estetiskt format uttryck. Hon rev
ut bitar av tyg i olika färger, placerade ut dem som ett landskap sett från luften,
sydde ihop, och skapade på så vis bakgrunden och miljön för berättelsen i slöjdens material, med slöjdens tekniker.
(ii) Slöjd är alltid ett personligt projekt situerat i den personliga kroppen,
den egna personen och hans eller hennes görande. Slöjdaren har hand om hela
förloppet själv och väljer material, redskap, arbetssätt och utfall av processen.
Slöjdaren är också den som bestämmer projektets utsträckning och driver arbetet framåt. I skolslöjd gör dock läraren en rad överväganden som kringgärdar
elevers personliga projekt. Min bedömning är att Pernilla genomförde ett autentiskt personligt projekt utan särskilda begränsningar från lärarens sida. Pernilla
33       "  "# V"   #  3 
 3  3 K K       #   
i Pernillas vardag då kudden hamnade på soffan i hennes rum. Hennes personliga projekt var också ett socialt personligt projekt då arbetet genomfördes inom
slöjdgruppens gemenskap, med de resurser som fanns till förfogande i form av
lärarens och kamraternas kunskaper, med möjligheter att fortlöpande diskutera
arbetet. Eventuellt har också mitt intresse för Pernillas slöjdande haft viss inverkan, om inte annat som en bekräftelse på att hennes arbete är intressant. Slöjd är
 $     3  3 K33  #  
”det är härligt med slöjd, man känner sig lugn å så, efteråt, även om man har
haft en stressig dag i skolan”.
(iii) För Pernilla är arbetet med kudden en utpräglat dynamiskt process, vilket redan framgått av ovanstående två analyskategorier. Dynamiken förlöper på
V 3"     " 3  3 K
(ii), och ett dynamiskt förlopp (iii) som i Pernillas fall mer liknar lek än kamp.
Enligt Knutes förs en kamp på två nivåer. Den ena gäller kampen att skapa ett
uttryck, ge materialet en gestalt, och i förlängningen kan det handla om att ge
känslor materialiserade uttryck. Det andra är en kamp för att erövra kunskap,
skicklighet i handhavande och för att lära känna både materialets och sina egna
gränser. Pernillas berättelse ger en något annorlunda bild. Hon hade intagit en
D :          + & %    9
*     &  &   !T J++   + !>0 I:$T@: 9
 +% GGD?G<!
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glädjefull underfundig hållning, som en lättsam lek, nu skulle det göras nånting coolt. Färger… ”nånting enkelt, naturfärger, naturen
      X
hade hon sagt, och hade dragit upp en tjuga ur
#    #3  dan Nils Holgersson och landskapet precis som
 V" 3   3 #   #
=     #  
inga detaljer, enkla fält, upprepningar – fast
inte för mycket av samma bredvid varandra, sa
hon.

Mikael bågskytt
Mikael håller på med bågskytte sedan sportlovet i åttan. Han har gjort ett pilkoger av läder
i trä- och metallslöjden. Arbetet kan ses som
ett funktionsinriktat personligt projekt med
ett dynamiskt förlopp. Mikael har ägnat tid
och möda på att göra ett bruksföremål som får
sin mening i och med funktionen. Det är funktionen som gestaltas i materialet. Metoden att
forma blött läder gav en formalestetisk effekt
  K3       C 
lädret medan det torkade lämnade ett spiralmönster (bild 55). Gabriel sa att han ”skulle
gjort snyggare men hann inte, det har lossnat
och ser lite fult ut”. Jag uppfattar hans kom-

Bild 55. Mikaels pilkoger.
(Foto: Mikael)

menter som att det även handlar om noggrannhet i utförandet eftersom konsekvensen blev att
det lossnade. Mikael tycks mena att ett välgjort
arbete är ett snyggt arbete och att den estetiska
gestaltningen är ett moment av funktionen som
en följd av väl utfört arbete. Arbetet är utfört
med relevant teknik. ”Mitt koger det blev väldigt bra tycker jag. Trä i botten och sen stoppade vi ner sånt här skum, sånt här skummaterial, sånt som är mjukt och som man, om
man gör ett hål i så försluter det sig till, till åtti
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Bild 56. Insidan av
Mikaels pilkoger.
(Foto: Mikael)
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procent, så det tryckte jag ner i botten sen hemma så att pilarna inte skulle gå
sönder när man stoppar ner dom i kogret, då landar dom ganska mjukt” (Bild
56). Mikaels arbete med pilkogret är ett personligt slöjdprojekt med ett dynamiskt förlopp. Slöjdalstret har en meningsfull
g
funktion. Mikael säger:
g
”Det använder jag väldigt mycket, det är nästan det enda jag använder, jag har ett annat som är i tyg, sånt där som man kan köpa, vid höften, men det använder jag
inte så mycket. Det använder jag knappt alls när jag har mitt ryggkoger nu.”

Do It Yourself
Do It Yourself (DIY) är ett begrepp jag valt för att beskriva Lisas arbete med kläder. Begreppet associeras med olika aktiviströrelser från 1960-talet och framåt.
Punkrörelsen från 1970-talet var en milstolpe. Idag kan man tala om en hantverksaktivism där man verkar för återbruk och hållbar utveckling. Lisas engage      3  #  K   
som överensstämmer med vissa värderingar. Hon sa att kläder är ett av hennes
största intressen. ”Jag köper nästan aldrig mina kläder faktiskt, utan jag syr
eget å ändrar”. Hon köper ofta kläder på secondhand å sånt, och sen syr om så
3           =C    Cempel Röda Korset nån gång i veckan. ”Symaskinen har jag ju så det är bara att
ändra. Det kanske tar en tjuge minuter för ett plagg”, sa hon.
Jag ser Lisas arbete som ett gestaltande i material med relevant teknik. Det
är ett estetiskt formande av plagg som hon har tänkt använda. Arbetet är ett personligt projekt med ett dynamiskt förlopp. Det centrala för henne är att ändra,
   3         
personligt, ” den bilden folk har av mej, min identitet liksom…”” menar Lisa på
Jaegerska.
Sussi på Planeten har en snarlik inställning. Hon berättade: ”Jag köper
färdiga vanliga t-shirtar å sen så trycker jag, trycker på eller klipper sönder
dom så dom ser lite häftiga ut. Jag syr inte så mycket eget från början utan
<'    
#Z #Z '  
jeans så att de ska se lite använda ut, med sandpapper”. Sussi handlar inte i
secondhandbutiker, men hennes sätt att arbeta är också en sorts DIY fast utan
den etiska dimensionen om hållbar utveckling och avståndstagande från överdriven konsumtion. Jag ser även Sussis arbete som ett gestaltande i material med
relevant teknik. Hon klipper sönder felfria plagg medan Lisa ändrar och syr ihop
begagnade kläder. Att ändra är det centrala också för Sussi, hon använder digital
teknik för att trycka på t-shirts. Både Lisa och Sussi gör vad de gör för att gestalta
föreställningar om personlig stil och båda är engagerade i varsitt personliga projekt med dynamiskt förlopp.

161

KAPITEL 6

Ett eget rum
Hassan sa en del saker om slöjd i relation till sitt rum i berättelsen Hemma hos
oss. Det mesta han gör i skolslöjden hamnar på hans rum. Han planerar alltid
sina slöjdarbeten efter vilken plats och funktion de kommer att ha i hans rum.
Så här sa han:
– Mitt rum betyder mycket för mig. Asså om nån kommer hem till mig nångång såhär man kan visa vad man har gjort i slöjden. Asså till exempel man använder ju grejerna. Inte så bara ”okej jag skiter i dom”. Hade det vart så hade
jag inte hängt upp dom i mitt rum, bara slängt dom direkt. Så dom sakerna jag
gör tar jag vara på. Det är viktigt. För mig alltså. Ja… alltså dom grejerna man
gör, då bestämmer man ju hur, alltså då väljer man ju hur det ska se ut, då är
det nåt man väljer ju, efter en själv, vad jag själv vill. … Alltså dom grejerna jag
ska använda gör jag efter hur mitt rum ser ut. Jag bestämt färgen på min pall
från slöjden, den är, själva pallen är svart, alltså träet, sen tyget över är grönt.
Det är anpassat till mitt rum, och min datastol är svart och min dator är svart
och därför gjorde jag pallen svart. Min hylla, där lägger jag… halsband och
mina solglasögon och armband och så, använder hyllan rätt ofta, lägger ifrån
mig klockan när jag ska duscha och sånt. Ja, mobil, allt. Jag använder hyllan,
det är inte så bara att den ligger där och jag inte lägger nånting, jag använder
den rätt ofta så att det är bra att ha den där. Annars kan man lägga dom kanske vid datorn, sen min lillasyster eller nån tar dom, förstår du. Sen den är rätt
så högt upp, min syster hon når inte, så det är lika bra jag lägger dom där uppe
ingen får tag i dom.
Allt Hassan har gjort i slöjden har en personlig mening. Allt är gestaltningar
i material med relevant teknik. Allt är estetiskt format i ett dynamiskt förlopp.
Hans slöjdalster utgör en räcka personliga projekt som kretsar kring gestaltningen av rummet. Alla hans slöjdalster är estetiskt utformade efter en föreställning
om rummets funktion, mening och uttryck.
Pernilla på Alhalla berättade också om sitt rum. Även hon ser det egna rummet som en särskilt meningsfull personlig sfär som hon formar efter sina föreställningar om att må bra och trivas.
– Mitt rum, hemma, hihi, dom ville ha grått, men jag ville ju ha, ja det blev
grönt, det är jätteviktigt att man, man måste ha nånting som man känner sej
bekväm i, å lugn å… att man mår bra i… mitt kuddöverdrag som jag gjort i
slöjden ska jag ha på soffan i mitt rum. Jag ska stoppa en kudde i den å ha den
    #U    X'    #*
blir lugn av slöjd också… om man har en stressig dag i övrigt i skolan så kommer man på slöjden, då liksom känner man sej lugn å så. Även efteråt. Slöjd det
är liksom roligt och kreativt. Å sen såhär skapa själv å hitta på.
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Meningar med Barbie
Emelies arbeten med kläder till Barbie spänner över en lång tidsperiod med skiff
 "#  = V #Y # " 
till dockan. Senare och under tiden
den för studien sydde Emelie kläder till Barbie för
att ”se hur det blir”, som hon sa. Meningen med att sy kläder till Barbie har alltså
förändrats. Oavsett vilket förhållande Emelie har till Barbie var och är arbetet
med att sy dockkläder ett estetiskt formande och gestaltande i material med relevant teknik. Arbetet var och är ett personligt projekt med ett dynamiskt förlopp.
På bilderna i berättelsen ser man hur Emelie har arbetat med materialkombinationer och hur hon använder exempelvis sömmar som designelement. Det
är ett estetiskt och kreativt formande. Hon sa att man kan hitta nya sätt att tänka
och att man utvecklas hela tiden. Emelie har en låda full med kläder till Barbie
och hon syr för att hon tycker det är kul, och för att prova olika idéer”… för att
se hur det blir… asså man får ju tänka, asså liksom, att det här kan jag göra så
där, ja… fundera”. På så sätt styr Emelie själv dynamiken i sitt personliga projekt
med kläder till Barbie.

Tecken
Relationen mellan tecken och betydelse är helt avgörande för att man ska kunna
uppfatta slöjdalster som något annat än enbart betydelselösa föremål. Tecken
kan betraktas som spår av verksamhet och i många fall även som kommunikation. Den slöjdande lämnar omedvetna spår under arbetet och arbetar mer eller
mindre medvetet in tecken. Den som betraktar ett slöjdalster tar in omedvetna
intryck samtidigt som han eller hon söker efter tecken för att kunna förstå och
tolka slöjdalstret. Slöjdarens avsikt och betraktarens tolkning behöver inte alls
sammanfalla, även om så kan vara fallet. Aspekten tecken är betydelsefull även
när det gäller funktion. Carls kapsylöppnare är ett intressant exempel på hur
tecken pekar ut funktion samtidigt som teckenrelationen skapar en humoristisk
gest.

Carls gröna figur som tecken
Semiotiken erbjuder begrepp för tolkning av tecken som kan
användas för att utvinna betydelser. Berättelsen Carls gröna
 lämpar sig för en analys med hjälp av semiotiska begrepp. Analysen sker i kategorierna         och
thirdness, samt teckenfunktionerna ikon, index och symbol.
Kategorier och teckenfunktioner är analoga, det vill säga att
Bild 5#+ ' #
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kategorin    motsvaras av teckenfunktionen ikon, kategorin secondness
motsvaras av teckenfunktionen index, och kategorin thirdness motsvaras av
teckenfunktionen symbol. Analysen utsträcks till att gälla även själva föremålet.
    "#                 #
vitt, och en gapande metallisk öppning. Figuren står i ett fönster. Den verkar
kantig och klumpig, kanske lite bullrig. Klart gapig. Så långt kategorin    ,
utgångspunkten, det som är något i sig själv.5 Teckenfunktionen ikon, det vill
               3  3= _    " 
V 33  #       # 
      #     = #       
dock inte enbart i egenskapen likhet, är i själva verket nyckeln till slöjdalstrets
egenart.
Enligt Marketta Luutonen uttrycker Secondness fysiska egenskaper, estetik,
fakta, funktion, tillverkning och teckengivningsprocess.6 Bilden är ett färgfotoV 33    3   = 33  # 
två decimeter hög, den är grön och har kantiga former. I den övre halvan, som är
  3  V 33 #        =$
V 33      =X      # lar med röda streck, tecken för rödsprängda ögon, och i nedre halvan tecken
     #  #    #  33#
öppnarblecket, som uppfattas som en öppen mun med en ensam markerad tand.
Armarna är rödmålade medan hals, bål, ben och fötter/skor är konturtecknade
med röd färg. Secondness sammankopplas med indexikalitet, det vill säga tecken
för samband, såsom exempelvis rök är index för eld. Man kan säga att öppnarbleckets klack performativt pekar ut munnens tand7. Bildtecknet skapar en när V 33 #     =¦ 
är det teckenfunktionens dubbla referens, dock inte enbart i egenskaperna likhet
#   "#      =
Thirdness är en öppen kategori som tar utgångspunkt i både   

och

L $  ' AA& * C   % % ']"
    ' indexikala9   secondness9    '  A
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secondness.8 Därigenom är den godtycklig då relationer mellan kategorierna är
fråga om tolkningar. Men det råder ingen tvekan om att Carl har utrustat sin
V 33 " #  =
Symboler verksamma i kategorin
g
thirdness är till exempel
p färger.
g
I Carls
     |  #    K # 3 ## |  #       # 33  33=     #  |  3   |
vara symptom, exempelvis på alkoholförtäring, och därmed ett index. Man kan
också tänka sig blodsprängda ögon som ett tecken på vilt festande, det öppna
gapet som tecken för skrän eller allsång, och utsträckta armar som tecken för den
drucknes distanslöshet. Dessa teckentolkningar på symbolplanet är godtyckliga
och kan inte knytas till Carl.

Barbie som tecken
Barbiedockan, Barbie som provdocka, liksom provdockan i Barbiestorlek är intressanta fenomen för semiotisk analys. Vad är deras teckenstatus? Vilken docka
som helst är ett ikoniskt tecken för människa genom likhetsrelation. Barbie är ett
varumärke och en docka med starkt symbolvärde. En provdocka är ett index för
    = "# 3   9 för kunden. För barnet som leker mamma-pappa-barn är dockan en pseudoidentitet för en baby.10
Pseudoidentiteter träder in i någons ställe för att de delar en rad egenskaper,
men inte den avgörande egenskapen, i båda dessa fall, liv. Emelie sa att hon inte
längre använder dockorna på samma sätt så där att jag leker med dockorna
utan det är mer såhär för att se hur det blir. Barbie har alltså bytt skepnad från
en pseudoidentitet till ett mått, ett index för en viss modell. En provdocka behöver inte dela några egenskaper för att träda in i någons ställe, förutom den
enda avgörande egenskapen, måttet. Barbie som provdocka bär dock med sig
varumärkets kännetecken och symboliserar fortfarande ett visst kvinnoideal. Det
gör inte provdockor och inte heller provdockan i Barbiestorlek i bildberättelsen.

Broderade tecken
På Planeten broderade man stafettbroderier under en kort period då materialet
från textilslöjden var på sanering mot klädmal. Att brodera är både ett sätt att
”skriva” och att ”teckna” eller ”måla” med tråd. Metoderna resulterar i textila
Q

++         tulkinta>   ?  +     % 9
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#= Y       3   3   #        
bilder. Broderade bokstäver, ord och meningar är textuella tecken som all annan text. Därtill är broderier textila uttryck med alla utmärkande drag som hos
C        "   3#  #
tekniska villkor.
Broderiet i bild 7 innehåller färgläggning, konturteckning och text. Tecknet hjärta förekommer både som en ”målning” och en ”teckning”.
Det blåmålade hjärtat visar motsvarigheten till
breda penseldrag i stygnen med grovt garn.
Det tecknade hjärtat i gult och rött garn vi      #      "    
inte framstå som en alltför perforerad linje.
Bild 7. Stafettbroderi ”Masterpiss” i brodyrram.

Den gula urinstrålen kan kanske ge intryck av
skvättande naturalism men illusionen bryts
bryskt av en rak heldragen linje som visar tek-

nikens begränsning jämfört med pennteckning. Man kan också dra fördel av tek              CX=

Tre kronor
Svep är en vanligt förekommande slöjdteknik i skolans trä- och metallslöjd. Tekniken tillämpas nästan uteslutande för tillverkning av svepaskar och brickor.
$    #         3    
tillgängliga. Färg bestäms av träslag eller målning. Man kan också designa överlappning och söm, samt eventuellt handtag efter eget huvud. Fredrik på Planeten
berättade hur han tänkte när han designade sitt handtag:
– När jag satt å tänkte på designen till handtaget på svepet var det ju hockey-VM med tre kronor så tänkte jag på en krona liksom å så gjorde jag bara en
liksom triangel som gick upp istället… i VM så är det ju liksom tre kronor tänkte
jag kan göra en krona, ja nästan. Jag gillar ju hockey å kolla på så där å så gil<" '<<  <    #'<
å forma den lite å så blev det sådär. Jag gjorde

 "< '< #
Fredrik har gjort en förenkling av ishockeylaget Tre Kronors märke och fört över den
till ett handtag för locket till en svepask (Bild
¢= X            Bild 68. Fredriks handtag till svep.

166

KAPITEL 6

form som enligt Fredrik är inspirerad av en krona. Han menar att designen förenar hans intresse för hockey och hans vurm för Sverige. Kopplingen ligger naturligtvis i att hockeylaget använder den heraldiska nationalsymbolen för Sverige
som en logotyp. Handtagets nedre del är yytterligare
g
bearbetad och designad
g
som
ett handtag. Anslutningen mot locket med handtagets rundade former gör designen till ett tecken för funktionen handtag. De rundade formerna är typiska för
handtag, medan den övre delen sticker ut som en individualisering av handtag.

Dekor
Dekor är ett begrepp som bland annat används för att beteckna utsmyckning i
största allmänhet. Det är ganska vanligt att man ser konsthantverk och slöjdalster som dekorerade nyttoföremål. Om man istället betraktar dekor som tecken
eller uttryck kan betydelse och mening framträda.
Mönster på tyg kan förstås som dekor. I textilslöjden på Planeten fanns Johan
som på ett underfundigt sätt vände upp och ner på könsnormen genom dekor.
Han sydde ett par shorts som jag fotograferade under arbete, närmare bestämt
vid strykbordet (bild 80). Vi kommunicerade via e-post. Här följer först Johans
svar på frågan hur han tänker om designen och sedan en följdfråga11:

c I0±
c             A  '
    A %%' !)*' 
 !@%      AA!$ +   
    ''   !)+     
 B   &      '    A 
 ' '  !
I0c ±
)  % !0+   + +   b
c I0±
c A  ' & A  +     
' & A   + ''!$   '  
'& A  &+  %
 '+ ' 
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På bilden ser vi Johans shorts på avigan så mönstret syns inte så bra, men
  K]$#V"    =  
 c  &  '  A      & +  F    +\    &  '&   
+\'   +\!(& 9& +' &A  9& 
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syftar på barnslighet när han skriver att ”tyget förmodligen inte anses vara speciellt manligt att en kille använder sig av det”,
” och att detta gör det lite roligt.
_     V      # K 
saken på ett sätt som avväpnar manligheten.
Sabina på Alhalla utförde ofta dekor på sina slöjdalster. Under den första
intervjun i februari hade vi bland annat talat om ett formelement, en spiral (bild
90, nästa uppslag). Sabina arbetade under höstterminen med en kopparskål som
hon emaljerade med ett rött spiralmönster på vit grund. Senare under terminen
K  "# # 3      =&der vårterminen arbetade Sabina med en ganska komplicerad hylla som målades
svart med slingrande mönster (bild 61). Hon berättade att inspiration till dekor
och design får man ibland från tidskrifter, men mest är det när man går på stan
och kollar i affärer. Hon kollar särskilt på liknande saker som hon själv håller på
med i slöjden och bearbetar på så sätt egna idéer.
    K  V     
från den tidigare intervjun. Hon tog upp hur man kan se vem som gjort vad en     "#         
av slöjdalster och att dessa kommer fram även om man inte har haft avsikt att
förmedla något. Hon anser att ett slöjdalster speglar personen som utför arbetet.
Berättelsen om Sabina kretsar kring hennes arbete med formgivning. Därför görs en analys som riktas mot dekorativa aspekter av slöjdalster i trä- och
metallslöjd. Särskilt märks vissa formgivningselement; spiralen och slingan. Dekor och mönster kan analyseras antingen som tecken eller som estetiska uttryck.
Teckenfunktioner analyseras med semiotiska begrepp medan estetiska uttryck
analyseras med Mikhail Bakhtins estetikanalys.12 Ett alternativ är att integrera
båda dessa, vilket ger följande tre analysaggregat:
I

II

III

Firstness

Secondness

Thirdness

Ikon

Index

Symbol

Material

Form

Innehåll

En analys av dekoren på det emaljerade fatet (bild 90) enligt aggregat I riktas
        ¡    ¡
 ¡_   "#      ##  3 3 
botten. Det är blankt. Ikonisk likhet i semiotisk mening existerar knappast i dekoren då den i detta fall svårligen kan förstås som ett ikoniskt tecken för något.
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Bild 80. Johans shorts med
Nalle Puh-mönster.
Bild 61. Leyla kramar Sabinas hylla med slingrande
mönster.
Materialet är röd och vit emalj på koppar.
Frågor enligt aggregat II är följande: Vad
är dekorens secondness? Vad påminner dekoren om? Vilken form har dekoren? Det fördjupade intrycket, secondness, visar på oregelbundenheter i utförandet och linjernas karaktär,
samt att spiralformen möter kanten på skålen.
Dekoren påminner om snurrande rörelse och
strålar, men den för också tankarna till glaserad keramik. Den inre formen är spirallik och
de yttre strecken är korta och kraftiga, varav
  3   V# =

Bild 90. Sabinas emaljerade
kopparskål.

Frågor enligt aggregat III: Vad är dekorens thirdness? Vad kan dekoren symbolisera? Vad är dekorens innehåll? Tolkningen, thirdness, bygger på det första
intrycket och det fördjupade intrycket. Det kan vara så att dekoren som tecken
hänvisar till dekor, det vill säga att Sabina har en prototypföreställning och att
dekoren symboliserar dekor på ett omedvetet plan. Det kan också vara så att spiralen symboliserar växande. Vad betyder det att dekoren är röd? En enkel förklaring är att Sabina antagligen gillar färgen, hon målade ett skrin rött, hon klädde
sig ofta i något rött plagg och målade naglarna röda. Men rött är också en stark
symbolfärg för bland annat kärlek men också uppror, eld och blod. Innehållsmässigt uppstår vissa frågor. Varför tycks spiralen tränga in, eller tränger den
ut? De korta strecken har liksom öppnat sig för spiralen som sträcker sig över
kanten. Enligt Mikhail Bakhtins analys av estetiska verk kan både materialet och
formen ha arkitektoniska moment som pekar mot innehållets estetiska objekt.
_    K         
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klarare. Materialet emalj på koppar ger ingen direkt ledtråd. Är formen på dekoren en tillfällighet eller betyder det något att spiralen så att säga spränger kompositionen? Jag önskar jag hade frågat Sabina. Kompositionen är dynamisk och ger
ett intryck av snurrande och utåtstrålande rörelse. Man kan fråga sig om Sabinas
design är enbart formalestetisk eller om den har en djupare innebörd. Kan hon
bearbeta tankar om växande och fruktbarhet, eller är det kanske ett omedvetet
uttryck för existentiell skräck inför det meningslösa i tillvaron, horror vacui?
Analys av den slingrande dekoren på Sabinas svarta hylla (bild 61) enligt ag X           ¡  
 ¡    ¡_   "#    "
av Leyla som ömt famnar hyllan i knäet. Det förhållandet får jag lämna därhän.
Det som syns av dekoren består av gröna slingrande växtformer med röda knoppar som löper längs hela sidan och avslutas med en utslagen röd blomma med gul
knapp. Dekoren är ett ikoniskt tecken för blomma genom likhet. Den är målad
mot en svart bakgrund som utgör sidostycke i en triangelformad vägghylla. Analys av Sabinas hylla enligt aggregat II riktas mot hyllans secondness? Vad påminner dekoren om? Vilken form har dekoren? Hyllans secondness, det fördjupade
intrycket pekar på en individuation av slingan. Slingan påminner om ett utmärkande drag i ornamentik, nämligen strävan att fylla ut en begränsad yta genom
en jämn fördelning av elementen. Sabina följer detta typdrag utom vid basen
för växtslingan och i den utslagna blomman vilket bidrar till individuationen i
kompositionen. Formen ansluter till ornamentik. Analys enligt aggregat III riktas mot thirdness, symbol och innehåll. Thirdness, det vill säga en kombination
av det första och det fördjupade intrycket är en slingrande individualiserad växtform. Innehållsligt ansluter Sabinas dekorativa växtslinga till en konsthistorisk
tradition av växtornament. Hennes slinga är snarare realistisk än stiliserad även
om slingan tycks fylla ut sidostycket som ett arabeskmönster.

Uttryck
Det estetiska uttrycket kan uppfattas som en meningsfull aspekt, som en betydelsebärande aspekt och som en formalestetisk aspekt. Mening och betydelse i
slöjdens processer och produkter sammanhänger med innehåll medan den formalestetiska aspekten av slöjdalster i huvudsak kopplas till färg, form (i bokstavlig mening) och komposition. Innehållet i uttrycket är åtkomligt genom en
systematisk estetikanalys av innehåll, material och form (i både abstrakt och
bokstavlig mening).13 En estetisk analys enligt Mikhail Bakhtins modell riktas
< )    %$2 :     &  
%   A  '  &    >;%IT
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mot det estetiska objektets arkitektonik.14 Analysen görs i tre steg: Det första steget är att klargöra innehållet, vilket innebär att analsera två olika moment. Det
ena är det etiska momentet och det andra är att undersöka verkets epistemiska
bestämning.15 Analysens andra steg
g riktas mot materialet,, dels som ett veten3    #       tetiska objektet. Analysens tredje steg gäller formen, vilken analyseras dels som
kompositionell form och dels som arkitektonisk form.16
Formalestetiska egenskaper analyseras genom kategorierna form, färg och
komposition.
Uttrycket är en komplex samling av utmärkande drag där man inte kan bortse från varken mening, betydelse eller formala kvaliteter.

Barbies uttryck
Barbie har tidigare analyserats angående mening och som tecken. Här ska jag
analysera några av Barbies uttryck som de har gestaltats av Emelie. Analysen
görs enligt Mikhail Bakhtins systematiska estetikanalys och riktas främst mot
de plagg dockan bär. Jag har valt ut tre bilder av Barbie (se nästa uppslag, och
färgbilder på sidorna 122 och 123). En Barbie i kort mörkt blålila klänning med
gulrutig midja och volang och en matchande väska, en Barbie i långkjol, sjal och
topp, och till sist en Barbie i shorts, topp och hatt. Urvalet avser täcka något av
bredden av Emelies bilder av Barbie.
Estetikanalysen riktas mot innehåll, material och form. Innehållet som analysenhet har två moment, ett etiskt moment och ett kunskapsmässigt moment.
Man kan med utgångspunkt i Barbies kläder ställa kunskapsmässiga, eller med
Bakhtins ord, prosaiska frågor: Vad ser man? Vilka utmärkande drag kan noteras? I bild 15 ser man en Barbiedocka iklädd klänning av två olika tyger med en
stor blomma i midjan och en väska i samma tyger som klänningen. Innehållets
etiska moment är inte direkt åtkomligt men det kanske visar sig efter en analys
av material och form. Vilka är plaggens materiella egenskaper och hur kan de
tänkas medverka i den estetiska intentionen? Jag ser ett mörkt blålila tyg med
en aning frottéliknande struktur, samt ett gulrutigt tyg. Blomman i midjan ser ut
att vara av plast. Materialkombinationen är ytterst medvetet utförd och bildar
D 2        , A &       
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Bild 23. Barbie i shorts, topp och hatt. (Foto: Emelie)
Bild 15. Barbie i klänning med väska. (Foto: Emelie)
Bild 22. Barbie i långkjol, sjal och topp. (Foto: Emelie)
en tydlig koppling mellan klänningen och väskan. Formen i den mörka snäva
klänningen med volang och midja i avvikande färg och mönster är relativt enkel
förutom en skarp kontrast mellan de ingående materialen. Halsens raka skärning bidrar till det enkla och strikta uttrycket som ändå är stiligt elegant. Barbie
ser parant ut och väskan i matchande tyg bidrar till intrycket av en prydlig och
välvårdad kvinna.
Barbie i långkjol, sjal och topp ger ett annat, möjligen ändå besläktat intryck
(bild 22). Hon ser på något vis äldre ut än i bilden med klänningen. Om det inte
vore för att hon har bara axlar skulle det kunna vara en gumma med sjal. Den fotvida kjolen bidrar till ett lite ålderdomligt uttryck. Alternativt ser vi här en representativ dam, närmast ceremoniellt festklädd skrida fram. Materialen är återigen
varierade, toppen ser ut att vara stickad vilket skapar en lite udda kontrast med
det mönstrade tyget. Formen på kjolen är lång, vid och draperande, sjalen likaså,
medan toppen är åtsittande. Mönstret på kjol och sjal består av blommor och
blad i lila och rosa toner mot en ljust rosa botten. Kjolen har en veckad skört i
midjan. Sjalen är extremt lång, den ser ut att
nå åtminstone till knähöjd på båda sidor. Toppen är ribbstickad i gröna nyanser. Genom att
 3 Y   V"   
skapat ett intryck av allvar och värdighet åt en
annars ytligt utmanande och ganska slätstruken modedocka.
Bild 3 Pernillas kuddöverdrag.
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 V #  Y      33 #        "# 
kvinnan i klänning och damen i vid långkjol. Här är hon nu klädd i blå fransiga
jeansshorts med ett rosa band om midjan, en ärmlös mörkblå topp utan axelband och en lustig hatt med brett hakband (bild
(
23).
3) Liksom Barbie i snäv klänning ger shortsvarianten spelrum åt det långsmala, smått anorektiska modellidealet. Barbie ser närmast snärjd ut av hakbandet och dockans onaturligt långa
och spinkiga ben framhävs av de korta shortsen. Utformningens innehåll pekar
mot fritid utomhus i varmt väder. Materialet jeanstyg understryker fritidsinnehållet i formen med det korta snittet och fransarna.
Emelie prövar olika sätt att tänka kring mode.
– Asså ja… asså man får ju tänka, liksom, att det här kan jag göra så där,
ja… fundera. Och så kan man hitta liksom nya… liksom sätt att tänka på, så
man utvecklas ju hela tiden. Ibland brukar jag sy till dockor å så bara för att se
hur det liksom blir.
Bildanalysen i kombination med Mikhail Bakhtins estetikanalys visar att
Emelie medvetet arbetar för att pröva olika uttrycksinnehåll. I exemplen framställs tre sinsemellan olika klädkoder vilka ges sina respektive uttryck i material
och form.

Uttryck i Pernillas applikation
Kuddöverdraget i Pernillas applikation (bild 3) som estetiskt uttryck kan analyseras med hjälp av Mikhail Bakhtins systematiska estetikanalys. Analysen riktas
mot innehåll, material och form.
Vad ser man? Vilka utmärkande drag kan noteras? Man ser och noterar
en textil produkt, ett kuddöverdrag. På denna en polykrom textil bild i applikationsteknik, cirka 40 x 60 cm. Motivet är en fågel över ett landskap, inspirerat
av Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson. Landskapet ser ut som ett
kulturlandskap med fält och åkrar. Där anas dungar av skog och många sjöar.
 3 C  K  "  = V"ger över landskapet åt nordväst på hög höjd. Med vilka frågor kan jag komma åt
innehållets etiska moment? Sitter jag på fågelns rygg och far fram över landskapet? Kan fågeln föra mig härifrån? Pernilla antydde att Nils Holgersson ville bort.
Vad är avsikten med att resa bort? Andra prosaiska och kunskapsmässiga frågor
   3¡  ¡    
 3¡             #
landskap? Hur tar man hand om landskap? Hur kan man i en bild visa vad som
  # 3¡ "3          
man tolkar innehållet. Är det huvudsakliga innehållet ett landskap eller en resa?
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Innehållets moment är än så länge en rad frågor. Jag låter dem stå så länge.
Materialens och teknikernas betydelse är grundläggande i slöjd. Även materialets betydelse har två moment. Det ena består av, i likhet med innehållet, ett
kunskapsmässigt moment, vilket betyder att materialet måste förstås i dess vetenskapliga bestämning. Pernillas kuddöverdrag består av kulört tyg och färgad
tråd, förmodligen bomull. Det andra momentet rör materialets arkitektoniska
egenskaper, det vill säga den estetiska intentionen. Pernilla bearbetade materialet genom att riva remsor av tyg i olika färger till olika bredder som hon sedan
rev i mindre oregelbundna bitar. Tekniken att riva bidrog till den arkitektoniska
  3       "  #    
karaktär. Valet av materialens färg, åtminstone för landskapet, är arkitektonisk
eftersom den gjordes med omsorg om ett uttryck. Pernilla ville använda naturens
färger och valde ett ockrafärgat tyg som bakgrund för två nyanser av grönt tyg
och ett ljusblått tyg. Alla sömmar är utförda i sicksack. Ovanpå dessa syddes en
rosa fågel med svarta detaljer. Om rosa förstås som ett tecken för feminin kan det
röra sig om en genusaspekt, det vill säga en markering att pojken Nils Holgersson
 " V #=X      =
Argumentet försvagas av att det är fågeln och inte en passagerare som är rosa.
] 3      3KV 3!        
V #V" 3  ¡17
Formgivningens betydelse är central i slöjd. Formens betydelse har också
två moment, det ena är komposition och det andra är arkitektoniskt, det vill säga
kopplat till innehållet och den estetiska intentionen. Pernillas komposition betonar horisontella och vertikala element som bildar oregelbundna rektanglar, vilka
bryts av fågelns diagonal. Rektanglarna tätnar till vänster och medverkar i rytmiken. Rytm kan vara kompositionell eller arkitektonisk, i kuddöverdraget är det
ett arkitektoniskt moment eftersom det medverkar innehållsmässigt i framställningen av landskapets karaktär. Om man tittar på en 20-kronorssedel och jämför
med Pernillas kuddöverdrag ser man att landskapet är spegelvänt och att fågeln
V"      $         en av kuddöverdraget. Sedeln är i så fall inte en förlaga utan en inspirationskälla.
Det betyder att utformningen är arkitektonisk då den skapar ett fågelperspektiv.
Samma kompositionselement får dessutom en dubbel arkitektonisk betydelse,
rytm och perspektiv. Fågelns utformning och färg skulle kunna ansluta till Pernillas idé om ett barnsligt uttryck med tanke på att vingarna verkar vingliga och
      #   #     V #  =
P ( ] J0 '    ; ;  2   
  '  T!T' &     +  T * 
%   !
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Frågorna som ställdes under innehållets etiska och kunskapsmässiga moment kan nu efter analys av materialets arkitektoniska och kunskapsmässiga
moment och formens arkitektoniska och kompositionella moment behandlas på
nytt. Det har framgått att innehållets kunskapsmässiga
p
g moment kan utvecklas,,
        V"#
tvingas lyfta frågorna till ständigt högre generella nivåer. Kuddens bild av fågeln väcker tankar om att färdas ut, uppleva en resa, möta nya människor och
miljöer, och återvända som en mer erfaren person. Kuddens bild av landskapet
väcker också tankar om vårdaspekter; å ena sidan landskapsvård, miljövård, kulturvård, skogsvård och liknande, och å andra sidan hotande vanvård, skövling,
förorening och hänsynslöst utnyttjande av resurser. Pernilla ville återge naturens
färger i sitt arbete vilket hon kopplade till att må bra i sitt rum. Det är tänkbart
att applikationen är ett uttryck för naturens helande kraft. Pernillas applikation
analyseras ytterligare i kapitel sju.
Liknande uttryck
Kviltning, lapp- och applikationsteknik är traditionella textila arbetsmetoder.
Under observationer på Planeten uppmärksammade jag textil design som kan
uppfattas vara like events18 till Pernillas applikationsdesign (bild 81 och 82-84).
Malin och Linda som utfört dessa arbeten har avböjt intervjuer. Vid e-postkommunikation frågade jag Linda som hade gjort en textil bild, hur hon tänkte om sin
design med den röda ”bilden”. Hon skrev följande till svar:

0!c    'B  ' $ & + !2A
 %  ''    %%+%%'     
  *%'    & !) '       '
+'+   +  BA +         
  +   &   !F 
Lindas komposition påminner om Pernillas där horisontella och vertikala
element dominerar. Båda har valt färger där kulör och mättnad harmonierar.
Linda håller sig i princip till en kulör som nyanseras ton i ton. Malins komposition är både kontrastrik och nyanserad. Malins arbete är också en aning annorlunda då det är utfört som dekor på ett plagg. Hon har valt att infoga ett mönstrat
tygstycke och på så vis skapat en komposition som påminner om Pernillas fågel,
vilket har resulterat i ett like eventt inuti ett like event. Det rytmiska momentet
kan uppfattas som mer livfullt genom växling av vinklar i kompositionen där
lutningar kontrasteras mot räta vinklar.
Q 2     '
+  !

:           A&  

9
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Jag har ställt Pernillas kuddöverdrag i en intertextuell relation med andra
applikationer och visat på vissa gemensamma och vissa särskiljande drag. De
gemensamma dragen förenar och så att säga legitimerar samhörighet medan de
särskiljande dragen skapar beröringspunkter med andra artefakter, snarare än
begränsar ramarna för intertextualitet. Att tänka sig slöjdalster som yttranden
erbjuder möjligheter att se dem som kommunikativa länkar till mening. Begreppet intertextualitet erbjuder möjlighet att se hur yttranden i slöjdalster kan vara
besläktade.

Bild 5. Carls
' #

Bild 81. Lindas applikationsdesign.

Bild 82-84. Malins applikationsdesign.
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Uttryck i Carls gröna figur
X            " # "#= 
att utröna uttrycket kan man antingen sluta sig till en förståelse grundad på systematisk analys av innehåll, material
aterial och form,
form eller rent intuitivt uppfatta detta
och därefter söka belägg ur olika aspekter. Båda metoderna förlitar sig på en
uppfattning om det estetiska syftets arkitektonik. Det är den estetiska intentionens arkitektoniska egenskaper, snarare än kompositionella och begreppsliga,
som bär fram det estetiska syftet. Det etiska momentet kan tänkas röra frågan
om vad som går an, var går gränsen för människans mänsklighet? Hur kan man
   V"   ¡X          got som kan liknas vid Bakhtins begrepp om karneval och folklig burlesk.19 Detta
kommer sig primärt av uttrycket, som kan uppfattas både komiskt och tragiskt,
inte av kompositionen eller bearbetningen av material, som på sin höjd kan ange
genre eller stil. Innehållets kunskapsmässiga moment är en förening av två be33     33 K V     
en människoliknande gestalt. Öppnarblecket är i utgångsläget obrukbar, den är
i själva verket endast en del av en öppnare och måste förses med en anordning
som skapar ett vridmoment. Kunskapsmässigt kan detta hänföras till klassisk
mekanik. Carl har löst innehållets kunskapsmässiga problem genom ett arkitektoniskt moment som blottlägger det estetiska syftet .
Materialets betydelse - det vill säga dess villkor, möjligheter och begränsningar - för det estetiska syftet grundas i en vetenskaplig bestämning av materialet fri från omdöme och värdering. En vetenskaplig bestämning av slöjdens
material kan hämtas från naturvetenskaperna. Författarens material är ord och
studeras av lingvistiken. Men lingvistik ensamt kan inte utgöra kunskapsbas för
att förstå ett poem, lika lite kan enbart naturvetenskapliga förklaringar gälla
för att förstå artefakters estetiska objekt. Bakhtin menar att skapandet utgör
ett övervinnande av materialet.20 Det sker genom att bearbeta materialet med
relevant teknik så att det bäst passar det estetiska syftet. Carl valde materialen
trä och metall, varav metall var givet i uppgiften. Han valde också att färgsätta
 K  =_          #
praktisk funktion. Funktionen sammanfaller med materialen, men det estetiska
syftet överskrider materialen. Endast en sträng formalist skulle kunna utvinna
ett estetiskt syfte enbart ur de ingående materialen. Jag tror inte Carl skapade
    #     " =X    
han i materialen en form med ett estetiskt syfte som pekar mot innehållet. Men
materialen i slöjd kan inte reduceras till enbart innehåll, eller helt övervinnas i
O $2 9 #  #  >;%IT OO?!
G $2 :     &  % <G<9<<!
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bokstavlig bemärkelse. Den vetenskapliga bestämningen är grundläggande, eller
rättare sagt; utan material och materialkunskap ingen slöjd, vilket också innebär
att materialets villkor inte kan förbises. I slöjd är dessutom funktion en betydande del av innehållet.
”Den konstnärliga formen är innehållets form, men helt och hållet realise  #   C  =21 Formen är verkets kompositionella materiella helhet, där teknik ingår som element, kombinerad med innehållets estetiska syfte och arkitektonik. Carls komposition bygger på formgreppen
symmetri och förenkling. I utförandet anknyter Carl till skämtteckningens respektlösa hållning. Till arkitektoniska moment i formen kan räknas individuation,
det vill säga unikt uttryck, samt den retoriska överdriften i utformning av ögon
och mun, vilka medverkar till det parodiska i uttrycket.
    
Under observationer vid Planeten kom jag att fästa uppmärksamhet vid några
     3       K 33      =
Dessa kan ses som like events.22Sussi och Malena tar sitt gemensamma arbete
med en mikrofonattrapp ett steg längre i deras iver att dekorera och närmar sig
en parodi (bild 85). I mejlkommunikation skrev Sussi:

) +%  9 ±(   A &  ±

Bild 85. Sussi och Malena arbetar med en mikrofon.

 :% !<Q!
 2   
 '
ment.
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Om man inte känner till hur mikrofonen är tänkt användas framstår tjejernas projekt som enbart en lustfylld lek med material i textilslöjden. Malena
förklarade i ett e-brev:

c   A  + ' B +  
 '+ 
'     + 
  !c        &  ' '  !
0 +    " z !
Tydligen skulle mikrofonen användas i ett skolsammanhang, kanske i ett
temaarbete eller i något SO-ämne. Tjejernas projekt framstår som ett motstånd
mot konventioner. Humor blir ett sätt att ifrågasätta rådande värderingar, eller
vända något stelt och tråkigt till en kul grej. Motståndsmomentet i Carls gröna
  # KK            "  nen. Carl lyfte fram en rödögd gaphals. Sussi och Malena besvärjer döden med
en smyckad mikrofonattrapp.
Reflektion
    33     

       "#      =

Analysen tog utgångspunkt i material, form och funktion. Funktion kan ses som
innehållets kunskapsmässiga moment. Analys av Carls buteljöppnare visade sig
# 33V K    3 #        
utanförskap och motstånd. Dessa anknyter till innehållets etiska moment. Vidare pekade analysen på en rad möjligheter att fördjupa estetiska aspekter och
hur dessa kan kopplas till både mening och betydelse. Semiotisk analys gav en
"#        3#         =#  3      " =_ 
V 33 # #     33 V  
med en tand. Teckenanalysen gav därmed grund för tolkning av möjliga betydelser, vilket var vägledande i den estetiska analysen som pekade ut innehållet.
  "          "   tetiska objektets arkitektonik, och därmed komma närmare att förstå innehållet,
det vill säga meningen med ett verk. Carls buteljöppnare visade sig ha ett burleskt innehåll som kunde relateras till andra verk. Därmed gav jag Carls gröna
           33     
och ett par Nalle Puh-mönstrade shorts vid en annan skola. Avsikten var att visa
några like events, men också att inkludera exempel från en annan skola och ett
annat slöjdmaterial.
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Formalestetiska uttrycksmedel
Färg, form och komposition räknas vanligen som formalestetiska uttrycksmedel. I slöjd måste man räkna även material och struktur/ textur som formalestetiska uttrycksmedel. Färg har en grundläggande formalestetisk funktion. De
V   33      "#   "  
också klart för sig vilka färgkombinationer de tycker passar och vilka de ogillar. I
slöjd måste man alltid ta ställning till färg. I trä- och metallslöjd tar man ibland
ställning mot färg. Man arbetar ofta med formmässiga frågor, i textilslöjd kan
det handla om vilket snitt man väljer till ett plagg, och i trä- och metallslöjd kan
det handla om själva formandet av material. Det händer också att man tar upp
kompositionella frågor.
En färg med mening?
Påfallande många ungdomar talar om grönt som en speciell färg. Det framkommer också att ungdomarna har bestämda uppfattningar om vissa formalestetiska
aspekter, särskilt när det gäller färg. Nyanser av grönt nämns som speciellt viktiga. Hassan är noga med att hitta just samma färg till hyllan som väggen på rummet. Pernilla vill att kudden ska matcha soffan och rummet. Ensar har blandat
till en grym grön färg. Hassan, Pernilla och Ensar har säkert valt färg som en
formalestetisk preferens, det vill säga att de tycker grönt är snyggt. För Ensar
handlar det om att blanda till en färg med uttryck. Hassan kopplar grönt till sin
personlighet. Han till och med skriver sitt personnummer på den gröna väggen.
Men för Pernilla har grönt en djupare mening som handlar om hur färgen påverkar henne. Hon säger att grönt får henne att må bra, att det har en lugnande
verkan. Emelie menar att man kan chockera med grönt.
Man kan naturligtvis inte utse en enskild färg som mer betydelsefull än an =_     V        da synpunkter på färgen grön.

Estetiska resurser
På nästa sida och uppslag följer en redogörelse av ungdomarnas utsagor om estetiska, gestaltande och kreativa resurser (tabell 9). Utsagorna är hämtade från
berättelser i kapitel fem. Jag bortser från person och sammanhang i uppställningen. Denna redogörelse avser visa bredden av estetiska resurser. Som framgår under rubriken ”Estetik, gestaltning och kreativitet” i kapitel ett utgör dessa
tre begrepp en enhet. Jag ser dem som aspekter av det studerade fenomenet.
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Tabell 9. Ett urval av ungdomarnas utsagor uppställda efter
aspekter av estetiska resurser
ESTETISKA

GESTALTANDE

KREATIVA

nästan helt grönt å sen
kanske lite inslag av
svart

så gjorde jag den grön
efter tapetens färger

i tygskåpet får man
jättemycket bra idéer

jag tycker den å vit

så det ser ut som att
det sitter ihop med

 

-

väggen

gurer

allt ska anpassa sig till
rummet därför gjorde

sen valde jag kalla det
för masterpiss, istället

jag pallen svart

för masterpiece

det är ju naturens färger

jag tänkte att det
      '
en stjärna eftersom

fyrkantigt som
barnteckning

en

tråden jag broderade
med var så tunn

barnsligt men ändå
 

klippa sönder kläderna å så sy om dom, det
ska bli nånting nytt

passade så bra
det är mycket kontrast
i det där
ibland gör jag såhär
med färgerna, jag gillar blått, då tar jag
det, så kanske en brun
också å blandar, sen
blir det nånting
grönt är en så kraftig
<
<ra olika nyanser

det ska se lite slarvigt
ut

grönt är fult
ja så man ser ögonen
inte blanda för mycket

bra såhär

färger
det tyckte jag inte blir
så snyggt

svart
jag tycker den å vit

den är för att det ska
synas man ska liksom
se knappen om man
tänker på fåret

grönt för den ska vara
skrikig ;D
en grym grön färg

nästan helt grönt å sen
kanske lite inslag av

inte en vanlig knapp,

jag tänkte på känslor,

man ska inte fokusera
på knappen, utan det
är midjan man ska fokusera på, inte knappen

stygnen går fram och
tillbaka, det gör också
känslolivet

passade så bra
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ESTETISKA

GESTALTANDE

KREATIVA

en snygg kontrast med
den blåa tråden mot
orange bakgrund

lila är en lite udda
färg, känslor kan också vara udda

då hade jag en tjuga i
         
 ' 


färgen orange är ganska ful, så det förstör
helheten lite

om jag är glad då kanske jag har så här lite

det så kolla jag på tjugolappen å på Selma
Lagerlöf, å då är Nils
Holgersson där då

 
   
som färg och mönster
och tyger å så liksom
inte kanske blanda

jordnära liksom så här
naturen, skog, träd…
gräs, levande, det är
en levande färg

så här tyger hur som
helst

färggladare färger

tänkte jag ”vad snyggt
med en fågel på”
om jag behöver såhär
jätterak linjal eller

det blev grönt, det är
jätteviktigt att man,

nånting, då brukar
jag ta papper och tejpa
ihop, om jag behöver

jag har det för jag gil-

man måste ha nånting
som man känner sej
bekväm i, å lugn å…

runda… ja, då brukar
jag bara ta nånting
runt å så gör jag mina

lar det

att man mår bra i…

egna grejer

det är snyggt

jag älskar grönt och
ville även chockera

det måste inte vara sådär som jag har tänkt

klipper sönder dom så

från början jag kan
ändra å skapa nytt

det ska matcha

det är jag som har
gjort det och jag gillar
det och det är jag som
har bestämt… grönt

dom ser lite häftiga ut
typ ändra design det
brukar jag göra

En utsaga kan ha estetiska, gestaltande och kreativa aspekter. Exempelvis
kan utsagan en grym grön färg beskriva en formalestetisk aspekt, en meningsskapande aspekt, en gestaltande aspekt, en teckenaspekt, en uttrycksaspekt, en
kreativ aspekt eller annan estetiskt betydelsefull aspekt. Uppställningen avser att
belysa vissa aspekter av ungdomarnas utsagor gällande estetiska resurser.
Många av ungdomarnas utsagor om formalestetiska aspekter rör färg. Det
är inte oväntat eftersom färg är en aspekt man inte kan förbise. Vad säger de
som kan uppfattas som motstånd mot färg? En av deltagarna sa att orange är
fult, men det är fråga om val av färg, inte egentligt motstånd. En annan uttryckte
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motvilja att blanda för många färger. Några pratade om blanka ytor och lysa upp,
men inte heller detta behöver betyda ett motstånd mot färg. Snarare understryks
#"   =]     #  
#            =&       3#
3 
mot form förekommer inte i materialet. En del utsagor kan anses ligga mellan de
formalestetiska uttrycksmedlen form och komposition, till exempel
inge detaljerat utan mer såhär… fyrkantigt liksom och inte bara såna här
raka linjer, dom är lite vågiga
utvidga, mönster, ränder, kontrast, mycket av samma bredvid varandra,
smälta in, lite här å där, en blandning av material.
Den kreativa aspekten av estetiska resurser sammanhänger till stor del med
processen. Utan kreativitet skulle estetiska resurser riskera förbli outvecklade.
Den kreativa aktiviteten driver på processen varmed verket realiseras. Några av
ungdomarnas utsagor uttrycker just den aktiva och kreativa aspekten av estetiska resurser:
          '   <      < derade med var så tunn. Klippa sönder kläderna å så sy om dom, det ska bli
nånting nytt. Typ ändra design det brukar jag göra. Då hade jag en tjuga i
    << }'  @  
där, då tänkte jag ”vad snyggt med en fågel på”. Om jag behöver såhär jätterak
linjal eller nånting, då brukar jag ta papper och tejpa ihop, om jag behöver
runda… ja, då brukar jag bara ta nånting runt å så gör jag mina egna grejer.
Då upptäckte vi att det hade fastnat lite så att det blev ränder. När jag gjorde
designen till handtaget på svepet var det hockey-VM med tre kronor så tänkte
jag på en krona å så gjorde jag en triangel. Ibland brukar jag sy till dockor å så
bara för att se hur det liksom blir.
Kreativa aspekter hör också ihop med impulser och inspiration. I tygskåpet
 <  # 
#
Material är ett formalestetiskt uttrycksmedel men kan även ses som ett kreativt uttrycksmedel.
>  <  #Z    
att göra en stjärna eftersom tråden jag broderade med var så tunn. Klippa
sönder kläderna å så sy om dom, det ska bli nånting nytt. Inte en vanlig knapp,
den är för att det ska synas man ska liksom se knappen om man tänker på fåret.
Spikar kan sitta lite här å där, behöver inte sitta på en rad å såna grejer.
_                     
det vill säga förankrade i språkliga uttrycksformer. Sen valde jag kalla det för
masterpiss, istället för masterpiece. Broderiet blir även intressant med texten
’FLÄSK’, det gör det lite förvirrande.
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Några utsagor kopplar kreativitet med formalestetiska aspekter.
– Inte en vanlig knapp, den är för att det ska synas man ska liksom se
knappen om man tänker på fåret. Man ska inte fokusera på knappen, utan det
är midjan man ska fokusera på, inte knappen. Spikar kan sitta lite här å där,
behöver inte sitta på en rad å såna grejer.
Spikar lite här och där skulle i textilslöjd kunna vara sömmar lite hit och dit.
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Kapitel 7: Nya horisonter
Kapitel fem behandlade forskningsfrågan ”Vad berättar unga människor om
slöjd?” Kapitel sex behandlade forskningsfrågan ”Vilka estetiska resurser tas i
bruk?”. I detta kapitel behandlas den tredje och sista forskningsfrågan ”Hur kan
man beskriva relationen mellan ungdomarnas berättelser och deras estetiska resurser?” Jag diskuterar frågan med utgångspunkt i det empiriska materialet så
som det har framställts i kapitel fem och sex. Kapitlet ska ses som en utveckling
av kapitlen fem och sex. Kapitlet utgör också ett resultat via abduktiv slutledning.1 Här förenar jag narrativa och estetiska perspektiv i avsikt att belysa möns   3     V     
        "#  K  =^V     3
en bearbetning av Lars Lindströms modell över estetiska lärprocesser.

Teman
Narrativa och estetiska perspektiv i förhållande till avhandlingens syfte och
frågeställning kan delas upp i teman. För att belysa relationen mellan ungdomarnas berättelser och deras estetiska resurser har jag valt tre teman; slöjd som
3   3 K   K # K         ¢= 
valdes dels med utgångspunkt i forskningsfrågorna och dels efter en modell för
    =               
ett, om ungdomars berättelser om slöjd, och fråga tre, om förhållanden mellan ungdomars berättelser och deras estetiska resurser, kopplas till personligt
projekt och relationellt moment. Fråga två, om ungdomarnas estetiska resur  33    K     =           
        =         K  "
plats men har fått ge vika för tema personliga ställningstaganden som bättre anknyter till det empiriska materialet. Slöjdmaterial och kön var ett annat tema
 #  " 3       3C      
     "=  33 K K  33#"
mönster hos resultaten och därigenom komma till abduktiva slutledningar. Jag
  "      K3            
3  3 K   #   "  mål. Enligt Helen Knutes modell har meningsstrukturen tre avgränsade kän-

 2 % + '       + 
& !

 +' '"

187

KAPITEL 7

netecken.2 Jag har i det följande valt bort ett av hennes kännetecken, dynamiskt
förlopp, eftersom den behandlar slöjdande i sig som en kroppslig och kognitiv
process vilket här inte utreds som ett tema. Jag har istället lagt till ett annat me  3#        
tema i materialet.

.

Slöjd som personligt projekt
#  K                  prövning av olika sätt att utforma och visa sin personlighet. Ungdomarnas arbeten i slöjd anknyter till individuella föreställningar och deras berättelser vittnar
om såväl öppna frågeställningar som personliga ställningstaganden.
Sussi på Planeten sa i berättelsen Tjejsnack att hon trodde sig vara den enda
i hennes klass som tycker att slöjd är det roligaste ämnet. Hon arbetar på olika
sätt med kläder hemma och tänker gå hantverksprogrammet ”Kläder och mode”
på gymnasiet. För Sussi är det viktigt att spegla sin personlighet i kläder och hon
lägger stor vikt vid personliga uttryck vilka hon skapar med estetiska resurser
som hon säger sig ha tillägnat sig på fritiden. Hon köper färdiga t-shirtar som
hon trycker på med digital teknik, något hon tror inte är möjligt i textilslöjden
eftersom det är dyrt. Hon klipper hål eller slipar med sandpapper så att kläderna
 0 # +  Gestaltandets pedagogik.#   &     + +  0 # + 
   '&&         & !
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ska se häftiga och använda ut. Enligt Sussi är det olika sätt att skapa. Så kan man
inte göra i textilslöjden för där ”gör man det man ska göra… nej man får göra i
stort sett vad man vill, men samtidigt känns det som att… det är ju en lektion å
då kanske man inte får tid å göra vad man vill”.
 #   "    #    " sätta förmåga att uttrycka sin egen personlighet. Vidare tycker hon att ”det fattas
lite i skolan, det här hur man ska få uttrycka precis det man själv vill göra, å
spegla sin egen personlighet”.
Sussi tycker det är viktigt att man får skapa i skolan.
För Emelie på Jaegerska handlar det om personliga val som berör hela hennes situation både nu och i framtiden. Hon hade bestämt sig för att satsa på ett
yrke inom designområdet och valde med viss vånda mellan textilslöjd och träoch metallslöjd. Emelie ser textilslöjden som hennes egen väg och tänker även
hon gå hantverksprogrammet ”Kläder och mode” på gymnasiet. Hon gav uttryck
för en ytterst medveten hållning när det gäller kläder, vilket blev tydligt redan i
den inledande mejlkommunikationen då hon skrev:

c  A  '  +A  B      
   *    !F 
Att bära sina tankar och känslor som kläder är uttryck för personlighet3. Uttrycket fördjupas om kläderna skapas av personen, vilket också gör att det blir en
dubbel handling, först göra och sedan bära och visa upp. Emelie visar att hon inte
är ett värnlöst offer för modeindustrin på två plan. För det första tar hon saken i
egna händer genom att själv sy sina kläder, och för det andra avgör hon på egen
hand vad som passar henne utan hänsyn till vad som råkar vara på modet.
– Men det beror ju på hur man är som person också, jag kanske inte gillar
det, men en annan gillar det. Men det är mina ögon liksom. När jag är trött då

<      
<<   
men om jag är glad då kanske jag har så här lite färggladare färger. Men jag
brukar mer sådär matcha med svart liksom så där, så där basic, inte för att jag
är jätteudda så utan det är mer såhär hur jag tänker passar in liksom, ja här
i skolan.
Lisa på Jaegerska sa i berättelsen Tjejsnack att kläder är ett av hennes största intressen. Men hon köper nästan aldrig något nytt, hon syr eget eller ändrar
plagg hon köpt i secondhandbutiker. För henne är det ett sätt att uttrycka sig,
att gå sina egna vägar och göra det hon vill och visa upp sin personlighet genom
kreativt skapade kläder. Lisas intresse för kläder är kopplat till Internet. Hon
berättade under intervjun:
– Ja, jo där kan man hitta hur mycket som helst, det var nog så jag började
<

$c% Kläder som språk och handling.>  I6 OOD?!
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tror jag, hitta information, eller inspiration på nätet, människor som gjorde
såhär, ville jag också prova. ]   ' #<   
   '"'     '    #U
 
sidor å bloggar å sånt, där man kan se vad andra gjort med kläder å så, det är
ofta så jag får inspiration. Jag har en blogg där man kan se, det är lösenord så
det är bara nåra kompisar som ser den.
Även Emelie använder nätet för att utveckla sitt intresse för kläder. Vi pratade inte om det under intervjun men det framgår av bilderna på Stardolls. För
Sussi, Emelie och Lisa är textilt arbete en ytterst meningsfull sysselsättning, nästan som en livsstil, starkt kopplad till personliga uttryck.
$  3          = 
ingår som en del i hennes föreställning om en lugn och avslappnande miljö. Hon
tänkte på sitt nyrenoverade rum med gröna väggar, hon hade själv valt färgen
fast hennes föräldrar ville ha en annan färg. Det är viktigt med rätt färg för Pernilla. Hon sa:
– Det är jätteviktigt, man måste ha nånting som man känner sej bekväm
i, och lugn, att man mår bra. Gärna så mycket grönt som möjligt… asså till och
med mattorna gröna, hela rummet nästan helt grönt, men kanske lite inslag
av svart.
Pernilla är i färd med att bygga en personlighet som omfattar både estetiska
och känslomässiga inslag av balans och harmoni vilka hon kopplar till sin personliga miljö. Kudden som hon sydde i textilslöjden intar en meningsfull plats i
hennes rum.
Mikael på Alhalla är intresserad av vapen. Han kopplar sitt intresse till arbete i slöjden på ett högst personligt sätt genom att tillverka saker till sina vapen.
    K    # 3#  "  K    =
  3    K 3   =!      "  3 =
 K 3 3      3=K3
som användes för att forma kogret lämnade ett spår i form av en spiral. För Mikael är slöjd ett meningsfullt personligt projekt på ett närmast pragmatiskt vis.
Hasan på Alhalla berättade i Hemma hos oss att han är mycket noga med
färger på sitt rum. Han sa:
– Jag tänker mycket på färger innan jag målar grejer i slöjden för att det
    '< <"   ' #=  passa sig till… rummet.
För Hassan var rummet helt och hållet ett personligt projekt. Han berättade
att rummet betyder mycket för honom. Han laddade rummet med betydelse. Så
han målade tapeterna själv. Sen så hans personnummer med vit text. ”Mitt per " " #`# Så sa han.
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Sabina på Alhalla sa att man kan se personliga egenheter i ett slöjdalster som
avslöjar vem som har utfört arbetet trots att personen kanske inte alls har velat
uttrycka sig eller förmedla något särskilt. Hon menar att det är lätt att se vems
sak det är,
\= " <, fast att det inte står nåt namn. Det är
ganska coolt att man kan göra nåt som hänger ihop med en själv.
Sabina ser hur uttrycket är kopplat till personlighet.

Relationell slöjd
X        K        ren själv, och relationer till andra mer eller mindre framträdande karaktärer. Ibland förekommer karaktärer som inte är människor, eller karaktärer som är helt
  3 #     =C3 ]    son och gåsen. Emelies Barbie, som är huvudkaraktär i bildberättelsen Barbie, är
 {       {    
är ett tecken – både på låtsas och på riktigt. I fantasin kan man leka att Barbie gör
vad som helst oberoende av tid och rum. Som ett tecken för mannekäng begränsas funktionen till att exponera kläddesign. Frågan är i vilken mån karaktären
är ett alter-ego, eller en spegling, men oavsett detta ser jag att Emelie använder
Y     "#     =
Relationen inleddes redan i barndomen. Emelie berättade att hon började sy kläder till dockan när hon var kanske sex år och att hon har alltid suttit hemma och
sytt till dockor ”och det gör jag fortfarande också men inte på samma sätt så
där att jag leker med dockorna utan det är mer såhär för att se hur det blir…”
Emelie berättade också att hennes pappa alltid har uppmuntrat henne att sy.
  V    # "     =
Allt som Emelie gör på slöjdlektionerna i skolan ger hon till sin pappa, som sparar allt, skrev hon i ett e-brev. Hon berättade att hon en gång gjorde en väska i ett
tryckt tyg med fårmotiv för att ge sin far i present för att han gillar får. Relationen
mellan Emelie och hennes pappa framstår som ytterst meningsfull, särskilt ur ett

Bild 31. Emelies väska
med tryckt fårmotiv.
 

Bild 32. Detalj av Emelies
väska= 

Bild 33. Detalj av
Emelies väska.
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slöjdperspektiv. Väskan, sedd ur både ett narrativt och ett estetiskt perspektiv, är
 K    "#    /=
Jalila på Alhalla berättade i Hemma hos oss att hon hade tillverkat ett speciellt bakbord till sin mamma. Hon förklarade att det var avsett för att baka kurdiskt bröd. Bakbordet är ett slöjdalster som har anknytning till en annan kultur.
  3  3 "33     V gans färger. Dessa två är de enda exempel på slöjdalster som bär spår av ungdomarnas relationer med andra kulturer, detta trots att merparten av eleverna
på Alhalla har invandrarbakgrund. På Jaegerska är situationen den omvända,
merparten av eleverna där har svensk bakgrund. För Jalila och Ferdi spelar deras
slöjdalster en meningsfull roll i relation till deras kulturella bakgrunder.
Emelie gjorde många presenter till sin pappa och Jalila gjorde minst en till
=X   V C33        Kden. I berättelsen Svep berättade Sebastian att han hade tillverkat ett fruktfat
och arbetade med ett svep som båda var tänkta som gåvor till morföräldrarna. I
berättelsen Färg      3    "    =  3 "öppnare var kanske inte direkt en gåva till någon men kom till användning som
ett redskap i hushållet. Om ett slöjdalster ges som gåva eller tas i bruk av någon
annan än slöjdaren uppstår en relation som förmedlas genom slöjdalstret vilket
då blir en relationell artefakt med meningsfull betydelse för individerna.
För Mikael är kniven han hittade i ladan inte enbart ett personligt verktyg,
det är också en relationell artefakt som sträcker sig bakåt till en tid då hans farbror var ung, kanske i Mikaels ålder. Då för länge sedan tillhörde kniven hans
farbror. Pilbågen är också en relationell artefakt, även denna associeras med en
farbror. Mikaels planksteksplanka är även den en relationell artefakt. Den kommer att användas vid måltider, kanske kommer det att serveras vilt från släktens
jaktmarker, kanske har Mikael deltagit i jakten. Knivslidan och mejseln, liksom
pilkogret och planksteksplankan är meningsfulla i Mikaels värld genom de relationer som aktualiseras av slöjdalstren.
Relationell slöjd kan också förstås som ett socialt projekt. Jalila på Alhalla
berättade hur hon och en kompis gjorde varsin gungstol på hennes förra skola.
– Jag har gjort en gungstol en gång. Jaa, asså det… det va inte så jättejobbigt som jag trodde det skulle va. Jag och en kompis gjorde likadant… jag
< <"  <  " <   "  <"  #Z  "  <'  <
tror dom använder den, typ i skolan.
Den sociala dimensionen i Jalilas gungstol utsträcktes till att omfatta kommande elever som kanske använder den. I skolan är slöjd en utpräglat social process även om det är sällsynt att slöjdalster blir kvar och används av andra elever.
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Mer vanligt är att elever tar intryck av varandra eller av alster som ligger framme.
Det är också ganska vanligt att elever gemensamt löser problem och hjälper varandra under lektioner.

Slöjd som gestaltning
Gestaltande av fysiska föremål i skolslöjdens material och tekniker med hjälp
av estetiska resurser kan förstås som ett estetiskt formande. Jag kopplar således gestaltning till estetiska resurser och estetiskt formande. Som framgår av
    3 #"   3  C K     
resurser som de uttrycksmedel som ungdomarna i studien själva har formulerat.
 33                        3 
sex. Ett estetiskt formande omfattar ett vidare uttrycksperspektiv som består av
begreppen estetisk, gestaltande och kreativ.4
Kreativt och estetiskt formade slöjdalster bär ofta gestaltande uttryck. Några
av ungdomarna i studien har formgivit sina alster med vissa gestaltande avsikter under slöjdprocessen. En medveten gestaltning innebär att slöjdaren arbetar
med arkitektoniska moment i tillägg till materialmässiga och formalestetiska
moment.
       "#          # 3sition, i slöjd även material och struktur/ textur5. Att elever känner till en rad
uttrycksmedel behöver dock inte betyda att de kan tillämpa dessa i bestämda
syften.
Färg är ett centralt verkansmedel i slöjd. Färg kan uppfattas både som en
       #       =   3    
om färg. Han målade sin gubbe grön och ögonen vita för att färgerna passade bra
ihop. Han sa också att ögonen syns bra med den färgkombinationen. Men att se
ett meningsfullt samband är dock inte att jämställa med att förstå hur detta kan
skapas till ett uttryck. Färg blir ett arkitektoniskt moment när den ges betydelse.
På ett stafettbroderi broderade en pojke på Planeten en gul urinstråle som utgår
från en snopp någon annan hade broderat. Han berättade under intervjun: ”Sen
valde jag kalla det för masterpiss, istället för masterpiece”Y
”
£3 =
Jag uppfattar detta som en gestaltning av dominans. Killen mästrar situationen
genom att ringa in arbetet med sitt gula masterpiss. Judit på Planeten berättade
i Stafettbroderii att hon använde lila som en färg för att representera känslor.
Emelie på Jaegerska sa att man kan chockera med snorgrönt. Hon menar att man
kan gestalta tankar och känslor på kläder. I ett e-postmeddelande skrev hon: Jag
D c+  % +A'+ +% %+ '  A!
L :%  ' ' %"   & 9
 '   !
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 A  '  +A   B        
  *    \Hon tänker att det är mest färgerna som bär
fram känslor och tankar. Därmed blir en formalestetisk egenskap arkitektonisk,
det vill säga ett medel för att uttrycka ett innehåll. Hon berättade vid intervjun:
\= < <' "    '  ' 
klänning?” liksom” hur kan man”, och alla bara ”oj, har du sytt den själv” och
jag bara ”ja det har jag gjort”, det är jag som har gjort det och jag gillar det och
det är jag som har bestämt… grönt, mmm, asså det är liksom annorlunda, men
det är också jordnära liksom så här naturen, skog, träd… gräs, levande, det är
en levande färg.
För att förstå hur en formalestetisk egenskap kan användas för ett avsiktligt
uttryck förutsätter en insikt i det estetiska objektets arkitektonik i tillägg till en
uppfattning om mening. Emelie talade om en knapp i en väska som hon gav sin
far.
– Ja det där är liksom inte en vanlig knapp, om du kollar på den, den är för
att det ska synas. Det är mer att det ska matcha med det där fåret som är på, så
att man ska liksom se knappen om man tänker på fåret, liksom den är ju vit, det
är mycket kontrast i det där svarta  '# =/'~=
 "#   #        K   tar i knappen och leder till eller från fåret. Kanske kan man förstå knappen och
fåret som både visuellt och symboliskt besläktade. Formalestetiska verkansmedel, vit, svart, kontrast, får en meningsfull innebörd.
Pernilla på Alhalla använde naturens färger för att gestalta ett landskap.
    3     3#  3= 
      3  "     =
kuddöverdrag blev en narrativ artefakt genom en rad estetiska överväganden angående arkitektoniska moment. Alla hennes val bidrog till en medveten gestaltning genom ett estetiskt formande i slöjdens material, med slöjdens tekniker,
och med hjälp av estetiska resurser. Kuddöverdraget är både formalestetiskt och
narrativt meningsfull.
Sebastian på Planeten berättade om egen design av slöjdalster i berättelsen
Svep. Han sa att han en gång hade gjort en stol. Han gillar innebandy så det
skulle vara en innebandystol, inte att sitta på när man kollar på innebandy eller
så, utan en gestaltning av en stol, en innebandystolsgestalt.
– Benen skulle vara innebandyklubbor och sitsen skulle vara rund som en
innebandyboll, med hål sådär. Det ska vara egna idéer i slöjden, typ egen design liksom. Jag tycker slöjd ska vara fantasirikt. Det är viktigt att våga.
Han menar att man ska våga göra något annorlunda - typ egen design liksom.
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Uttryck i, med och genom slöjd
Jag har antagit att frågan om relationer mellan ungdomarnas berättelser om
slöjd och deras estetiska resurser i fråga om arbete i slöjd kan beskrivas genom
en analys av vissa teman som relateras till olika sätt att se på mening. Antagandet
och analyserna riktades mot slöjd som personligt projekt, relationell slöjd, och
slöjd som gestaltning.
Metoden att analysera mening användes även i kapitel sex, då avseende estetiska resurser. Analysen i kapitel sex genomfördes i stort enligt Helen Knutes
teori om meningsstruktur. I detta kapitel har jag rört mig lite vid sidan av hennes
teori såtillvida att ett kännetecken för mening har bytts mot ett annat. Ett relationellt moment som kännetecken har ersatt kännetecknet dynamiskt förlopp.
Jag menar att mening i betydelsen skapa mening och sammanhang i, med
d och
genom skolslöjd som utgångspunkt har både sociala och relationella moment.
Slöjdande är förvisso också ett dynamiskt förlopp och den synvinkeln behandlades i kapitel sex.
Slöjd som personligt projekt, relationell slöjd och slöjd som gestaltning är
inte tre isolerade sidor av slöjd, de är istället sammanvävda spår som tecknar
en komplex bild av relationer mellan ungdomarnas berättelser och estetiska resurser. Det är svårt att bortse från att ett personligt projekt också förutsätter
relationer eller att gestaltning också innefattar personliga och sociala relationer.
_K V       
behandlats ovan och hur denna helhet kan relateras till ungdomarnas berättel =   V                    "#   
slöjdalster genom en värderande bedömning med utgångspunkt i en bearbetad
          3 #      
3  ¢=           3  K
  /*     "#     K  ¢.
Tabell 10. Karaktärer av utsagor i relation till uttryck hos slöjdalster
Utsaga

Konvergent

Divergent

Kommunikativ

Uttryck hos
slöjdalster

i

i och med

i, med och genom

Jag bortser från Lars Lindströms avgränsning i fyra fält och avstår från med  V  =X     3# 3     
 V # 3 #  "       tande kommunikativ ytterlighet.
H
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_  3#   K     "#i, med
d och genom
arbete i slöjdens material och tekniker. På ett grundläggande plan är slöjd alltid
ett manuellt arbete i material. I sin enklaste form kräver detta arbete ingen eller
ringa intellektuell ansträngning. Om man i likhet med läroplanen 20117 rar slöjd som en förening av manuellt och intellektuellt arbete måste detta innebära något mer än arbete i material. Jag menar att intellektuellt arbete i slöjd förutsätter att man arbetar i, med
d och genom slöjd. Att arbeta med
d slöjd kan betyda
att man integrerar en kognitiv intention i slöjdarbetet, till exempel att lösa ett
problem. Att arbeta genom slöjd kan betyda att man integrerar en kommunikativ
intention i slöjdarbetet, till exempel att medvetet ge uttryck för en känsla eller
förmedla ett budskap. Lars Lindströms modell har även aspekten om vid sidan av
i, med, och genom. I detta sammanhang är aspekten om V =
Ett konvergent uttryck i slöjd kan vara reproduktion av något på förhand
känt eller givet, exempelvis med stöd i en förlaga. Ett divergent uttryck i och med
slöjd förutsätter en kreativ insats. Det kan vara att kombinera något givet med
något tidigare oprövat. Ett kommunikativt uttryck i, med
d och genom slöjd förutsätter en medveten vilja att uttrycka ett innehåll.
Konvergent tänkande avgör inte per automatik om designen är bra eller dålig, en omedveten design kan vara nog så intressant och ha rika kvaliteter, likaväl
som den kan vara trist och intetsägande, liksom divergent design och kommunikativ design kan ha formalestetiska brister eller på annat sätt framstå som mindre lyckad design. Lars Lindström menar att man pendlar mellan divergent och
konvergent tänkande: när en divergent hållning har resulterat i en kreativ föreställning tar det konvergenta tänkandet över för att förverkliga föreställningen.8

Konvergent design
Ungdomarna i studien har berättat hur de tänkte om design av slöjdalster. I en
del fall har de inte tänkt så noga, de har arbetat efter förlaga eller tagit något som
   = 3$ K 33   C  K K "#      "#  /=    
att hon inte hade tänkt så mycket på design utan lagt ut tyger    

+ !#  33   3   "  
med andra färger. Designen är i viss mening personlig eftersom hon valde färg.
Lindas design är i viss mening relationell då den grundar sig på en annan elevs
P '  $ ' "   , "    # "  # 5;>>  I8 9
[G<!
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design. Designen är i ringa mening gestaltande. Designen är dock i alla avseenden konvergent och kommer till uttryck främst i slöjdmaterialet, inte så mycket
med eller genom..
Lisa på Jaegerska berättade att hon arbetar ofta med kläder hemma. Hon brukar köpa
plagg i secondhandbutiker och sy om. I textilslöjden på skolan arbetar hon på ett annat sätt:
– Ja, asså här är det en beskrivning å så,
det är en annan sak när jag gör hemma, när
jag ändå bara gör för min egen skull… så då
kan jag liksom ändra mej under tiden å bara
”näh, nu gör jag det här av det istället”.
Lisa arbetar kreativt och divergent hemma
Bild 81. Lindas applikationsmen följer en beskrivning i skolan, vilket tycks
design.
innebära en delvis konvergent hållning. Frågan
  "#       " #  "    
infall. Emelie på Jaegeska beskrev hur hon har ett papper hon måste följa ”men
<     <<= '<
så krångligt allting”. Både Lisa och Emelie är kreativa hemma men måste ibland
underordna sig ett annat sätt att arbeta i skolans textilslöjd. De uppfattar att
förväntningarna i skolan gäller gott hantverk, noggrannhet och funktion och har
hittat möjligheter att utvecklas inom givna ramar. Lisa sydde en avancerad kjol
 K  ~ /~      =
– Ja man bestämmer liksom ribban å det, hur man vill göra med det, hur
   #=   < <<"  '<
för det är liksom ganska många moment å det är pilligt, det är många delar å
sådär men slutresultatet gör det värt det. Lisas arbete är konvergent och kommer till uttryck främst i slöjdmaterialet, inte så mycket med eller genom. När
K        K 3 C3 
och material. Lisa berättade:
–Jo jag valde väl materialet för att, jag kunde använda vilket tyg som
helst, men jag ville ha ett glansigt för överdelen, för jag tycker det ser bättre ut,
 ' '<   #z   <
tyll i kjolen för att jag vill ha en sån sorts kjol.
Designen blir delvis divergent genom de val Lisa gjorde. Kombinationen
glansigt tyg och lager av tyll ser jag som en kreativ design. Det är oklart om Emelies design blev divergent även om hon säkert själv valde det glansiga blå tyget
        '* = /'£=         sånhär,
vad ska man säga, papper vi ska följa. Ja asså det är så svårt ingen fattar det
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#    "< <= "<  
att det inte blir fel. Hon ger uttryck för en osäkerhet inför arbetsbeskrivningen
och överlåter åt läraren att lösa eventuella problem som dyker upp. Emelie har
en konvergent hållning i arbetet med sin balklänning vilket kommer till uttryck
i slöjdmaterialet, inte med eller genom. Både Lisas och Emelies arbete måste
anses som starkt personliga projekt även om de följer givna arbetsbeskrivningar.
Deras arbete efter arbetsbeskrivning är inte lika tydligt relationell slöjd med undantag av att Emelie får förlita sig på textilläraren för att klara arbetet.
Arbetsbeskrivningar, mallar, mönster, förlagor och andra hjälpmedel kan
vara begränsande för en divergent hållning. På Planeten arbetade alla i trä- och
metallslöjden med svep. Arbete med svep tenderar ofta bli konvergent design.
Detta beror delvis på att arbetsområdet sällan utvecklas till andra tillämpningar av tekniken. Man tillverkar nästan uteslutande traditionella svepaskar eller
brickor. En annan förklaring är att tekniken i sig innehåller reproducerande moment eftersom man använder sig av förproducerade svepmallar. En tredje förklaring till bristen på variation och divergens när det gäller svep på Planeten är
lärarens vurm för trävita slöjdalster. Enligt Fredrik på Planeten tycker läraren
att det är snyggast med lackade eller oljade svep. Sammantaget innebär detta
att arbete med svep ofta kringgärdas av en rad begränsningar som försvårar en
divergent hållning.
 3          3 "33nare för att läraren hade sagt det. Under intervjun berättade han hur han hade
sett på mallar i en bok. Där fanns exempel på hur en kapsylöppnare kan se ut.
När han skulle formge sin kapsylöppnare tog han en form på måfå, han sa:
– Jag såg på såhär massa mallar i boken, hur dom kunde se ut såhär. Jag
tog bara en form å så tänkte jag sätter dit den här, för man kan sätta dit den
under eller nåt, det tyckte jag inte blir så snyggt va. I ett e-brev skrev han att
läraren sågade ut formen. Han skrev  + %  ! Att välja
en form från en bok och sedan låta läraren såga ut formen är ett exempel på
  =           
han inte ens i materialet. Men han ansåg att placeringen av öppnarblecket inte
  " #V"33   " =  "
    =X  3rita lite på den
'     #Z    
gurer å så där”.X#         K 
             3 # = X    =//
 3 "33   =     #
upp kroppen och målat ögonen vita. Öppnarblecket är grönmålat. Han kommer
att måla ögonen rödsprängda och avlägsna färgen från öppnarblecket, resultatet
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"    //=!K     #så till viss del kommunikativ. På frågan om varför
        

&   'k)
X       
för att grönt är fult. Jag tolkar det som att han ville
skapa en skrikig ful gubbe. Om tolkningen är rim             3  3
dels bokstavligen då den föreställer en skrikande
   #   "        
ett bruksföremål med en funktion som sammanfaller med uttrycket. Den dubbla funktionen gör den
          =     
med kapsylöppnaren utvecklas under arbetet till att

Bild 4. Carls gröna
 #

bli alltmer ett personligt projekt. Jag tolkar det som
att han engagerar sig mer och mer i arbetet och ut#     K  =_   
hans arbete också en gestaltning.
Emelies pyssel med Stardolls på nätet är kon      /  = /'=  
inte påverka klädernas utseende. Programmet innehåller en viss uppsättning kläder och valmöjligheterna liknar de man ställs inför när man kollar igenom sin garderob, alternativt går och shoppar. Stardolls är ett personligt projekt för Emelie, men kan
inte förstås som relationell eller gestaltande. Arbetet
är inte kopplat till arbete i slöjd, det är i viss mening
om slöjd, men inte med och genom slöjd.

Divergent design
Många av ungdomarna har berättat om kreativa
lösningar på design. En del berättelser vittnar om
en blandning av konvergent och divergent design.
Jessica på Planeten hade sytt en väst. När jag i ett
e-brev frågade hur hon hade tänkt om designen svarade hon att hon inte hade tänkt så noga.

cIc'   +     
 !c'   A&   
A  '%     A %

Bild 41-43. Stardolls på
Emelies dator. (Foto:
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  & A .
I( %  &     A b + + +
   & b(   + JU+  b
cI@A AA+  &  A
 '   A %    '    !$ & 
  A' A %&    !+
  %' +     +   A  
+ !E%A  &'h!c    % 
A   !
Hon skrev att hon valde nån typ av kostymtyg för det fanns i färgerna jag ville
ha. Jessica arbetade också på ett par hotpants i Nalle Puh tyg, tyget tycker jag är
typ gulligt, skrev hon. Det känns inte typ jätteseriöst heller jag ville mera bara
göra något som var kul. Jessica balanserar mellan konvergenta och divergenta
hållningar när hon å ena sidan vill göra det lätt för sig, men samtidigt skapar
en originell design som hon aldrig sett förut. Hon valde ett tyg för att bara göra
något som var kul, och ett annat tyg för att det passade hennas smak. Hon arbetade i och med
d slöjd. Jessicas design är ett personligt projekt i och med att hon
tänkte på vilka färger som passar henne personligen. Däremot uppfattar jag inte
designen som relationell eller gestaltande.
Ensar på Alhalla berättade om en vägglampa han hade gjort i slöjden.
– I mitt rum, en grej, en grej på slöjden, en såhära man kan lägga en bild
på, å sen vägglampa som det lyser så hära, bilden det var typ såhära en fotbollsmärke, Barcelona, det lyser… på väggen, men man ser inte så bra där.
Arbetsuppgiften att tillverka en vägglampa på Alhalla innehåller ett kreativt moment. Eleverna kan såga ut en form i överstycket som projicerar ljus på väggen.
Ensar hade kombinerat projektionen med Barcelonas märke. Han blev inte helt
nöjd med resultatet vilket kan bero på att märket är komplicerat. Det är ganska
vanligt att man förser slöjdalster med symboler för något man känner starkt för,
till exempel ett fotbollslag eller ett husdjur. Ensars arbete är personligt, relationellt och gestaltande i och med
d slöjd. Han tänkte på sitt rum, han har ett förhål Y #     3 K =
Pernilla på Alhalla berättade om hur hon komponerade ett landskap av tyger
med hjälp av bilden på en sedel. Det blev en tydligt divergent design i två steg.
Först såg hon tygerna och inspirerades till att tänka på landskap med utgångspunkt i färger. Sedan såg hon sedeln och inspirerades till att tänka på landskapet
     #    #  
innehåll. Hennes arbete är personligt, relationellt och gestaltande i, med
d och genom slöjd vilket kommer att framgå under den följande rubriken.
Emelies arbete med slöjd hemma är personligt, relationellt och gestaltande
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i, med
d och genom slöjd vilket också kommer att framgå under den följande rubriken. Emelie berättade hur hon arbetar med textilier hemma. Där tycks hon ha
en utpräglat divergent hållning, medan arbete som liknar skolans textilslöjd tenderar bli mer konvergent.
– = <     '       
      X 
 <      
man göra om. Ja å så brukar jag ta tyger klippa sönder sakerna, sy om det till
andra grejer, kanske nån liten väska eller nånting.
Emelies inställning är kreativ, hon ser möjligheter och arbetar förbehållslöst. Hon drar sig inte för att klippa sönder och sy om till något helt annat. Men
hon berättade också att hon hade fått böcker av sin far där det fanns model  # =Y#   3   =
Emelie sa att hon tänkte: ”nu måste jag liksom skärpa mej, jag måste tänka
ordentligt, läsa å så försöka lära mej orden, allting, å så tänker jag liksom vad
är det som behövs, vad har jag lärt mej i skolan… liksom sy, sicksacka, fålla in
å… jaa… markera sådär, det är dom grunderna man har kört på”.
Emelie menar att hon lär sig olika saker hemma och i skolan. Hemma kan
hon arbeta mer med detaljer och i skolan handlar det mer om modeller, tyger och
hur man gör kläderna. Hon tycker att även små detaljer är viktiga för uttrycket.
–   #=  <   " 
överdrivet, utan det ska smälta in men samtidigt som… lysa upp, plagget eller,
ja föremålet, så att det blir så där typ… jaa det är pricken över i:et. Den röda
här  ¢ =/¢'*', man ska inte fokusera på knappen, utan det är liksom
midjan man ska fokusera på, inte knappen, ungefär så där… fånga liksom fokus på det.
Emelie föreställer sig alltså en betraktare och hon vill påverka betraktaren.
Därmed blir designen kommunikativ.

Kommunikativ design
Johan på Planeten valde likadant Nalle Puh-tyg till ett par shorts som Jessica
 3 3  * =/¢~="   
kul mönster, vilket är ett mellanting mellan konvergent och divergent design.
Johans avsikt med tygvalet var mer kommunikativt. Han gjorde ett val grundat
på föreställningar om könsmönster, som en ironisk gest riktad mot gängse manlighet av det tuffare slaget. Hans arbete med shortsen är divergent och kommunikativt skapande i, med och genom slöjd.
Hassan på Alhalla talade om slöjd i berättelsen Hemma hos oss. Han sa att
slöjd betyder mycket för honom och om någon kommer hem till honom vill han
visa vad han gjort i slöjden. Han vill kommunicera ett uttryck med utgångspunkt
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i sitt eget designade rum där slöjdalster intar betydelsefulla moment. Uttrycket
består av medvetet valda färger - grönt och svart – vilka går igen i väggar och
inredning. Färgvalen hör till divergent design, men i förlängningen transformeras Hasans design till att bli kommunikativ. Han gjorde en hylla i slöjden som
målades i samma gröna ton som väggen så att det ser ut som hyllan, som Hassan
sa, ”sitter ihop med väggen, det är snyggt. Mitt rum betyder mycket för mig …
alltså jag tänker mycket på färger innan jag målar grejer i slöjden. Så tänker
<'     '< <"   ' #
=     X# Hans rum är ett uttryck för en egen personlighet som han kommunicerar bland annat i, med och genom arbete i slöjd.
$   33   C33    V   kelser. Den är ett exempel som visar hur en gestaltning också är en vittförgrenad
process med oväntade inslag, hur några tyger i ett skåp förenades med en tjuga
och blev till en litterär parafras. Hon berättade ”om man typ kollar i tygskåpet
då får man jättemycket bra idéer. Ett landskap… asså gult å grönt å blått å så.
Det är naturen, det är ju naturens färger”. Färgade tyger påverkade Pernilla
och hon började föreställa sig ett landskap som genom en kreativ kombination
      K  =$     3 sonligt projekt i och med att hon tänker på sitt rum och hur det kommer att få
henne må bra och trivas. Arbetet är relationellt genom inspirationen från litterära gestalter i designprocessen. Arbetet är utpräglat gestaltande i, med och
genom material och form likaväl som innehåll.
Emelie på Jaegerska menar att design handlar om att uttrycka sig. Hon
nämner konst som ett uttrycksmedel men poängterar att man kan uttrycka sig
genom saker också. Med saker menar hon slöjdalster:
– Design det är sånt man förmedlar till alla andra, så kan man göra liksom estetiskt… som konst, man vill ju nå, göra nånting med det… kan man
 '      ' <"X<X    
ja uttrycka sej. Hon uttrycker sig i, med och genom arbete i slöjd.
Ytterligare exempel på kommunikativ design följer under avsnittet om narrativ artefakt mot slutet av kapitel åtta.
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Kapitel 8: På väg mot en teori
I detta kapitel utvecklas vissa av avhandlingens centrala begrepp. Estetiska, gestaltande och kreativa aspekter knyts till ett integrerat perspektiv. Därefter behandlas begreppet narrativ i förhållande till slöjd med utveckling av teoretiska
utgångspunkter för en narrativ förståelse av slöjd. Dessa utgör grund för en
presumtiv teori om narrativa artefakter, särskilt angående slöjd som berättelse.
Slutligen formuleras en teori som tillämpas med exempel.

Integrerat estetiskt perspektiv
Jag hävdar att begreppen estetik, gestaltning och kreativitet är intimt förknippade. Denna ståndpunkt har varit ett återkommande tema avhandlingen igenom. Begreppet estetik har i samband med forskningsfrågan om ungdomarnas
estetiska resurser i kapitel sex behandlats som en integration av formalestetiska,
gestaltande och kreativa aspekter. Till formalestetiska aspekter av slöjd räknas
färg, form och komposition, samt materialrelaterade uttrycksmedel såsom textur
och andra sinnliga verkansmedel. I allmänhet utgår man från visuella uttryck
       #3  =X K   
emellertid anledning att även utgå från materialens villkor, vilket innebär att
doft/smak, ljud och textur/yta får betydelser.
En sammanställning av estetiska, gestaltande och kreativa uttrycksmedel i
        3  3  K 3# 
förståelse av uttrycksmöjligheter. Det framkom i kapitel sex att material som formalestetiskt verkansmedel är särskilt förekommande i materialet trä, som anses
ha inneboende estetiska kvaliteter. Material som ett gestaltande verkansmedel
kan gälla uttryck i materialet som sådant, exempelvis om man klipper sönder
eller sandpapprar ett plagg för att det ska se lite häftigare ut. Material som gestaltande verkansmedel kan även gälla kombination av material och teknik,
exempelvis om man syr stygn fram och tillbaka som ett uttryck för känslolivet.
Material som kreativt uttrycksmedel kan förstås som att man får jättemycket bra
  " 3 33#    K   
att tråden är så tunn, eller att man har insett hur en viss knapp ger ett plagg en ny
mening. En kille sa att spikar inte behöver sitta på en rad, de kan sitta lite här och
där, vilket för mig krävde en tids begrundan innan jag insåg hur radikalt kreativ
hans uttalande är när det gäller arbete i slöjd.
Begreppen estetisk, gestaltande och kreativ är besläktade. Släktskapet kan
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sägas bestå av familjelikhet inom allmänbegreppet uttryck.1 Ett slöjdalster har
alltid ett uttryck som vi kan välja att uppmärksamma. Ett uttrycksperspektiv som
integrerar aspekterna estetisk, gestaltande och kreativ står för en utvidgad betydelse av ett estetiskt perspektiv. Tabell 11 visar på kännetecken för ett integrerat
estetiskt perspektiv.
Tabell 11. Kännetecken för ett integrerat estetiskt perspektiv
ESTETISK

GESTALTANDE

Artefakt/produkt

KREATIV
Process

Stil

Representation

Nyskapande

Kvalitet

Konstnärlig

Divergent

Sinnlighet

Uttryck

Problemlösning

Den estetiska aspekten kännetecknas av artefakt/produkt, stil, kvalitet och
sinnlighet. Artefakt betecknar att kännetecknet är dels ett ting men också dels
något utöver enbart en produkt. Den estetiska artefakten innefattar något som
realiserar dess estetiska syfte, det estetiska objektets arkitektonik, men framstår
också som ett materiellt föremål, ett slöjdalster. Stil är ett sätt att kontextualisera
slöjdalster efter taxonomier; exempelvis stilhistoriska, genremässiga, lokala,
3     #   =      
bra och dåligt och andra egenskaper baserade på personliga preferenser. Sinnliga
egenskaper kan sägas ingå i en hierarki där syn och hörsel råder över känsel, lukt
# =X K           =2
Den gestaltande aspekten kännetecknas av process, representation, konstnärlighet och uttryck. Kännetecknet process skiljer en gestaltande aspekt från
en estetisk men förenar gestaltande och kreativa aspekter eftersom de båda är
aktiviteter medan den estetiska aspekten är en egenskap. En gestaltning kan förstås som en representation, en åter-presentation, av någonting annat. I denna
mening kan gestaltningen ses som ett manifest resultat, en artefakt som bär ett
gestaltat innehåll och därmed närmar sig en estetisk aspekt i form av kännetecknet artefakt/produkt. Gestaltning kan ses som en konstnärlig process som syftar
till att omskapa ett material och därigenom gestalta kunskaper och erfarenheter.


+ =aA      % &    +   '%  A
*   %!
  +'  %' '  *"   <GG!: % &   & +  +  !      '    & 
   '    + !
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Processen riktas mot att skapa ett uttryck i materialet.
Den kreativa aspekten kännetecknas av process, nyskapande, divergens
och problemlösning. I likhet med aspekten gestaltande ger aspekten kreativitet
handlingskraft åt begreppet uttryck genom deras processuella karaktär. Den nydanande karaktären av kreativitet garanterar att uttryck utvecklas. Ett divergent
tänkande är en förutsättning för utveckling. Kännetecken för den kreativa aspekten ger också utrymme för tal om hur ett uttryck kommer till. Gestaltande och
kreativitet är också aspekter som gör det möjligt att förstå en estetisk lärprocess.
&  3 #  3      3 #  =
Kännetecken för estetiska, gestaltande och kreativa aspekter är inte diskriminerande, förutom när det gäller kännetecknen artefakt/produkt och process.
Till exempel kan ett gestaltande konstnärligt uttryck i slöjd vara både estetiskt
sinnligt och kreativt nyskapande. Kännetecknen är inte heller analoga enbart
längs våglinjen, förutom när det gäller kännetecknen artefakt/produkt och process. Exempelvis motsvaras stil och representation lika mycket av problemlösning som nyskapande. Tabellen avser i huvudsak att belysa nödvändigheten av
ett utvidgat synsätt på företeelser som i skolslöjdsammanhang kallas estetiska.
Estetiska, gestaltande och kreativa aspekter utgör tillsammans ett uttrycksförråd
som jag väljer att kalla integrerat estetiskt perspektiv.
Både vid arbetsprocess och vid betraktande eller bruk av slöjdalster rör man
sig mellan olika perspektiv varav uttrycket är ett bland andra, exempelvis funktion eller ekonomi, samtidigt som man rör sig mellan olika aspekter av egenskaper. Vissa av uttryckets aspekter utgör också aspekter av andra perspektiv,
exempelvis ingår kreativitet också som en aspekt av både funktion och ekonomi.
Det är dock av stor vikt att hålla fast vid ett perspektiv och kunna bortse från
andra vid en bedömning av till exempel uttryck eller funktion eller ekonomi. Ett
kreativt uttryck ger inte nödvändigtvis en kreativ funktion eller ett ekonomiskt
    =            liga perspektiv. Men det är av yttersta vikt att röra sig mellan aspekter och deras
respektive kännetecken inom ett givet perspektiv innan man eventuellt beaktar
andra perspektiv.
Uttrycksperspektivet är centralt i min studie vilket innebär att estetiska, gestaltande och kreativa aspekter står i fokus. Detta förhållande gäller även avhandlingens narrativa ansats, särskilt i förhållande till en teori om slöjdalster
som narrativa artefakter. Hittills har den narrativa ansatsen tjänat som medel för
att utforska estetiska aspekter av slöjd, i fortsättningen kommer narrativ vara ett
  |   K{ "  K     
artefakter av egen kraft.
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Narrativ slöjd
Antag att slöjd är berättande. Att slöjdalster kan ”läsas”, inte som text utan som
en annan sorts tecken med kommunikativ kraft, som yttranden. Det förekommer
vissa ansatser inom skilda vetenskapsområden som pekar mot en narrativ förståelse av andra artefakter vid sidan av tal och text i traditionell mening. Konstoch bildvetenskap har länge studerat visuella uttryck som berättelser, framförallt
när det gäller verk där konstnären haft ambitionen att berätta eller illustrera.
Vetenskapsområdet materiell kultur utforskar betydelser hos andra artefakter
än konstverk, bland annat genom arkeologiska metoder. Semiotiken studerar all
form av teckenkommunikation. Medieforskning riktas bland annat mot digitalt
berättande och så kallade narrativa artefakter i virtuella miljöer, exempelvis dataspel3= " V"    # 3  3   33
är oundvikligt i forskning med narrativ ansats, inte minst vid teoriutveckling.
Nya begrepp som introduceras i samband med teoriutveckling i detta kapitel
är: inferens, mimesis, fokalisation.

Teoretiska utgångspunkter för narrativ slöjd
Designforskning är en relevant utgångspunkt för en narrativ förståelse av slöjd.
      3= K  3 
inom området materiell kultur. Jag ska redogöra för några linjer från dessa fält
med början i designforskning och skissa på en begreppsapparat för en narrativ
förståelse av slöjd.
Rune Monö menar att produkter bär semiotiska koder som bildar syntax.4
Annorlunda uttryckt: Slöjdalster bär meningsfulla tecken som får betydelse i
samband med andra meningsfulla tecken och när relationer mellan tecken ändras så skiftar också betydelsen. Det kan innebära att ett slöjdföremål som i en
situation upplevs som humoristisk, en kul grej, i ett annat sammanhang kan upp 3 # =}       3 "33 3  
    #    #  
K     K  
att alla gästerna skulle bli roade. De som trots allt ler åt tilltaget gör så på grund
av den syntaktiska kullerbyttan.
Patrick Dillon och Tony Howe hävdar frankt att design är narrativ. Deras
resonemang bygger på föreställningen att designföremål är ”repositories of information”, det vill säga behållare för information. Vidare att narrativ, förstått
som en form av förklaring, arbetar med att beskriva något ”in greater and greater
< c  0!$+  #  G # *   " 1   ) '>6 % 
$!I$:RUOOQ?!
D @+ $  &  "    :   # . # " &  "   
.'' #>  I%OOP?PDG!`   %
% + = +   
  DG!
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detail until no lacunae remain”, tills ingen lucka eller tomrum återstår. 5
Raymond Batchelor menar att vi tillmäter designföremål allt större och
större symboliska och narrativa egenskaper och att dessa egenskaper delar vissa
språkliga mönster. Han hävdar att artefakter har både icke-lingvistiska egenskaper och para-lingvistiska egenskaper, det vill säga till viss del uppfattas som
icke-språkliga och till viss del uppfattas som uttryck för symbolisk mening. Exempelvis att en vigselring i ett visst sammanhang har samma innebörd som ordet
married.6
Susan Vihma är designforskare med semiotisk ansats. Hon undersökte i sin
studie ”Products as representations, a semiotic and aesthetic study of design products” relationer mellan människan som tolkare av produkter som tecken och
produkter i sig.7
Semiotiken erbjuder teori och metod för en narrativ förståelse av slöjd.
     33   #      =
Anders Marner menar att ett horisontellt medieringsbegrepp täcker in mångfalden av medieringsprocesser och beaktar medieringars olika funktioner. Han
hävdar att slöjdartefakter är en form av mediering.8 Modalitet är ett språkvetenskapligt begrepp som har kommit att beteckna kvalitativa skillnader inom
medieringar. Gunther Kress och Theo van Leeuven har bidragit med forskning
gällande visuella modaliteter.9
Slöjdforskaren Barbro Sjöberg menar att slöjd kan laddas med budskap
som kan analyseras. Vidare att slöjdalster fungerar som icke-verbala kommunikationsmedel som sänder visuella koder till omvärlden och att artefakter blir
meningsbärande när de används av speciella personer i speciella situationer.10
Sjöberg presenterar semiotik som en analysmetod för både produkter och företeelser inom slöjdens område. Hon menar att man med hjälp av semiotik kan tolka
hur mening uppstår, vad varseblivning av tecken betyder i förhållande till människan och hur dessa bildar form genom vilket världen blir till upplevelse för oss.
Genom den semiotiska forskningsansatsen erhålls begrepp som på ett allmänt
3K3      3  #  = rallt framhåller Sjöberg en uppfattning att begreppen ikon, index och symbol
L U ) ZR 0=`) J'IE%   J  $  !(.&+ 42  (  " .  D &  + (+ :+<QO9OH>E %
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C        V   =#  K 
kan innehålla samtliga teckentyper och därmed representera olika lager av mening, olika kommunikativa yttranden, vilket också har framgått i kapitel fem i
denna studie.
I sin avhandling ”Kläder som språk & handling” skildrar Maja Jacobsson
   V #  #         "    K3   =
Studien visade hur subtila koder laddades med betydelser och blev till regelrätt
kommunikation11=!  3 3    " jors betydelsebärande teckenegenskaper.12 Hon fann att den enkla maskinstick  K "#       # K  
  
 # #      K "    
 #    =          rer och kulturbärare.
Litteraturvetaren och semiotikern Mieke Bal för fram uppfattningen att objekt är narrativa i en artikel i en bok om samlarbegreppet inom materiell kultur.13
Argumentationen utgår från begreppet focalisation, vilket kan förstås som berättarens subjektiva synvinkel. Hon menar att allt berättande slits mellan vad som
berättas och hur det berättas. Denna spänning tvingar oss att alltid tolka; det
   K        #                  #  "
a matter of degree”.14 Hennes slutsats som grundas i egna erfarenheter både
som samlare och som forskare är att objekt kan förstås som narrativa under
förutsättning att den som samlar, äger eller brukar dem förmår se dem som subjektiverade element.
Det litteraturvetenskapliga begreppet mimesis kommer till användning för
att beteckna meningsgivning åt slöjdalster. Jag använder begreppet i Arne Melbergs tolkning.15 Han menar att det Aristoteliska begreppet kan förstås som avbildning, upprepning, representation och inbegriper begreppen närhet/avstånd
och likhet/skillnad. Jag använder begreppet mimesis för att beteckna ett direkt
tilltal hos ett slöjdalster, analogt med en replik i första person i en text eller orden
riv härr på en förpackning. Mediering utgör skillnaden mellan en replik i en text
eller några ord på ett föremål och ett direkt tilltal hos ett slöjdalster. Mediering i
ett slöjdalster är nämligen inte språkligt. Ett mimetiskt yttrande i ett slöjdalster
 $c%  8  ' 7 D #>6 2& I+ OOD?!
 $A++    8        
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är inte nödvändigtvis ett tecken, det kan vara något som är sig själv, till exempel ett handtag eller en knapp, som kommunicerar genom att vara sig själv ”här
öppnar och stänger man”. Alla explicit funktionella moment i ett slöjdalster är
därmed vad jag kallar mimetiska yttranden.

Precisering av begrepp för narrativ slöjd
X      K K      
det vill säga något av berättaren i tal, skrift eller bild (eller en kombination av
dessa) framställt förhållande till något som kan anses ha relation med begreppet
K=_                 de element som knyter samman en subjektiv innebörd och en slöjdartefakt (som
kan vara ett slöjdalster, en slöjdprocess eller en föreställning om slöjd).
X   {   K|       =_ 
   mediering, vilket innebär att berättelsen måste medieras i något
av slöjdens material, och villkoret fokalisation, det vill säga någon form av berättarperspektiv. Dessutom måste ett tredje villkor uppfyllas, gestaltning, vilket
innebär att berättelsen arbetas in i materialet och där skapar ett tolkningsbart
uttryck, vilket kan bestå av semiotiska tecken eller arkitektoniska moment, samt
hur funktionen gestaltas.
Villkoret mediering sammanhänger med materialets modalitet. Vilken art
och typ av material? Hur är materialet bearbetat? Vilka egenskaper har materialet? Andra frågor att utreda gäller sinnliga kvaliteter. Hur ser det ut, känns,
luktar, låter, smakar det? Villkoret fokalisation gäller slöjdarens relation till be =    3 3 K   3     
K  ¡    3 3 K      
 ¡      K     3 3 ¡
Villkoret gestaltning gäller hur slöjdaren utnyttjar sina estetiska resurser och/
      #=        ret gestaltning      ¡     #¡
gestaltas funktionen?
I narrativ slöjd kan det vara vanskligt att tala om regelrätt narrativ. Catrin
Norrby har fört fram begreppet berättelsekandidatt för fragmentariska berättelser.16 Enligt Gerald Prince17 krävs inte temporalitet och Catherine Riessman
Kohler18 öppnar för en episodisk och tematisk förståelse av narrativ. Jag vill betona att utgångspunkten är en subjektiv tolkning genom inferens och har valt
H 6  J%<     * , "   # "   >; %IT S ' ; %+ OOQ?!
P 6a > ? V '  1 N U&     +
 J ! >8 &+  $ I OOH?!
Q 6  @  # 1  .  J=%+U6TIOO<!
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begreppen berättelse/berättande och narrativ utifrån detta.
Inferens i detta sammanhang avser hur man drar induktiva slutsatser med
hjälp av empiriska ledtrådar i kombination med tidigare erfarenheter och kunskaper. Tolkaren måste utnyttja sin omvärldskunskap och ta hänsyn till vilka
kommunikativa förutsättningar som gäller i varje enskilt fall.

Empiriska utgångspunkter av narrativ slöjd
Studiens empiriska material visar att slöjd kan undersökas med narrativ metod. En del slöjdalster kan också i sig ha berättande kvaliteter. I det följande ges
några exempel på berättande kvaliteter i slöjd som utgår från vad ungdomarna
uttryckte dels om slöjdarens roll och dels om slöjdmaterialet.
En berättelse förutsätter en berättare. En bok har sin författare och ett berättande slöjdalster har sin slöjdare. Sabina på Alhalla hade noterat att slöjdalster bär spår som gör att man kan se vem som har slöjdat. Hon menade att ett
slöjdalster speglar personen som har gjort det vare sig det var avsikten eller ej.
{ Ja det är verkligen kul att få göra saker utan att man tänker på att
man vill… såhär förmedla nåt direkt när man gör, eller vad man ska säga.
Men efteråt så blir det nåt som man… det speglar väl en själv ganska mycket ändå, fast man inte tänker på det. Det är ganska lätt å se till exempel
vems sak det är, asså vem som har gjort det typ, fast det inte står nåt namn.
Det är ganska coolt att man kan göra nåt som hänger ihop med en själv.
    3# C   Kdade med och hade därför lättare att se kopplingar mellan slöjdare och slöjdalster än om hon hade ställts inför alster från exempelvis parallellklassen. Sebastian på Planeten sa att han verkligen vill skapa något som är unikt för honom.
{ Jag tänkte komma på nåt annorlunda mot alla andra. Jag kolla bara lite
på vad dom andra gjorde å tänkte ’jag ska inte göra som dom gör’. Det var det
   ' <      <
göra handtaget så det syns att det är min. Ja det är väl… ja, roligast, när man
ser. Ja om man skulle ställt alla på en rad så skulle man se att det där va min.
Sabina menar att slöjdalster bär personlig prägel, medan Sebastian går ett
steg till och gör allt för att skapa personliga alster. Båda anser att slöjdalster kommunicerar något personligt, vilket jag tolkar som att slöjdalster berättar något
om slöjdaren. Hassan på Alhalla gjorde en hylla. ”Så gjorde jag den grön efter
tapetens färger så det ser nästan ut som att det, alltså det sitter ihop med väggen”. Han integrerade ett slöjdalster i berättelsen om sin person. Minns vad han
skrev på väggen i sitt rum. ”Mitt personnummer på väggen med vit text. Grymt”.
Emelie på Jaegerska sa att slöjd och design är ett sätt att uttryck sig och
förmedla något, att hon vill nå ut.
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– Ja förmedla känslor o allting i det man gör typ i syslöjden så är det så
här liksom färger... mönster… ja såna saker. Sånt man förmedlar till alla andra, så kan man göra liksom estetiskt… som konst, man vill ju nå, göra nånting
med det… kan man liksom göra genom saker också, som man gör själv… ja… till
exempel man kan, ja uttrycka sej.
Hon likställer slöjd och konst i kommunikativ bemärkelse, vilket är ett djärvt
påstående men ändock giltigt i de fall man vill förmedla något med slöjd.
Ovanstående exempel avser visa hur ungdomar kan ha ett kommunikativt
syfte med slöjd. Jag ska i det följande ge några exempel på hur denna kommunikation kan te sig. Jag menar att kommunikation i slöjd är något som är synligt i själva materialen och hur de har bearbetats. Pernilla på Alhalla utgick från
materialens kvaliteter när hon designade sitt kuddöverdrag. Hon närmast lekte
fram en berättelse i själva materialen när hon skapade ett landskap med inspiration från färgerna i tygskåpet och en tjugokronorssedel. Emelie menar att tankar
#   3  " =_ C3
färg. ”Jag gillar ju grönt, det är liksom annorlunda, men det är också jordnära
liksom så här naturen, skog, träd… gräs, levande, det är en levande färg”. Hon
menar också att ”snorgrönt” kan verka ”chokerande”. Judit på Planeten menar
att man kan uttrycka känslor på alla möjliga sätt, måla, prata, o.s.v. men också
med nål och tråd. Hon hade broderat med ett lila garn och i stygnen tänkt på
känslor, ”strecken går fram och tillbaka, det gör också känslolivet. Och med den
lila färgen tänkte jag att lila är en lite udda färg, känslor kan också vara udda”.
Sebastian på Planeten snickrade ihop en innebandyberättelse i form av en stol.
Det skulle vara lite innebandylikt. Benen är som innebandyklubbor, fast i trä,
#       "    =  
på Planeten tänkte på Tre Kronor när han designade handtaget till sin svepask.
_ #"!##     "  # 
ett handtag.
Pernilla, Emelie och Judit berättade att de arbetar medvetet med att uttrycka
     K     #        3
dem betydelsefulla aktiviteter.

På väg mot en teori om narrativ artefakt
Avhandlingens huvudsyfte är att undersöka estetiska aspekter av skolslöjd. Vid
sidan av detta syfte har jag en ambition att formulera en teori om berättande
slöjd. Teorin utformas att gälla mer generellt varför jag valt att tala om narrativa artefakter. Ett slöjdalster är en artefakt i betydelsen ett tillverkat föremål.
]                 
karaktär.
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Teorin grundas med stöd i narrativ begreppsbildning, designforskning och
  =   "   C3 K     tande under följande nödvändiga och tillräckliga villkor:
x

Artefakten medieras i ett material.

x

Artefakten medieras genom subjektiv fokalisation

x

Artefakten gestaltas arkitektoniskt och/eller semiotiskt enligt första villkoret ovan

Nu återstår att pröva min teori på empiri. Alla tidigare analyser har färgat
den empiri som använts vilket gör att ännu en genomgång känns förutsägbar. De
slöjdalster som är använda i tidigare analyser är förbrukade inför ytterligare en
3   =X       K       
som av en eller annan anledning inte har uppmärksammats. Jag väljer några av
bilderna och genomför en tolkning utifrån ovanstående villkor.
Kostymöppnare
På Jaegerska arbetade eleverna med kapsylöppnare i trä- och metallslöjden. Det
var en obligatorisk arbetsuppgift som ålades alla. Jag gick runt och pratade med
eleverna och fotograferade ganska många arbeten. Längst bort i högra hörnet av
K  V # =_    3 "33  
K #   £= ##        ¢=X
       /**      
kapsylöppnarbleck. Skissen beskriver två vyer.
Sidovyn är mycket schematisk. I vyn framifrån
ser man detaljerade kläder, knappar och sko =   #         33 
   "= #   # 
de har arbetat med lödning och om hur de har
# 333  33=_  
var svårt att såga rakt.
Det var ett och ett halvt år sedan jag foto V #   =   
satt passiva och liksom väntade. På bänken låg
  "   #   =      
ljusa och jag tänkte det kunde bli en bra bild

Bild 86 och 87. Kapsylöppnare under arbete.
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          3#  "  = _       tressant se om begreppen mediering, fokalisation och gestaltning kan avtäcka
      K    =V #  3 "33                       33 
förklaringsvärde.
!      # =      K  slag, möjligen lind eftersom det är förhållandevis lätt att forma. Alltså materialet
 # K =X          V # 
ritat kavajer och slipsar. Den högra har en mörkare kostym på skissen. De omå     3  #    3  = tion står för subjektivt berättarperspektiv. Den här berättelsen har två berättare
            = #  
     K       =     
sysselsatta med något särskilt, de står helt rakt upp men verkar redo för någon
sorts aktivitet, bredbenta med armarna utsträckta, den ena mer bredbent och
    #  =]    K                =}  
bär mänskliga drag blir de tydligare karaktärer i en berättelse. Gestaltningen av
        "    # # 
människa. Det är svårt att avgöra hur färg kommer att påverka arkitektoniken.
_ 3           "#  "  
är kanske oavsiktligt. Annars skulle den släta ytan bära åtminstone spår av veck.
}                    =  gurerna utgör tecken för människa med armar och händer, ben och fötter. När
33 # 33     =!     
 #       "  =  
förändras materialintrycket av kombinationen trä och metall. Männen får hårda
men platta och tomma huvuden, vilket blir ett arkitektoniskt moment genom
sammanställningen av oväntade inslag. Detta kan förstås som en främmandegö    33         = aliserar mimetisk upprepning, förskjutningar, likhet/skillnad. Utan avsikt, helt
  V #   K 3   différance,
en lek med skillnader mellan tecken.19 Symboliskt/narrativt kan man säga att
   3        3      =
Vi är olika men väldigt lika. Vi är lika men är vi oss själva? Mimetiskt uttrycker
kapsylöppnarna: Jag är en kapsylöppnare. Jag har en människoliknande kropp.
Öppna kapsyler med öppnarblecket genom att vrida kroppen.
O $ T' #  %   # H >+
<O9DH!

I +  A +OOD?
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Vantar
Det blev en intensiv period när jag inledde besöken på Planeten. Antalet klasser
hade ökat betydligt och det var inte så lång tid kvar för att genomföra studien.
_ V   3$3   =     3
som har gjort vantarna (bild 88). Materialet ser ut att vara ett mjukt, luddigt tyg
| V#|         #   =!   " 3  "#    
kant som avslutning. Säkert är de mjuka och sköna och värmer gott. Passformen
tycks vara ganska lös. Den som har sytt vantarna har kanske tänkt på en person
som kommer att använda dem, eventuellt att han eller hon skulle ha dem själv,
vilket innebär att det är rimligt att anta en huvudperson i vantarnas berättelse.
Det gör det hela så mycket mer intressant. Om jag hade möjlighet att prata med
personen som sytt vantarna skulle detta vara en bra utgångspunkt för en berättelse. När personen som gjort ett föremål saknas kan man själv skapa karaktärer
#        #         3      
buds. Vantarna påminner om pälsdjur. En narrativ tolkning: Om jag tar på mig dem kanske
jag blir ett djur? Ett snällt djur med mjuka tassar. En mimetisk tolkning: Stick in händerna
och placera tummarna i det mindre utrymmet.

Bild 88. Vantar på Planeten.

Smycketavla
Under tiden för de första besöken ägnade jag
mycket tid åt att fotografera. I början var jag
mest i trä- och metallslöjden på Alhalla. En
 V #  ] "      K
inte kände igen. Hon förklarade att det är en
smycketavla. Jag lät henne ta några bilder på
sin smycketavla alldeles i början av mina besök
på Alhalla (bild 89). Materialet är en vitmålad
 "    #  'C' #= $  
fyra svartmålade tunna rundstavar som är vågrätt fästa med några centimeters distans från
skivan. Rundstavarna är jämnt fördelade över
ytan. I hörnen på den vita skivan har Nuriya
"           
 K  "= -

Bild 89. Nuriyas smycketavla.
] "
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målat tre små cirklar i avvikande färg. Skivan hänger på väggen med en vit tråd,
det ser ut som grovt varpgarn. Om jag inte visste att det är en smycketavla skulle
jag ha svårt att föreställa mig vad föremålet är avsett för. Rundstavarna påminner lite om gardinstänger i miniatyr vilket antyder att man skulle kunna hänga
något i dem. Målningen ger ett personligt intryck som antyder att det kan röra
  "    =    K
dekorativa vilket bryts mot svarta hårda streck. Nu vet jag att det är en upphäng       "# V #       K  gen för sina egna halsband och armband med mera. Kontrasten mellan skivans
ljushet och de svarta stavarna understryker funktionaliteten. Om allt hade varit
i samma färg skulle det kunna se ut som att smyckena hängde i luften. En narrativ/symbolisk tolkning: Det är tydligt att berättelsen väntar på sin fullbordan, de
 "#                =
    # V    #  =  
tolkning: (tyst, nästan viskande) häng något här.

Konklusion
            C3           
första att det rör sig om kommunikativ design enligt framställningen i kapitel
K=      #      
estetiskt perspektiv, och för det tredje att dessa alster ryms inom villkoren för
narrativ artefakt.
Kommunikativ design uttrycks i, med och genom slöjd. Kapsylöppnarna,
vantarna och smycketavlan är utförda i slöjdens material och tekniker. Slöjdarna
har alla en avsikt med
d sina arbeten, särskilt märks arbetet med smycketavlan och
 =   V #   3 "33  
komma i bruk trots att de ännu inte hade avslutat sina arbeten och trots att uppgiften var obligatorisk. De arbetar alla med att gestalta föreställningar genom
sina alster. Särskilt märks detta i kapsylöppnarna och smycketavlan. Det är fullt
tänkbart att även eleven som gjorde vantarna valde tyget efter en medveten tanke
eller föreställning, alltså ett arkitektoniskt gestaltande moment.
Ett integrerat estetiskt perspektiv lyfter fram kännetecken för estetiska,
 #   3 =3 "33         
vilket är en estetisk aspekt. De representerar mänskliga gestalter, vilket är en gestaltande aspekt och de är nyskapande genom sammanställningen av disparata
element, vilket är en kreativ aspekt. Vantarna är sinnliga och konstnärliga men i
mindre utsträckning kreativa. Smycketavlan är originell, uttrycksfull och nyskapande. Vid en jämförelse med tabellen i kapitel sex över formalestetiska, gestaltande och kreativa resurser framgår att formalestetiska aspekter lätt kan spåras
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V  K  =  #  #  33 #  
 33      =    
form av kvalitet i alla slöjdalster, och det slöjdalster som inte ger upphov till en
   33 C    =      " 
dessa kännetecken vilket förmodligen avgörs av bedömarens erfarenhet, insikt
#=   #   #   3
   3#             
påverkan eller intention. I exemplen ovan hävdade jag angående estetiska kän#3 "33             
och att smycketavlan är originell. Som omdömen är de inte särskilt informativa
vilket är en konsekvens av utgångsläget. Kännetecken för estetiska aspekter är
vaga därför att begreppet är alltför poröst. Det är anledningen till att jag argu        3 3     3#  33##  "    K   #
för konsekvenser i aktiva handlingar.
Narrativa drag har påvisats ovan framförallt i tolkningar av symbolisk/narrativa och mimetiska drag i kapsylöppnarna, vantarna och smycketavlan.
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Kapitel 9: Diskussion

Om form och metod
Snart är berättelsen slut. Jag valde den narrativa ansatsen för att nå insikt om
hur unga människor tänker om slöjd som ett estetiskt ämne, men också för att
jag ville lära mig om berättande som en form av kommunikation och som en
vetenskaplig metod.
Har jag lyckats förmedla en förståelse av estetiskt perspektiv på slöjd? Berättelser är kanske inte det man i första hand tänker på som en vetenskaplig framställning av fenomen och företeelser. Min uppfattning är dock att berättelserna
i studien förmedlar en bild av vissa estetiska aspekter inom skolslöjd som man
tidigare inte haft tillgång till. Form och metod samverkar till att skapa en närhet
som ofta saknas i traditionell vetenskaplig framställning. Föralldel kan frågan
om vad ungdomar berättar om slöjd behandlas distanserat: Det framkom i kapitel fem att elever i nionde årskursen har mycket att berätta om slöjd i skolan. De
V    K   # K   
avbrott under skoldagen. Något mindre distanserat kan jag säga: Pernilla på Alhalla och Lisa på Jaegerska drar in personliga erfarenheter från livet utanför skolan i sina berättelser om slöjd. När jag talar om ungdomarna i studien och vad de
berättade för mig kan jag inte förhålla mig lika distanserad som i allmänt tal om
elever och slöjd. Här visar sig det första dilemmat. Kan jag vara både empatisk
och kritisk, eller omvänt, både generell och autentisk? Distanserat närvarande?
Autentiskt kritisk vore idealt för mig som forskare och respektfullt inkännande
som medmänniska i mina möten med ungdomarna. Jag vill inte kalla deltagarna
för informanter, de är människor som jag helst skulle vilja kalla vid deras riktiga
namn, men det får jag inte så jag har gett dem namn som skulle kunna vara deras
egna. Att kalla dem elever känns inte heller rätt eftersom jag är intresserad av
ungdomarna även i andra roller än som elever.
Ett sätt att visa respekt för ungdomarna och deras berättelser är att ge dem
utrymme och låta dem tala med sina egna uttrycksformer. Empirin har getts
stort utrymme vilket motiveras av forskningsfrågan som gäller ungdomarnas berättelser, men också för att empirin ska utgöra en tät och fyllig beskrivning som
bildar ett överskott av uttryck. Överskottet borgar för att analyserna blir trovärdiga och ger dessutom läsare en möjlighet att dra egna slutsatser. Ungas röster
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kommer fram genom längre utdrag vilka återges med autentiska formuleringar.
Jag har bemödat mig om att göra var och en av ungdomarna rättvisa genom att i
största möjliga mån behålla individuella språkliga särdrag. Där redigering varit
nödvändig har detta gjorts med hänsyn till talaren snarare än innehållet.
Paradoxalt nog innebar respekten för ungdomarnas språkliga uttryck att
redigeringen blev mer omfattande än om jag enbart hade återgivit ordagranna
fragment. Jag menar att fragmentering ger en orättvis och stympad bild av deltagare, medan en fylligare och mer omfattande framställning levandegör personen.
Det paradoxala är att jag gör mer våld på vad som sades genom min strävan att
göra ungdomarna rättvisa än om jag hade blundat för kontextens komplexitet
och klippt ut lämpliga snuttar med en förment objektiv ambition. Det torde vara
uppenbart att anspråk på objektivitet är både fåfängt och fruktlöst när det gäller att återge innehållet i en intervju. Det avgörande är om framställningen kan
anses rimlig och trovärdig.
Jag har byggt avhandlingen och gett den en viss form. Form är en fråga om
gestaltning. Sedan tillkommer vissa vetenskapliga formalia som kräver noggrannhet, man måste förhålla sig till forskningsetiska principer, iaktta redlighet
#3 #  # 3  3# C  3   #   
fadäser.
När det gäller avhandlingens gestaltning har jag att förhålla mig till två sa =_  3  =_  3       "#"3#"            #   
materiella egenskaper såsom papperskvalitet och bindning. Min ambition har
varit att skapa en multimodal text där formen också bär fram ett innehåll som
når utanför språket genom att använda bilder både informativt och retoriskt.
Forskaren har sällan någon insyn i utformningen av publikationer och många
bryr sig kanske inte om dessa detaljer så länge texten är någorlunda läslig.
Frågan om texten också är läsbar leder in till textens språkdräkt. Här är frågorna av en helt annan kaliber än i handböcker om rapport- och uppsatsskrivande. Exempelvis skulle man enbart kunna välja mellan två tempus i en vetenskaplig text, presens eller imperfekt, där presens i så fall hade kunnat användas
i diskussion och resultatredogörelse medan andra delar vore att betrakta som
historia, och därmed författas i imperfekt.1 Enligt min mening bör man noga anpassa tempus, modus och aspekt för varje utsaga och så långt det är möjligt också
utnyttja den meningsskapande potential de erbjuder.2 Att skriva är förbundet
V   C = #      3 3#     
och texten har sina egna olika tidsförlopp, något som borde kunna återspeglas i
1
2

Jarl Backman, Rapporter och uppsatser,DG!J+  '
Tempus, modus och aspekt är kategorier av verbböjning.
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en studie med narrativ ansats.3
Avhandlingens språkdräkt påverkar värdet av studien. Staffan Larsson menar att gestaltningen av resultaten i en kvalitativ studie är avgörande, ”själva
framställningen och dess förmåga att kommunicera till en läsare blir central”4.
Han menar också att gestaltning handlar om retoriska kvaliteter. Johan Asplund
   "K     3 V    
skulle kunna levandegöra det empiriska materialet, få det att tala.”5 Mitt material
talar bokstavligen, men är det levande?
Struktur är organiserad form och gestaltning. I bästa fall skapas en dynamik
som på ett intresseväckande sätt för läsaren framåt mot ett mål. I vetenskaplig
text används ofta en mall bestående av introduktion, metod, resultat och diskus X!^_   $     #       
sig till vetenskaplig genre.6 Jag bygger denna text efter gängse rekommenderad
mall men försöker töja genren genom en narrativ framställning och genom att
inkludera ett omfattande bildmaterial.
Struktur är också en fråga om balans. Hur förhåller sig avhandlingens delar
till varandra? Uppenbarligen är detta en empiritung avhandling. Den teoretiska
vågskålen fylls på av att jag har lagt fram en egen teori, och tyngs ytterligare av
teoretisk och metodologisk utveckling av avhandlingens centrala begrepp, främst
slöjdens estetiska aspekter. Har avhandlingen en stilistisk balans? Återigen visar
empirin en tyngdförskjutning bort från en traditionell avhandlingsgenre. Med ett
3   3       3    
sig stilistiskt förankrade i teoriavsnittets sakprosa, i vissa tabeller och i det rigida
ramverket. Den strukturella balansen har jag sökt sörja för genom upprepning.
Jag har byggt texten med triader som formelement vilket kommer till uttryck
i den yttre formen med tre delar uppdelade i tre kapitel vardera. Men kanske
viktigare är den inre byggnaden, de idéer som bär och formar sig till strukturen.
Jag försöker avvisa dualism och polarisering och söker oupphörligen den tredje
ståndpunkten. Det är min forskningsstrategi, vilken också är en stor utmaning
då jag har alltför lätt att vara antingen för eller emot. Upprepning av triadiska
begrepp med förskjutningar utgör i viss mening en hermeneutisk ansats. Så har
< 2 %  > + ?+ ' % A'  !:'   " >?    %      + '
 A ² & ''     A       '
 'A%'!R" ' A    %'      
 "' +   &A     %  '   +
 !
D  e  E '  ' ' + Q!
5 Johan Asplund, Avhandlingens språkdräkt,>; %I2&  # GG?D!
H :$@)U+% $ +& T  UT >TUT9  + ?
%    '  +% !$    & '  +'     !) * & A   'B '    
A  B   !
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begreppstrion estetisk-gestaltande-kreativ behandlats från olika utgångspunk                  ten, teoretiskt, empiriskt, analytiskt och i relation till en presumtiv teori. Triaden
estetik-narrativ-semiotik har bidragit med teori, metod och analysverktyg.
Narrativ forskningsansats utmärks av tolkning. Hur kan man värdera tolkningar? Det framstår som en omöjlighet att använda kvantitativa validitets- och
reliabilitetskriterier i narrativ forskning. Steinar Kvale menar att validitet är en
social konstruktion och föreslår en annan syn på validitet för att bedöma kvalitetsfrågor. Han talar om hantverksskicklighet, kommunikativ validitet, och pragmatisk validitet.7 Forskarens hantverksskicklighet gäller dels hur man utövar
kontroll över forskningsmaterialet och processen och hur man förmår ifrågasätta
och teoretisera sitt forskningsmaterial, och dels forskarens person och moraliska
integritet.8 Jag menar att forskningsprocessen i min studie är tillräckligt transparent så att eventuell hantverksskicklighet framgår. Min person och integritet,
samt studiens kommunikativa och pragmatiska validitet, lämnar jag åt forskaroch praktikgemenskaperna att bedöma. Även Catherine Riessmann Kohler menar att narrativ forskning bör sträva efter pragmatisk nytta vid sidan av kriterierna insiktsfullhet, överensstämmelse och sammanhang.9 Amia Lieblich, Rivka
Tuval-Mashiach och Tamar Zilber anger bredd som ett önskvärt kriterium i narrativ forskning.10 Jag menar att bredden i mina berättelser borgar för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om överensstämmelse och sammanhang.
Samtidigt öppnar överskottet av information för nya tolkningar.
X      V  =_        
     K 3   #  #  
          #  =  grationen inneburit? Ett sätt att se på saken är att en integrering av olika element
ger en rikare bild, vilket inte kan ifrågasättas när det gäller insamlingen av det
3   =                  
förlorade. Slöjdalster är fysiska föremål med egenskaper som inte kan fångas på
bild. Ungdomarnas utsagor kan inte heller återges auditivt vilket har inneburit
en grov förenkling. Jag skulle kunnat utnyttja en rad tecken för att återge vissa
extralingvistiska aspekter såsom det är brukligt vid exempelvis konversationsanalys, men bedömde detta dels som störande för läsaren och dels som en övermäktig uppgift när det gäller att presentera ett mer omfattande material. Jag
anser att tillgången till bilder och e-postkommunikationen har varit ytterst värP   #' &  "    >+ I +  A +OOP?GP9P!
Q #'Q9!
O 6  @  # 1  .   64-70.
G T %@'R+'9$ZR g% 1  9  #>R+ EI
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defullt inför och under intervjuerna och att de olika medieringarna sammantaget
ger en god uppfattning om det som var ärendet, nämligen ungdomarnas syn på
estetiska aspekter av skolslöjd.
När det gäller metodologisk integration kan man inte utgå från att bilden
   =!K        V
synvinklar. Detta kan dock innebära en risk att man inte når en djupare förståelse såsom kunde vara fallet vid en begränsning till endast en metod. En annan
risk vid integration är att studien kan splittras och förlora stringens. De etnogra  #                    
och semiotiska metodologier, samt estetiska analysmetoder. En rent narrativ
studie hade förmodligen gett ett annat resultat som möjligen hade inneburit
större fokus på individerna. En rent semiotisk studie hade kanske lagt större vikt
vid teckenfunktioner. Jag övervägde en rent estetisk studie men befarade att en
sådan riskerade bli alltför inskränkt. Pilotstudien övertygade mig om att en narrativ ansats som integrerar olika media kunde vara ett lämpligt verktyg för att
undersöka estetiska aspekter.
Den narrativa ansatsen användes som ett medel att nå kunskap om estetiska
aspekter av skolslöjd och som mål för att utveckla teori om narrativa artefakter.
Semiotisk teori och metod användes för att nå kunskap om betydelser i slöjdalster. Semiotik är en relativt vanlig disciplin i slöjdrelaterad forskning medan narrativa ansatser är sällsynta. Studien är därmed att betrakta som ett pionjärarbete
med de förtjänster och brister som hör till avantgardet. Riskerna är uppenbara
och den allvarligaste faran är att gå vilse. En överhängande brist är att eventuella
förtjänster inte har något att stödja sig på, det vill säga att metoden är så väsensfrämmande att resultaten inte går att relatera till tidigare forskning. Min övertygelse är att resultaten äger ett heuristiskt värde och att själva överraskningseff
fekten kommer att generera ny kunskap, både i form av utveckling av vissa spår
och i form av vederläggningar.11 Jag kommer naturligtvis själv delta i processen
och fortsätta bearbeta frågor om estetiska aspekter och narrativa ansatser.
Innehållet i ungdomarnas berättelser är bland annat en betydande del av de
explicita resultaten i studien. Jag skrev bland annatt därför att det i berättelserna
  VK     3        
forskningsresultat utan en källa till förståelse av ungdomar och deras relationer
  K=  C3 #        
"       33          
           = _  33       =C3
Sussi på Planeten som sa att hon inte var fri att göra som hon ville i textilslöjden,
 0+ ' A' e  '    & ' ' + ! e
 E '  ' ' +  Nordisk Pedagogik>GGL?IH9<L! !P9Q!
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 #       =_    3 
                   3   
"  ¡ "   " ¡
^                 telser. Men vad som inte sagts och vem som inte talat hör också till resultaten.
Jag menar att man måste ställa frågor kring vilka valde att delta, vad vi inte samtalade om, och varför vissa valde att avstå. Och inte minst frågan om mina val.
Finns det möjligen tysta berättelser? Eller tystade berättelser, exkluderingar? De
tysta berättelserna är helt implicita resultat och ännu mer osäkra än de osäkraste
explicita resultaten. Jag tror trots detta att de är viktiga. Säkra resultat är sällan
              = 
"       3 #   K  ¡  de i studien var frivilligt måste jag utgå från att de som valde att delta av en eller
   3  =Y     
V   33       # 
    K#     "#  K  
något positivt i att prata om det. Jag kan inte spekulera i vad de som inte deltog
    "#   K                
slöjd bland de niondeklassare jag besökte under studien, och det är rimligt att
anta att några av dem utmanar de berättelser som presenterats.
   3            
viskar, varför har du inte lyssnat på mig?

Innehåll och resultat
Berättelserna i kapitel fem beskriver hur jag uppfattade vad ungdomarna förmedlade till mig. Berättelserna visar hur ungdomar tänker om slöjd. Det framkom att många är positiva till slöjd i skolan, att slöjd betyder mycket i livet utanför skolan och att många ungdomar anser att slöjd är ett sätt att uttrycka sig
estetiskt.
De 36 elever som intervjuades hade alla något att berätta, även om några
gav uttryck för en mer indifferent hållning. Några elever tycker att slöjd inte är
         K    3 #  =    K V #3  
slöjd inte betyder någonting alls för henne, och hon valde att avstå medverkan
i studien. Ayse på Alhalla sa vid intervjun att hon inte bryr sig särskilt om slöjd.
Påfallande många hade dock en positiv inställning till slöjd. Det är självklart att
      #  "  3       die. De berättelser som presenterades tecknar ändå en komplex bild av hur slöjd
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i skolan ingår i ungas vardag.
Avhandlingens huvuduppgift har varit att utforska ett estetiskt perspektiv
på skolämnet slöjd. Uppgiften är delvis slutförd och jag kan nu hävda en välgrundad förståelse av begreppet estetik och dess tillämpning i skolämnet slöjd
utifrån ett ungdomsperspektiv. Dock reser sig en rad förbehåll. För det första
kan man säga att uppgiften kvarstår. Jag har funnit att begreppet estetik saknar
gränser, att begreppets kärna är porös och att innebörden i begreppet estetik
är en fråga om förhandlingar och tolkningar inom och mellan de kontexter där
begreppet ges mening. För det andra kan man fråga sig i vilken utsträckning jag
har lyckats förmedla en förståelse av begreppet. Frågan är också hur väl ett ungdomsperspektiv representerar den egentliga innebörden av estetiskt perspektiv
på skolämnet slöjd.
De ungdomar som deltog i studien gav uttryck för en mångfasetterad syn
på relationer mellan skolslöjd och estetik. Deras syn överensstämmer inte helt
med mina föreställningar om hur ungdomar tänker om slöjd och estetik. Det
som framförallt förvånade mig var att en del ungdomar under arbete med slöjddesign tänker på estetiska aspekter i förhållande till den kontext alstret kommer
        =_ #    
utnyttjar piktorala (bildlika) element i sina slöjdalster eller till och med framställer slöjdalster som i huvudsak piktorala. Det kom också som en fullständig
      33  V      #
så bestämt gav uttryck för detta. Färg förstås allmänt som en formalestetisk eller plastisk (konkret) egenskap, men studien pekar på att färg utnyttjas som ett
betydelsebärande och kommunikativt uttrycksmedel, där den i vissa fall utgör ett
arkitektoniskt moment för att ge betydelse och skapa mening.
Ungdomarnas syn på slöjdens estetiska aspekter överensstämmer inte heller helt med skolverkets formuleringar i kommentarmaterialet till den senaste
läroplanen. I texten slås det fast att begreppet estetisk i kursplanen för slöjd ska
     33       #  C     3                 
sköna”. 12&            
estetiska aspekter och har betydligt mer nyansrika uppfattningar än textförfattarna till kommentarmaterialet när det gäller på vilket sätt man kan beröras av
estetiska kvaliteter i slöjd. Ungdomarnas synpunkter på estetiska aspekter av
slöjd rör naturligtvis även sinnesupplevelser men sträcker sig bortom enbart
sinnesupplevelse och varseblivning. Framför allt menar många ungdomar att
de utnyttjar estetiska resurser i slöjden för att uttrycka sig, vilket innebär att
kommunikativa aspekter lyfts fram vid sidan av rent perceptuella sinnesstimuli.
12

Skolverket, 8   
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I både läroplanen och kommentarmaterialet talas det förvisso om estetiska uttryck, men eftersom man valt att begränsa det estetiska till sinnesupplevelse blir
utryck föga kommunikativt.
Ett estetiskt perspektiv på slöjd kräver att man utvecklar estetikbegreppet,
varmed skolverkets tolkning sinnesupplevelse kan utgöra en dell av begreppets
omfattning. Skolverkets tolkning framstår som en förenkling, särskilt också med
tanke på att den explicit avgränsas till att inte V   det sköna,
vilket innebär att även det fula, det coola, det oroliga, det harmoniska och alla
   33  "#  #  =!K     tarmaterialet velat förenkla begreppet i tron att det skulle göra det mer använd 3 C   3# #     33   
innehåll. Jag tror att man kan utveckla estetiska resurser genom att tala om komplexa estetiska kvaliteter vilket dock kräver en utvecklad vokabulär. Jag menar
inte att man alltid behöver dra in alla möjliga perspektiv och aspekter i tal om
   3   K  3#   33  K    # V   K  =
Estetiska, gestaltande och kreativa aspekter utgör tillsammans ett uttrycksförråd som jag valt att kalla integrerat estetiskt perspektiv. I kapitel åtta presenterades en tabell över kännetecken för ett integrerat estetiskt perspektiv som
visar hur en estetisk aspekt integreras med en gestaltande aspekt och en kreativ
aspekt, och hur var och en av dessa tre aspekter har en rad kännetecken.
       3 " # fakt/produkt, stil, kvalitet och sinnlighet. Redan detta visar att skolverkets tolkning att estetik är det samma som sinnesupplevelse och varseblivning inte förmår
fylla begreppet estetik med ett meningsfullt innehåll. Tabellen visar att ett integrerat estetiskt perspektiv har ytterligare minst åtta kännetecken, varav fyra hör
till en gestaltande aspekt och fyra till en kreativ aspekt. Listan över kännetecken
för aspekterna skulle kunna utökas, den riktar sig endast mot några kännetecken
som kan anses centrala. Kännetecken för estetiska, gestaltande och kreativa aspekter är i viss utsträckning utbytbara. Till exempel kan ett gestaltande konstnärligt uttryck i slöjd vara både sinnligt och nyskapande. Kännetecknen belyser ett
utvidgat synsätt på vad som i skolslöjdsammanhang kallas estetiskt.
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11), anger ”Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer” som ett centralt inhåll i slöjdämnet.13X 3 #         
slöjd ”utvecklar kreativitet” och att man i slöjdämnet kan ”ta sig an utmaningar på
ett kreativt sätt”. Begreppet gestaltning förekommer i läroplanens avsnitt om äm13 Skolverket, $ ' "   , "
216.
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nena musik och svenska, samt i det inledande kapitlet ”Skolans värdegrund och
uppdrag”. Läroplanen integrerar därmed begreppen estetisk och kreativ i slöjdämnet, men gestaltning ingår inte i textens beskrivning av slöjd. Man kan kanske
hävda att det rikliga bruket av begreppet uttryck i avsnittet om slöjd i LGR-11
åtminstone i något fall skulle kunna förstås som gestaltning. Jag vill gärna tro
så, till exempel i formuleringarna ”Estetiska och kulturella uttryck” , ”Slöjd och
hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet” och ”Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade
resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i
olika kulturer” (mina kursiveringar).14 Jag menar att ett kulturellt uttryck i slöjd
måste ges en form, gestaltas, att etnisk och kulturell identitet återges symboliskt,
dvs. gestaltas med någon form av tecken i slöjd och hantverk, och att ett slöjdföremåls uttryck inte kan frambringas annat än genom gestaltning.
Styrdokument, såsom läroplan och kommentarmaterial, är resultat av en
rad olika faktorer och blir i slutändan ganska urvattnade, särskilt efter att tjänstemän med politiska direktiv, språkgranskare och jurister har knådat musten ur
de sakkunnigas intentioner. Men man kan inte bortse från att styrdokumenten
             #    
skolämnen.15              =     
speglar den vikt innehållet ges och dess relation till annat innehåll inom ämnet.
Även de ungdomar som inte kände till ordet estetisk uttryckte vad jag tolkar som estetiskt medvetna uppfattningar. Några gav uttryck för bristande självförtroende i relation till vad de uppfattade som estetiska aspekter. Exempelvis
Mikael på Alhalla sa att han aldrig hade varit bra på att rita, inte ens i när han
gick på dagis eller lekis. Han upplevde att det förväntades att han skulle rita och
skissa i slöjden. Emelie på Jaegerska uttryckte en liknande uppfattning. Hon menar att hon har problem med att skissa i slöjden och att det beror på att hon inte
är så duktig på att måla. Det är märkligt att Emelie som uppenbarligen kan både
skissa och måla inte riktigt litar på sin förmåga. Uppfattningen att det estetiska
i slöjd är kopplat till bildämnet är inte ovanlig. Stina på Planeten menar att det
estetiska kan vara att man är duktig på att måla, eller vara kreativ och komma på
motiv. Om man är duktig i bild då är man estetisk, säger hon.
Bildämnets starka inramning av estetikbegreppet i ungas föreställningar
får konsekvenser. Om man tror att färdighet och förmåga i bildämnet avgör hur
man lyckas i slöjd kan detta verka hämmande. Om inte annat kommer andra
villkor göra sig gällande. En skiss till ett slöjdalster behöver inte samtidigt vara

D :% !PG<HQ!
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en bra teckning. Slöjdämnet och bildämnet har många beröringspunkter men de
är trots detta avhängiga sina respektive medieringar. En del av förklaringen till
att vissa av ungdomarna upplever att de inte lever upp till förväntningarna när
det gäller estetiska uttryck i slöjd ligger i föreställningen att färdigheter och förmågor är knutna till ämnen. Jag stötte på elever som är osäkra när det gället mått
och de förklarade detta med att de är dåliga i matte. Matematikundervisningen
har haft effekten att eleven kommit att tro att han eller hon inte kan. Paradoxalt
nog har en del elever lärt sig att de inte kan. Eller lärt sig att vissa kan: de som
       = #33  
många tror att det krävs talang för att kunna skapa uttrycksfulla slöjdalster. Samtidigt kan man se att exempelvis Mikael som säger sig sakna talang ändå medve V      3 =  "     
3     =
Jag räknar preferens för träets naturliga utseende som en formalestetisk
funktion. I Mikaels fall kan det kanske även handla om gestaltning eftersom han
anger hur ådringen förhåller sig till helheten, hur det strålar ut eller går över
kanten. I kapitel sex har jag sammanställt ett urval av ungdomarnas utsagor om
estetiska resurser under formalestetiska, gestaltande och kreativa aspekter. Ordningen på aspekterna är alfabetisk men man kan få intrycket att formalestetisk
aspekt utgör en enkel eller grundläggande aspekt och att gestaltande aspekt är en
utveckling och att kreativ aspekt är den mest utvecklade estetiska resursen. Så
har jag inte tänkt att det ska uppfattas. Min tanke är att aspekterna är olika sidor
av samma fenomen, forskningsobjektet, det estetiska perspektivet av skolämnet
slöjd. Sammanställningen visar att det är fullt möjligt att betrakta ett estetiskt
perspektiv på skolslöjd som en integration av formalestetiska, gestaltande och
kreativa aspekter.

Utblick
Hur kan min avhandling påverka praktikfältet och akademin? Jag tänker mig
studien som en spegel som återger delar av båda fälten. En slöjdlärare känner
igen eller kan relatera till stora delar av berättelserna, och en slöjdforskare känner igen eller kan relatera till en stor del av de teoretiska resonemangen. Båda
kan därmed föreställa sig själva i spegeln. En del ser sig i periferin, andra framträder rättfram och någon kanske vänder sig bort. Den som inte vänder sig bort
kan inte säga: ”Det där angår inte mig”. Det empiriska materialet är hämtat från
fältet, det är metodiskt analyserat och väntar på att komma till bruk i båda fälten
som en möjlighet, ett redskap kanske, för att tolka och bearbeta estetiska frågeställningar.
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Resultaten visar att tolkningar som begränsar sig till formalestetiska aspekter inte förmår avtäcka betydelse eller mening och därmed minskar möjligheter
till integrerat estetiskt lärande. Resultaten visar också att tolkningar som begränsar sig till teckenfunktioner inte heller är tillräckliga för en förståelse av hur en
viss utformning anknyter till estetiska resurser. Resultaten visar dessutom att
ett narrativt förhållningssätt där man lyssnar efter hur slöjdarbetet anknyter till
elevens situation inte heller räcker för att utveckla estetiska resurser och lärande.
Härav följer att en kombination av lyhördhet för narrativa drag, en tolkande förmåga, samt insikt i estetiska aspekter utgör viktiga förutsättningar för en förståelse av slöjdens estetiska egenart. En insikt i estetiska aspekter måste innefatta
ett integrerat estetiskt perspektiv bestående av aspekterna estetisk, gestaltande
och kreativ, för att kunna nå utöver en eterisk sinnesupplevelse.
Svensk skoldiskurs har under en tid upprepat mantrat estetiska lärprocesser
r
  V      =!   "  
tolkning av begreppet som förmår fylla det med aktivitet, nämligen aspekterna
gestaltning och kreativitet. Begreppet estetisk ensam får ingenting att hända. Enligt läroplanen (LGR-11) ingår det i skolans uppdrag att uppmärksamma bland
annat estetiska aspekter. I övergripande mål och riktlinjer anges att varje elev
ska kunna använda kunskaper från bland andra det estetiska kunskapsområdet.16 Under bildämnet talas om estetiska och känslomässiga upplevelser, i matematik ska man uppleva estetiska värden. I modersmål, svenska och svenska
som andraspråk nämns estetiskt berättande och estetiska uttryck, och i musik
estetiska uttryck.17 I biologi, fysik och kemi ska eleverna ges förutsättningar att
hantera bland andra estetiska valsituationer, och i teknik ska eleven kunna relatera till frågor som rör bland annat estetik. 18 Det är glädjande att skolverket i
så stor utsträckning har uppmärksammat estetiska perspektiv, frågan är hur det
ska tolkas i olika sammanhang. I de estetiska ämnena bild, musik och slöjd, samt
i sammanhang där man talar om uttryck kan min tolkning av begreppet estetik
vara giltig.
Eventuellt bidrag till slöjdforskning genom det här avhandlingsarbetet är
svårt för mig att avgöra. Den teori jag skissat på i kapitel åtta är ännu inte helt
övertygande, det krävs ett utvecklat ställningsverk av andra forskares resultat
för att stödja en teori om narrativa artefakter. Ännu saknar den egen stadga.
Däremot kanske en uppmärksam läsare har noterat något som först nu på slutet
 K   33    = _        ett integrerat estetiskt
perspektiv som ett teoritillskott i estetiska sammanhang.

16
17
Q

Skolverket, $094>>, 10,13.
Skolverket, $094>>,GHQPGGG<O!
'  $094>>,PDDHO!
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Forskningsöversikten i kapitel två visade på forskares olika utgångspunkter
när det gäller hur man tolkar estetiska aspekter av slöjd. Jag skissade på en kategorisering med tre olika inriktningar: en konstruktionistisk, en essentialistisk
#   =_        "   K  
man är helt enkelt inte överens. Detta är vanligt i vetenskapliga sammanhang,
kanske är det till och med nödvändigt för att upprätthålla en kritisk hållning. Min
studie är konstruktionistisk och i viss mån även essentialistisk, men snarast anti     " K     33       33levelse, vilken trots dess brister är otvetydigt ändamålsenlig, eftersom den kan
sträckas ut till att omfatta nästan vadsomhelst. På vilket sätt kan studien ses som
essentialistisk? En del av analyserna bygger på fenomenologiska utgångspunkter,
framförallt Helen Knutes meningsstruktur, men även Mikhail Bakhtin tycks ha
      # =X    3
konstruktionistisk utgångspunkt, det vill säga jag anser att den kunskap studien
har genererat är ett resultat av interaktion mellan samtliga deltagare.
Inför framtiden ser jag vissa frågor som bör utredas. Estetiska perspektiv
på skolslöjd är ett relativt outforskat område som bör undersökas ur en rad olika
synvinklar. Jag riktade in mig på ungdomars bilder av slöjd som estetiskt ämne
vilket är endast en del av pusslet. Andra viktiga delar att undersöka är lärarnas
arbete med estetiska aspekter och interaktionen mellan elever och lärare i slöjdsituationer. Det saknas forskning rörande mångkulturella aspekter av slöjd, vilket borde vara ett prioriterat område då läroplanen anger ”Slöjdens estetiska och
  "#    #  # 3# #  
formuleringen ”Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet”19. Frågor om bedömning av estetiska kvaliteter i slöjd
är aktuella också med tanke på läroplanens kunskapskrav. Frågan om hur ett
formalmässigt icke-estetiskt slöjdalster ter sig, eller hur ett sinnesupplevelsemässigt neutralt slöjdalster kan uppfattas har inte utretts i denna studie. Det kunde
vara ett intressant uppslag. Ett annat område att undersöka är relationer mellan
estetiska aspekter av skolslöjd och entreprenörskap. Jag har inte berört frågor
om genus och slöjd vilket naturligtvis är ett viktigt problemområde att undersöka
även ur ett estetiskt perspektiv. Själv ska jag fortsätta undersöka förhållanden
mellan artefakt och narrativ.
När det står fritt att välja blir forskningsprojektet i forskarutbildningen antingen en missionsresa eller ett korståg. I mitt fall har projektet riktats mot att
utforska ett estetiskt perspektiv på skolämnet slöjd, också därför att jag vill förstå
hur och varför jag själv har kommit att uppfatta estetiska perspektiv som något
positivt. Forskningsresan är därmed både en explorativ utfärd mot lärande möO
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ten med andra och en resa inåt för att nå självinsikt.
Forskningsfrågorna har naturligtvis stått i centrum, men andra frågor dyker
också upp inför avslutningen av arbetet. Den empiriska studien är endast en del
av en mer omfattande process med olika inslag som utgör forskarutbildningen.
Därför vill jag sätta in studien i ett vidare perspektiv som inkluderar både utbildningsaspekter och min egen roll i sammanhanget. Jag menar att forsknings       33       #  V  #      
    K  ¡   3  ¡
Här och nu står jag mitt i arbetet och har fullt upp. Men vem var jag när jag
   # K   ¡  "   #K
frågan vad som kunde vara skäl att anställa mig som doktorand. Svaret blev: ”Jag
kan skriva.” Idag tvivlar jag men antagligen har jag blivit bättre på att skriva en
viss sorts text, den akademiska genren. I kristallkulan kan jag se mig om några
år, fortfarande bråkandes med texter, alltjämt missnöjd med den akademiska
tvångströjan, men på väg. Alltid på väg.
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SUMMARY
Background
The object of this thesis is to explore aesthetic aspects of the Swedish school subject of sloyd. The word sloyd
d or sloid, also found in English, refers to an ancient
concept of cunningness and skill. The school subject of sloyd is a Nordic phenomenon developed at the end of the 19th century somewhat simultaneously in
Denmark, Finland, Norway and Sweden. The purpose of sloyd in schools is not to
develop handicraft skills or abilities for professional production. Instead the aim
of sloyd as a school subject is pedagogical in the sense of comprehensive personal
development including integrated aesthetic, manual and intellectual aspects as
well as risk taking, visual competence and patience.
The scope of this thesis is directed towards an integrated understanding of
  ##   #=gestaltung) and creative aspects of the school subject
of sloyd. I argue throughout the thesis that these three aspects should be considered to form an integrated aesthetic perspective. This line of thought recognizes
the maker and her/his artefact as interrelated in an aesthetic learning process,
which also suggests that the maker communicates through use of aesthetic, con   #     # =! 3 # "      "
communication with emphasis on aesthetic issues through studies of both literal
3 #    " " 33=!K 3  3 re in the study are notions that it is possible to trace signs of the aforementioned
aspects in the actual sloyd objects, and that qualitative interviews can shed light
on processes and individuals. A narrative approach was chosen since I believe
stories reveal comprehensive understanding of complex issues, i.e. narrative is
used as a means to discover aesthetic aspects of sloyd. A narrative analysis is
employed for this purpose.
A second purpose in this thesis is to develop theoretical concepts concerning
aesthetic aspects of sloyd as a school subject, especially relations between sloyd
objects and communication. In a wider sense I am studying narrative artefacts.
For this purpose I use narrative as an end, i.e. analysis of narrative instances in
artefacts.
The research questions are: What do young people tell about sloyd? What
aesthetic resources do they use? How can one describe the relation between what
young people tell about sloyd and the aesthetic resources they use? The research
questions rely on an understanding that the individual is involved in narrative
meaning making in the sloyd process, and that he or she uses aesthetic resources
in the design of the sloyd object. I decided to listen to what young people tell
about sloyd and to “listen to” their sloyd objects and photographs of their sloyd
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objects, and to consider all these as narratives. The research design was to let the
pupils use cameras for documentation, communicate with them by e-mail and
then conduct qualitative interviews. The narrative approach is complemented
by hermeneutics and semiotics in order to make interpretations of both text and
objects.
There are two reasons for my research project. One is strictly personal. I
want to learn about creative writing. But the main reason is that I wish to contri # #    #"  #    3cially concerning sloyd. A research review of aesthetic aspects of sloyd as a school
subject is presented in chapter two. It shows that research on aesthetic issues
concerning sloyd is more advanced in Finland and Norway. The general situation
in Finland is different because of a longer academic tradition and the fact that
"  3    < # #   #  # #  " 3  "=
Researchers in Finland use two categories not otherwise found in sloyd research:
  ## #  # ##   =  
#  "   #   =X    
circumstances. The second refers to individual affections and values, as well as
aesthetic and creative aspects. Norway has had a different development of the
equivalent of the school subject of sloyd, which for long has been associated with
art education. This circumstance makes it easier for aesthetic subjects to stand
out. Especially formal-aesthetic issues have been investigated in Norway. Swedish research on aesthetic matters concerning sloyd in school is still fairly basic.
In the broadest sense there seems to be an agreement that sloyd has some sort of
aesthetic quality, and that it should be an integrated part of the school subject.
Assumptions among sloyd researchers differ as to whether aesthetic qualities are
social constructions, universal phenomena or mere sensual experiences.

Theory and method
X3   " X  V# "##3     
many respects. Integrativism takes into account both rational and phenomenological views. Therefore I assume that aesthetic qualities exist as constructions,
givens and sensations. Theories underlying my study are collected from three
#  #   #      # = ## < # 
a set of tools to handle various aspects of the cross-disciplinary subject. Aesthetic
aspects are studied by use of a concept consisting of the elements content, materiall and form. I also use a concept of three distinctive features in the structure
of aesthetic meaning making in sloyd;    #= gestaltung) of physical
materials, personal projectt and dynamic process. A model for aesthetic learning
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processes consisting of the notions of, in, with and through sloyd is elaborated
in connection with a theory of narrative artefacts. I use three triadic concepts
#     #  ##3        and thirdness as
     " K# = ##3icon, index
x and symboll as sign
    " K# = ##3textual, ideationall and interpersonall as sign functions in sloyd objects. The edu-semiotic concept mediation,
signifying modes and media for communicative qualities in sloyd objects, is used
as an alternative to textual representation. The narrative approach stands out
as an encompassing frame. Again the textual, ideational and interpersonal semiotic sign functions are used, this time for analysis of narrative qualities. The
concept narrative inquiry space is used for relating stories along axes of time,
space and situation. Narrative analysis is supported by the concept of critical
event, like eventt and other eventt as a framework for understanding human cent#3C "=]    # # 3 #   
consciousness in relation with a narrative artefact. I consider sloyd objects as
dialogic and intertextuall in the sense that they are culturally situated vessels of
communication.
Narrative and semiotic methodologies were used in the research design, based on hermeneutic traditions of interpretation. The methods used in the study
are qualitative interviews, visual ethnography and ICT-based communication.
The empirical material consists of semi-structured interviews with 35 ninth form
pupils from three schools, 82 e-mails, and 1345 photographs of which 229 were
 "   = 3     # <      #   
“What do young people tell about sloyd?” In chapter six I discuss the concepts
meaning, sign and expression as related to the research question “What aesthetic resources are used?” Here the point of departure is the stories presented in
#3 =3  C #   C# 3   #  "
the students in the study that show      " and creative aspects
##    "< =X#3 3 #      
    < #         tic. Four stories treat textile sloyd and four stories treat wood and metal sloyd.
<      ## 3# # "  = <
are concentrated versions of the stories in relation to both research questions.

Ten sloyd stories
   "  # <  "    <
school, especially one’s own room. The story is a construction consisting of separate interviews and is as such an analysis in itself. I have made up the story in
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script format from utterances in the interviews so that everything said is genuine
   < <  "  =     # "   #     # "# =   # "
story is meant to point out my dual role as a listener to the stories the participants
tell me, and me as the author of the stories. The story is mostly about Hasan, a
boy who is most careful about the design of his sloyd objects and how they match
      =!  "3"  #  
being the favourite. Other characters give their views on sloyd and how it relates
to family life. Jalila talked about a rocking chair she made, and Ensar spoke of a
mirror frame he made for his sister’s room. I also included Ayse, who represents
a different attitude than most participants in the study. She said that sloyd means
nearly nothing to her and consequently has little impact on her life. The story
also presents Pernilla, who is the main character in the next story.
The second story tells about Pernilla who agreed with Hasan in the previous
story that her room means a lot for her design of sloyd objects. They also share
a liking for the colour green. Pernilla was making a cushion-cover in patchwork
technique for the sofa in her room. The story of how she developed the design is
quite fascinating. It started as an inspiration when she was choosing materials
from the shelf in the textile workshop. The colours gave her an idea of a landscape, which was later elaborated by an image from a Swedish 20-krona note she
33  3#=  3 # "# # V"  
on the back of a goose high above a landscape. So the cushion-cover ended up
  3      < = 3 # < dialogic
<  #  <# ¨ 3     sponded by recognising the potential landscape, and second when the 20-krona
note told the tale of Nils Holgersson and she responded by including the goose
in her textile application. The connection to a famous fable also gives an intertextuall aspect. Pernilla’s project has distinct features of the aesthetic meaning
making structure in sloyd work. Firstly it was an aesthetic forming of materials.
#" <   3# #3 3 3  #  #  
order to contribute to feelings of calmness and relaxation in her room. Thirdly
it was truly a dynamic process not only with reference to the dialogic nature but
 <   3# #  3"   3 #  VC 
manner in which she carried out the project.
The third story is about a green wooden bottle opener that Carl made. His
design was inspired by cartoons and is both humorous and rebellious. The story
  <3   <#V #          
and another told in the interview. The process of making the bottle-opener was
in many ways acts of resistance, perhaps against what Carl might have conceived
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as institutional power in the education system in general, or against the teacher
who had decided the task, or against me who was interfering with questions in
the process. Carl expressed reluctance and lack of interest in the task in his emails, but he was still quite happy with the process and the result, as he told
me later in the interview. The bottle opener is interesting as a combination of a
function and a sign, and how these two aspects are merged. It is in the shape of
 "  <   #  3C3  
single tooth, but at the same time a functional object for opening bottles by use
of an attached metal piece very much like a mouth. This relation stands out as
the semiotic    and secondness of the object as well as the iconicity and
the indexicality of the sign. The thirdness of the object, as well as the symbolic
 ##   3"  3  =#   
"  >_       <  "  #
drinking, perhaps by opening too many bottles.
The fourth story is called Embroidery relay. The relay came about as a solution to an unexpected problem. The textiles had been attacked by moths and
had to be sent away for treatment so there were no materials for the pupils. The
teacher brought some embroidery stuff and let the pupils do embroidery as a relay; each worked for ten minutes and then passed on to the next. The arrangement
turned the textile classroom into an arena for collective embroidered expressions
concerning hot subjects such as emotions, religion, sexuality and identity issues.
A needle and some thread proved to be powerful tools for communication.
    "     C  3=
story consists of four parts all containing photos by Emelie. She is doing a lot of
C < 3      = 3   
      Y =    <    Y  #
she was about six years old. She used to do it for fun, but felt a bit embarrassed
because she was the only one using a sewing machine while the others went to
shops and bought everything. Nowadays it is for trying out design ideas. In the
second part Emelie tells of her textile work at home in relation to textile work in
school. It is a diverse story of ambiguities. On the one hand work at home seems
creative and she talks vividly about her work, her many sewing machines and
how she recycles materials, but on the other hand she misses all the possibilities
offered in school. In school she experiences problems with the sewing machine
and seems to rely heavily on the teacher, maybe because she has challenged her
abilities by choosing a complex task. The third part is about Emelie’s relation to
her father, who is very encouraging and supportive of her interest in textile work.
The fourth part deals with Emelie as a designer. It is obvious that she is hugely
interested and very ambitious, the perfect role model for sloyd students. She said
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she wanted her feelings to be on the garments she makes, and that a dress is a
message. Sloyd is a way to communicate and express oneself, just like art, according to Emelie.
The sixth story is thematic. It is a chat between girls interested in fashion
 ="    =  "   # 3   
story. The message is that the girls have ideas about textile design, and they work
creatively at home but do not make much use of these experiences in school. Sussi uses scissors or digital printing at home to make her t-shirts more interesting,
but she thinks it cannot be done in school. Lisa buys things in second-hand shops
and remakes them with the sewing machine at least once a week. She participates
in the Do It Yourself movement on the net, but that kind of engagement is not
present in school.
 "        3  < #! 
who has a pragmatic view on sloyd. Nearly everything he makes in the sloyd class
 # 3 3  #    = 3  #¨ =
X    !     < # 
a special tool for adjusting a screw, so he made these in school. The second part
tells of archery and a quiver he made in school. Quite accidentally a piece of tape
  3 # 3   !       # " " K#= 3   ! Z  V#  <
as a sloyd material. He has some distinct ideas about aesthetic qualities in wood
  " =]3    3 ##   !  # 
wood has its own colours and hues and painting often looks shabby. Next is to
pay attention to grain and natural lines, knots and knags, for deliberate design.
Story number eight is about Sabina. She makes use of patterns on her sloyd
 K#  3# "     =}# V#3<  
design is merely formally aesthetic or if it has a deeper meaning; perhaps she is
unconsciously treating thoughts of growth and fertility? Or is it the existential
fear of meaninglessness, horror vacui  3" 3# ¡
The ninth story is about steaming, a technique in woodwork usually for designing small cases. The technique was much used in traditional peasant style,
and is still today quite popular among sloyd teachers. It was used in the traditional manner in all three schools in the study, which is a bit limiting when it
comes to creativity. You can only work creatively on the overlapping section and
the handle of the case. In the story Fredrik tells about his design for the handle,
which was inspired by the Swedish ice hockey team. Sebastian wanted badly to
have a personal design so he drilled a composition of holes on the handle. He
challenged the notion of neatness in sloyd by stating that nails do not have to be
hammered in a straight line.

235

The last story is thematic. It deals with colour in both textile and wood. It is
not unexpected that colour plays an important role in the design of sloyd objects,
but I did not expect the colour green to be the most favoured among young people today. Of course the formal aesthetic aspect is most apparent, but colour is
   #     3 3  =$      #  
makes her feel calm and relaxed, Emelie wanted to shock by using a vivid green
colour, Hasan claims that he expresses his personality by using the colour green
as the major visual element in his room.

Reflections and concept/theory development
Chapter seven is directed towards the third research question: How can one describe the relation between what young people tell about sloyd and the aesthetic
resources they use? The subject is dealt with by means of an analysis of three
  " 3 3 K#   " " #   =
The personal project theme shows aspects of personality construction through
expressions in sloyd, most notably in textile sloyd. Sussi for instance is constructing the image of a creative follow-fashion girl, and Lisa shows off her independence and care for a sustainable environment. Emelie expresses her relation to
textiles as a process that begins with an idea, which interacts with the actual
   < #  C   #  = C 
"   "    = !  " # "##
interests. Hasan creates sloyd objects related to his own room, which for him is a
tremendously personal space. He even wrote his personal identity number on the
wall. The theme of relational sloyd covers interpersonal relationships and other
meaningful relations, such as Emelie’s relation to Barbie. The doll is a complex
sign of secondary iconicity, not only a toy, nor a feminine role model, nor a dummy. Emelie uses Barbie for all these sign relations. The interpersonal relation
<     V#   " K# = 
uses his old shirts as textile material. In school she made a small bag for him in a
3#          3=!  3     "#   "
common. Such work is a kind of grafting emotions and meaning into an artefact
#     =! Z 3 3 K#<  <  
relational project, since the knife he found at the farmstead used to belong to his
#= " #   "     #   
material using aesthetic resources. In a narrow sense sloyd may be seen as mere
   #     =X  "  ##  tive in the sense of aesthetic expression, and even communicative and narrative.
" #    ==    #C3     # # #
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     =#      # tectonics of the aesthetic objective. Choices of materials in this sense are most
   V#  # =
Chapter seven also includes an elaborated model of aesthetic learning processes. I use the concepts in, with and through as levels of expression in sloyd
work. The analysis in carried out in relation to the concepts convergent, divergentt and communicative. A convergentt process in sloyd is at hand if the student
merely imitates a model. A divergent
t     "   3 #
with cognitive or emotive engagement directed at combining novel elements.
Communicative sloyd is characterized by deliberate expression of an attitude,
a message, or other mediatory element. Mediation is carried out by engagement
<    "= ##3  <"  VC# cative level. The levels should not be confused with values. A piece of convergent
design in sloyd is in many cases not of inferior quality. Linda’s application is very
well crafted and has distinctive formal aesthetic features, though it is an imitation in major respects.
In chapter eight I develop the      " and creative aspects
into an integrated aesthetic perspective. I propose distinctive features for each
aspect. Aesthetic is marked by artefact/product, style, quality and sensuousness=       "process, representation, artistic and expression. Creative is equivalent to process, innovation, divergentt and problem solving. These aspects and their distinctive features are merged into an integrated
aesthetic perspective. The purpose of this integration is to emphasize the processual nature of the concept, to distinguish value-laden features, and to provide
discursive tools for investigating and making judgments in aesthetic matters.
In chapter eight a theory of narrative artefacts is presented. The point of
departure for this is that sloyd objects can be interpreted, not as text but as com #   = #  # 33             K#  
found within visual culture research, material culture research, semiotics, media
research, and of course impact from linguistic and literary research is inevitable in narrative research. I rely on semiotic approaches within design research
claiming that products carry codes capable of syntactic construction, and that
design products are repositories of information. The underlying assumption is
that meaning is mediated by modes and media not associated with text. The
theory consists of the indispensable conditions mediation, focalization and con  . An artefact is narrative if it is mediated in a physical material, if it is
mediated through subjective focalization, and if it is architectonically or semiotically  . Mediation  #  #  #=X
sloyd one can use a range of materials; textiles, wood and metal and also paper,
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straw, plastic and concrete a. o. Focalization    " Z 3 
of view in relation to the interpreting subject. This is to point out the tension
between what is told and how it is told. +      tic resources used and the aesthetic expression that is created. In analyzing the
mediation condition the following questions are of importance: What kind of
material? How is it treated and worked up? What are the sensual qualities? In
analyzing the focalization condition the following questions are of importance: Is
there something that points out the teller as represented in the artefact? Is there
something that points out a relation between the teller and a character within or
outside the artefact? Is there a relation to other artefacts? In analyzing the  guration condition the following questions are of importance: Are architectonic
moments present? To perceive architectonic moments one must recognize an
  #  K# =     #    3  ¡ <   #  #gured? The function can be mimetic, i.e. self referring, or symbolic, i.e. open to
interpretation.
After analyzing all three conditions it is possible to tell at least something
about the narrative quality of an artefact. It is a matter of preunderstanding, insight and power of judgment. I carried out analyses concerning the aforementioned conditions in three sloyd objects not treated earlier in my project so as to
judge the applicability of my theory. The conclusion is that the analyzed objects
may be understood as communicative; they exhibit distinctive features of an integrated aesthetic perspective and they are all narrative artefacts.
The last chapter is a discussion of the results and possible consequences. I
also discuss the form my thesis has been given. A narrative approach calls for
creative writing, even when it comes to academic writing. The objective is to gain
knowledge of human centred action and experience, thereby recognizing complexity, ambiguity and multiple voices. I have tried to conduct my project so as
to include participants on their own terms, providing space for comprehensive
participation and thereby also presenting a thick description for the reader to
contemplate and make personal interpretations. Telling stories is a way to present coherent views and attitudes concerning the research objective. The method
   3           #  #      nal research issues of reliability and validity. The quality and value of my study
should be evaluated and judged according to concepts in narrative research, such
as trustworthiness, verisimilitude and authenticity. I do not claim to have told
the one and only truth in a factual and objective sense, but I do assure honesty
and sincerity in seeking an understanding of the phenomena in question. The
 #  # 3    # # < # "
3   <C # =      #   #-
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municative value.
!"   #3 K#     #  # 
  #   # 3# "##   <  #  K#
sloyd. It is expected to have pragmatic value in other school subjects as well, since
the concept of aesthetic learning processes is widely accepted and spread across
syllabuses. The main contribution to a general application of aesthetic learning is
the development of an integrated aesthetic perspective, while the theory of narrative artefacts still needs to be developed for more general understanding. The
#  K# "    3# ###3  33   
of an aesthetic perspective and a possibility for a new view on sloyd objects, namely as narrative artefacts.
Did I learn about creative writing in this PhD project? Yes, it is much like
creative sloyd, it is not something to learn about, it is the doing that matters.
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1. Brev (e-post) till rektor och slöjdlärare
2. Information till förälder/elev
3. Intervjuguide
4. Blankett för lån av kamera
5. Inbjudan till fest
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e-Brev till rektor och slöjdlärare

Vill Du ge tillstånd till forskning i slöjd?

Bakgrunden är denna: Jag är doktorand i Pedagogiskt Arbete med inriktning mot Slöjd vid
Umeå Universitet, där mitt forskningsprojekt går ut på att undersöka estetiska dimensioner
av Slöjd. Studien avser både textil- och trä/metallslöjd. Tillvägagångssättet för observation
bygger på digital teknik; jag delar ut kameror till eleverna, de fotar sina slöjdalster i slöjdsalen
samt eventuellt sina slöjdföremål i hemmen. Bilderna skickas via e-post till mig, och eleverna
och jag kommunicerar med utgångspunkt i bilderna. Därefter genomför jag intervjuer med
eleverna.

Tidsplanen i grova drag: Under HT -08 informeras eleverna och föräldrarna (som bör ge sitt
samtycke för elev under 15 år). Observationen inleds med dokumentation av elevernas sista
slöjdarbeten i slutet av HT -08. Huvuddelen av observationen beräknas pågå under VT -09,
men ej längre än tiden kring påsk. Arbetsinsatsen för elever med viss datorvana bedöms bli
liten. Intervjuerna sker under den senare delen av studien och beräknas ta cirka en
halvtimme för varje elev, där tidpunkten läggs med hänsyn till undervisningen. Projektet
begränsas till eleverna och deras slöjdalster och kommer därför inte att beröra slöjdlärarnas
roll i sammanhanget.

Studien genomförs på skolor med skiftande socio-kulturell sammansättning i Örebro
Kommun. Tillfrågade är Brickebackens skola, Engelbrektsskolan, Navet och Vivallaskolan
(som tyvärr har avböjt). Syftet med att sprida upptagningsområden är inte att göra
jämförelser utan endast bilda en bredare bild av elevernas förhållande till sina slöjdalster.
Studien riktar sig mot elever i de övre årskurserna, företrädesvis nian.

Vänliga hälsningar
/Esko Mäkelä

e-post; esko.makela(at)educ.umu.se

tel; 070 – 606 14 77 el. 019 – 29 14 77
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Hej förälder i nian!
Det här brevet innehåller information om ett forskningsprojekt där Ditt barn kan komma att
medverka. Studien berör elever i textil- och trä/metallslöjd.
Jag heter Esko Mäkelä och är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. I min
forskarutbildning undersöker jag elevers syn på slöjd. Jag vill förstå på vilket sätt slöjd kan
vara meningsfullt för ungdomar. Jag vill ta del av elevernas slöjdföremål och deras tankar
kring dem.
Att delta i forskning är utvecklande för både tanke och handling. Ditt barn har en unik chans
att få stimulans och samtidigt bidra till att slöjdämnet utvecklas.
Eleverna förväntas engagera sig sporadiskt med fotodokumentation några gånger per termin
och ge kommentarer via e-post. Jag kommer att intervjua eleverna vid några tillfällen under
projekttiden.
Så här har jag planerat studien:
Eleverna fotograferar sina slöjdföremål hemma och i slöjdsalarna. (Kameror kan
lånas ut). Fotografierna e-postas till mig.
Eleverna och jag kommenterar bilder via e-post.
Under VT09 kommer jag att genomföra intervjuer (ca 30 min) med eleverna.
Materialet, dvs. bilderna, kommentarerna och intervjuerna kommer att bearbetas för
att sedan presenteras i en avhandling år 2011.
All forskning ska bedrivas så att ingen känner sig utnyttjad eller kränkt. Därför finns det
regler för hur forskare ska förhålla sig till personer som deltar i forskning.
Reglerna säger att forskaren måste informera om vad det handlar om, att det är frivilligt att
delta och att man har rätt att avbryta när som helst. Forskaren får inte göra något utan
personernas samtycke. Forskaren måste hantera sitt material konfidentiellt och varsamt.
Allt material används endast i forskningssyfte. Elevens namn eller bild kommer inte att publiceras. Personer under 15 år skall ha förälders samtycke för att kunna delta i forskning.
Elev______________________________________
Förälder___________________________________
Kontakta mig gärna! Tel: 070-6061477, 019-291477. e-post: esko.makela@educ.umu.se
Med vänliga hälsningar!

Esko Mäkelä
Hidinge Sällhagen
71993 Vintrosa
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Namn och datum:
Medgivandeblankett
SNABBFRÅGOR -UPPVÄRMNING
Hund eller katt
Röd eller svart
Cola eller Pepsi
Skjorta eller tröja
Bubbelpool eller bastu
Grön eller gul
Uppåt eller framåt
Kebab eller pizza
Puss eller kram
Textilslöjd eller trä- och metallslöjd
SLUT PÅ SNABBFRÅGORNA
Hur tänker/tänkte du om TM – TX
Berätta hur det var i den andra slöjdarten
Vad tänker du om killar och tjejer och slöjd
Vad betyder slöjd för dig (utveckling, skolämne, familjen,
fritiden…)
Hur tänker du om slöjd som estetiskt arbete (färg, form,
design, personlighet, identitet, eget uttryck…)
Hur skulle du beskriva ett riktigt bra arbete i slöjd
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KAMERA
Du får låna kamera under två dagar, utom under helg – då blir det tre
dagar. Ta flera bilder av saker hemma som du har gjort i slöjden. Ta
närbilder och speciella detaljer. Ställ saker mot en enfärgad bakgrund så
blir det tydligt. Ha inte med personer på bilderna.
Maila bilder som bifogade filer till esko.makela@educ.umu.se
Skriv lite om sakerna och glöm inte skriva ditt namn.
Här i listan skriver man sitt namn och telefonnummer på de dagar man
ska ha kameran hemma.
V 34
Onsdag, torsdag, fredag:_______________________________________
Fredag, lördag, söndag,
måndag:____________________________________________________
V 35
Måndag, tisdag, onsdag:_______________________________________
Onsdag, torsdag, fredag:_______________________________________
Fredag, lördag, söndag,
måndag:____________________________________________________
V 36
Måndag, tisdag, onsdag:_______________________________________
Onsdag, torsdag, fredag:_______________________________________
Fredag, lördag, söndag,
måndag:____________________________________________________
V 37-40
Fota saker som ni håller på med i slöjden, även skisser och material.
Under den här perioden kan man ta hem kameran om man meddelar mig.
Maila (adr. ovan), SMS:a eller ring: 070 – 606 1477
När kameran inte används ska den förvaras hos klassföreståndaren.
Detta papper ska ligga i kameraväskan och Esko ska ha en kopia. Alla
ändringar ska meddelas till Esko.
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Hej alla som har blivit intervjuade i mitt slöjdforskningsprojekt!

Ni är inbjudna till ett festligt tillfälle där jag vill visa min tacksamhet för att
ha träffat er alla.
Var? Örebro universitet, Musikhögskolan.
När? Torsdag 4 juni kl 15
Vi ses vid entrén till Musikhögskolan. Man tar till vänster vid
busshållplatsen och går rakt fram till det stora ”glashuset”. Det hela tar
c:a 1 ½ timme.
VILL DU VARA MED? MEDDELA MED E-POST esko.makela@educ.umu.se
ELLER SMS 070-606 14 77 (Jag måste veta hur många som kan komma)

VARMA HÄLSNINGAR! /Esko
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